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Svenskar och fi nländare har 
hittat en egen nisch. Maskiner 
som gräver snygga diken där 
andra gräver med spade. På 
maskinmässan Intermat i 
Paris var det bjässarna som 
dominerade.

På de internationella byggmaskin-
mässorna råder en kamp mellan 
jättar. Dels när det gäller utställnings-
yta och antalet besökare, dels genom 
att visa de största bygg- och anlägg-
ningsmaskinerna på marknaden. 

En av de största mässorna är Inter-
mat i Paris som genomfördes i april. 
Mässan hade 1 470 utställare och cirka 
185 000 besökare. 

Intermat är näst störst i Europa. 
Störst är tyska Bauma i München som 
är mer än dubbelt så stor mätt i antalet 
utställare och besökare. 

Båda mässorna hålls vart tredje år, 
nästa Bauma i april 2010. 

INTERMAT ÄR EN  riktig godisbutik för 
maskinförare och anläggare. Utbudet 
var enormt. Här fanns fl er maskin-
hytter än någon hinner provsitta, fl er 
motordrivna dikesgrävare, minidum-
prar, kranar samt världens största 
däck – fyra meter i diameter. 

Som jämförelse brukar de svenska 
byggmaskinmässorna i Göteborg ha 
mellan 10 000 och 20 000 besökare 
beroende på konjunkturläget. Där 
hittar vi verktyg, arbetskläder och 
skyddsutrustning. Sånt fanns inte 
mycket av på Intermat, här handlade 
det främst om tunga maskiner, inte 
minst kinesiska märken som till exem-
pel Sany och Cheng Gong. 

Kineserna, som hade över 100 ut-
ställare, tar över, konstaterade erfarna 
svenska mässbesökare. Maskinerna 
är cirka 20-30 procent billigare än de 

etablerade märkena Caterpillar, Hita-
chi, Volvo med fl era. Däremot var det 
glest med svenska utställare, bara 14 
stycken. En av dem var svenska Engcon 
som tillsammans med fi nländska Nox 
visade tiltrotatorer – nordisk teknik 
för vridbara grävskopor.

Tiltrotatorn (även kallad Rototilt) 
är en svensk uppfi nning som nu fi nns 
i fl era fabrikat (bland annat Engcon, 
Oilquick, Steelwrist och fi nländska 
Nox). 

I DAG UTRUSTAS NÄSTAN  alla gräv-
maskiner och traktorgrävare i Skan-
dinavien med tiltrotator som gör 

det möjligt att vrida skopan som 
en handled. Skopan snurras 360 
grader och vinklas cirka 40 grader 
framåt och bakåt. På så sätt är det 
möjligt att gräva runt till exempel en 
cementbrunn eller sluttande dikes-
kanter. 

Sånt som utanför Norden i stor 
utsträckning fortfarande görs med 
spade och hacka.

Hittills har marknaden utanför 
Norden varit nästan obefi ntlig. Det 
försöker svenska Engcon och fi nländ-
ska Nox ändra på genom att visa upp 
sig inför internationell publik.
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Nordisk bjässe i framkant

försöker svenska Engcon och fi nländ-
ska Nox ändra på genom att visa upp 

KENNETH PETTERSON

Finländska Nox gav en         uppvisning i nordisk grävteknik på maskinmässan Intermat i 
Paris. Den vridbara skopan                       ersätter anläggningsarbetare med hacka och spade – fortfarande 
vanligt på kontinenten.

Svenska Engcons 
tiltrotator, här 
bland Volvos bjäs-
sar på mässan. 
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■ Från Slovakien kommer denna vedklyv i storfor-
mat. Monteras på till exempel en hjullastare eller en 
hydraulisk kran. Klyver 
stockar med upp till 
800 millimeters 
diameter och 
upp till en 
meters längd.

■ Ett av få handverktyg på mässan. 
Järnspettet Slidehammer från Austra-
lien har rörlig slid som gör att man aldrig 
behöver lyfta det från marken. Används 
vid brytning av betong, klinker, asfalt etc. 
Skonsammare för kroppen och uppges 
vara upp till tio gånger e� ektivare än ett 
traditionellt spett. 
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hydraulisk kran. Klyver 
stockar med upp till 
800 millimeters 
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