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TESTGrejer&grepp  MÄSSPECIAL: NORDBYGG

Färre bubbelbadkar men större 
utbud av verktyg och maskiner 
för fackfolk. Så ser trenden ut 
för den stora branschmässan 
Nordbygg i Stockholm. Här 
bjuder vi på ett axplock.

Årligen hålls minst en stor mässa 
för byggfolk. Vartannat år är 
det bygg maskinmässan i 
Göteborg och vartannat år 
Nordbygg i Stockholm. På 
årets Nordbygg hade det 
stora utbudet av maski-
ner och verktyg samlats i 
en egen utställningshall. 
Här fanns alla stora märken 
representerade. En av dem var 
ursvenska Bacho, numera USA-
ägt. Sågen på den stora bilden passar 
både höger- och vänsterhänta.

– Jättebra, alla är ju inte högerhän-
ta, säger Claes Pettersson, högerhänt 
plåtslagare från Torshälla plåt.

Handtagen är ergonomiskt utfor-

made och utbytbara för att passa både 
höger- och vänsterhänta. Även såg-
klingorna är utbytbara för trä-, gips-, 
laminat och andra material.

Årets Nordbygg är den största 
inom husmässan någonsin i Skandina-
vien. I fyra hallar på totalt 7,5 hektar 

utställningsyta fanns 900 utstäl-
lare, 150 fl er än senast år 2008. 

Den här gången kom drygt 
59 000 besökare, vilket är 
nytt rekord för mässan.

Maskinmässan i Göte-
borg är betydligt mindre, 
2009 kom cirka 10 000 

besökare. 
Bland de många nyheter-

na på Nordbygg fanns tyska 
Festools nya sticksåg. Finns med 

fl era glidsulor, här med vinklad sula 
för sågning i 45 graders vinkel. Stark 
nog för att också hacka sig in i virket – 
varken stämjärn eller borr behövs för 
att göra hål i en tvåtumsplanka.

KENNETH PETTERSON

Plåtslagaren Claes Pettersson gillade Bachos 
nya såg med ergonomiskt utformat handtag.

RIKTA FÖNSTRET 
MED LUFTKUDDAR
■ De uppblåsbara kuddarna 
kommer från Berner Montage-
teknik lyfter 200 kilo styck och 
ersätter kilar vid montering av 
fönster och dörrar.

Festools nya 
sticksåg.

■ Från Gunnebo kommer en ny konstruktionsskruv  
                         som ersätter byggbeslag vid stombyggen 
och annat grovsnickeri. Skruven har tvådelad gänga och 
är självgängande som en trallskruv. Spån stannar kvar 
mellan gängorna i stället för att pressas upp till ytan, 
därför krävs mindre vridkraft än för en motsvarande 
skruv med hel gänga. 

SKRUV MED TVÅDELAD GÄNGA
■ Från Gunnebo kommer en ny konstruktionsskruv  
                         som ersätter byggbeslag vid stombyggen 
och annat grovsnickeri. Skruven har tvådelad gänga och 
är självgängande som en trallskruv. Spån stannar kvar 
mellan gängorna i stället för att pressas upp till ytan, 
därför krävs mindre vridkraft än för en motsvarande 
skruv med hel gänga. 

SKRUV MED TVÅDELAD GÄNGA

Explosion
i verktyg

Nytt yrke, ny utbildning
2-årig yrkeshögskoleutbildning, 400 YH-poäng

Efter avslutad utbildning arbetar du med fastigheters 
energieffektivisering:
• i byggskedet  • vid ombyggnation  • under drift

Mer information se www.campus.varnamo.se, tel 0370-37 71 24

Energisamordnare
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BOTTENVENTIL MED
INBYGGT VATTENLÅS
■ En ny bottenventil med inbyggt vattenlås 
sparar utrymme under badrumsmöbeln, den 
ersätter skrymmande vattenlås. Ventilen har 
ett membran som släpper genom iavlopps-
vatten men hindar att avloppslukt tränger 
upp. Kommer från Purus.

Plåtslagaren Claes Pettersson gillade Bachos 
nya såg med ergonomiskt utformat handtag.

Tipsa mig!
08-728 49 70

k.p@byggnadsarbetaren.se

Grejer&grepp på nätet:

www.byggnadsarbetaren.se
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EN BRA BYGGMÄSSA KÄNNS i hela kroppen. 

Går man omkring en hel dag på en yta som motsvarar 

fl era fotbollsplaner så är det inte konstigt om man blir lite 

stel i benen.

Så om omfattningen räknat i utställningsyta, antal 

utställare och antal besökare var temperaturmätare på 

tillståndet i byggbranschen så går vi mot ljusare tider. 

Och det saknades inte utmaningar och tävlings moment. 

Snabbast med hammaren, snabbast med sågen eller 

snabbast med skruvdragaren, eller bara vinst i något lot-

teri. Utställningsmontrarna 

var bemannade med inte 

mindre än 9 000 personer 

som gjorde sitt yttersta för 

att locka in just dig. 

Gratisätarna hade också 

en del att hämta. Det låg en 

doft av hembakade bullar 

och nybryggt ka� e över 

såväl maskinnyheter som 

nya aluminiumstegar. Korv 

med bröd, chips, godisskålar 

fanns i snart sagt varje monter, och en och annan gratis-

pilsner bidrog till feststämningen.

NÄR MAN FÅTT NOG AV ROCK ’N’ ROLL och tjutande bygg-

maskiner var det nästan en religiös upplevelse att dra sig 

tillbaka till den minsta utställningshallen, Victoriahallen.

Kontrasten var slående. Det var tyst och stilla som ett 

japanskt spa, med porlande vatten och en doft av nyhuvat 

virke och glest med besökare.

Här fi ck arkitekter, projektörer och andra golfspelare – 

skålen med golfpeggar var större än den med godis – se 

nya byggmaterial och kunde fördjupa sig i en utställ-

ning om lådformade funkishus ritade av de så kallade 

Bauhaus-arkitekterna på 1920-talet. Nästan som på ett 

konstmuseum. Det var ett bra ställe att hämta kraft och 

fundera på hur det kan kännas i benen efter en dag på 

Bauma, världens största byggmässa som pågår i München 

i slutet av april. På en yta om hela 55 hektar väntas en halv 

miljon besökare under fem dagar.

Där om någonstans krävs gott om tid och bra skor – och 

gärna en sparkcykel. Vi lovar att återkomma med en rap-

port därifrån längre fram.

SKRUV MED TVÅDELAD GÄNGA DEN SKA FÅ TYST PÅ
KNÄPPANDE VATTENRÖR
■ Från Purus i skånska Sjöbo kommer en ny 
rörklammer som tystar knäppande vatten-
ledningsrör. Klammern är fl exibel så att röret 
tillåts att röra på sig vid temperaturväxlingar.

RÄTT NIVÅ MED NY DISTANS
■ En ny nivådistans hindrar fogsprång vid 
plattsättning. Distansen lyfter plattorna och 
fi xerar dem med exakt samma avstånd från 
golv eller vägg.  Distansen placeras under 
plattan varpå plattan hissas genom att en kil 
pressas in i hålet med hjälp av en special-
tång.  Marknadsförs av KGC.

Här märks 
ingen byggkris

Där om 
någonstans 

krävs gott om 
tid och bra skor 
– och gärna en 
sparkcykel.

KENNETH
PETTERSON 
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