
46   BYGGNADSARBETAREN   NR 3  MARS  2009

GREJER & GREPP
K

E
N

N
E

T
H

 P
E

T
T

E
R

S
O

N

● Nu har teknikutvecklingen kommit i 
fatt även skruvstädet, hyvelbänken och 
tvingarna. Den här nya spännanordningen 
utnyttjar vakuum.

För drygt 10 000 kronor plus moms får man 
ett vacuumspännsystem som suger fast 
arbetsstycket och inte ger några klämskador. 
Det ger en bekväm arbetsställning vid alla 

typer av arbeten där man behöver ha arbets-
stycket fastspänt.

Verktyget, som kommer från tyska 
Festoool, matas med en kompressor och har 
en dragfasthet på 90 kilo. Det påminner om 
ett skruvstäd och sugs antingen fast vid ar-
betsbordet eller monteras med skruvar el-
ler tvingar. Vakuumplattan är ledad så att 
arbetsstycket kan vridas i 360 grader och 

vinklas i 90 grader. Arbetsstycket sugs fast 
i spänn anordningen. Finns med fyra olika 
typer av vacuumplattor. 

 KENNETH PETTERSON

● Patrik Alexandersson hos 

NCC i Göteborg har fl era egna 

upp fi nningar som underlättar i 

jobbet som markanläggare. (Se 

Byggnadsarbetaren nr 14/08)  

Hand-dig kallar han de här verk-

tygen som består av ett kapat 

dräneringsrör. De används som 

grävverktyg vid ändringsarbeten, 

till exempel när man behöver fl ytta 

ett stuprör där markstenen redan 

har lagts.  Med grävverktyget blir 

skadorna på marken mindre än 

om han skulle använda skyffel. Det 

räcker med att gräva ett hål som 

är obetydligt större än stuprörets 

diameter. Och så håller handskarna 

längre när han inte behöver gräva 

med händerna.

Han tvingar spårlöst

TIPSA GREJER & GREPP!

Ring 08-728 49 70
GREJER & GREPP PÅ INTERNET
Gå in på www.byggnadsarbetaren.se

Gräv – men spara 
på handskarna 

På Byggmaskinmässan i Göteborg i januari visade Festools Torbjörn Brusewitz det nya vacuum-
skruvstädet som inte lämnar några spår efter sig.
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Vilsamt för golvläggare
● Niklas Jacobsson från Atechmaskin i skånska 
Blentarp visade vad italienska golvläggare redan har: 
en vagn med mjuk sits och mjuka knästöd som skonar 
knäna och ger en bekväm arbetsställning. Vagnen 
introduceras nu i Sverige och passar till plattsättning, 
målning och andra arbeten där man normalt tvingas 
krypa på knäna.  Som tillbehör fi nns en materialvagn 
med små hjul och som lätt kan rullas med, samt en 
sloda så att plattsättare kan stå upp och lägga ut 
golvfi xet.

● Fox Byggnadsställningar från fi nländska 

Järvenpää visade en aluminiumställning 

som inte behöver pallas upp. I stället justeras 

ställningen med en vev. Varje hörn kan 

justeras individuellt maximalt 75 centimeter. 

Diagonalstag visar när ställningen står i vågrätt 

och lodrätt.

Han tvingar spårlöst

Så pallar du 
ställningen:
med veven

Spirorna kan bara låsas när ställningen jus-
terats i vågrätt läge. På så sätt garanteras att 
ställningen står rätt.
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