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Handtagen från den här skott-
kärran är ledade. det gör att man 
inte behöver vika handlederna 
för att tippa lasten. dubbla hjul 
ger extra stabilitet. www.haem-
merlin.com

sPara dina
handleder

I ByggnadsarBetaren,� nr 14 2013 
rapporterade vi från byggmässan 
Batimat i Paris. I Frankrike arbetar 
cirka 1,5 miljoner människor inom 
byggsektorn, det skapar efter- 
frågan också för lite mer udda upp-
finningar.

Här kommer mer från mässan 
som är en av Europas största i sitt 
slag. Den hade 2 500 utställare och 
besöktes av 350 000 personer. 

Den 1–4 april är det dags för vår 
stora svenska byggmässa, Nord-
bygg, i Stockholm. 

Kenneth Petterson
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n Vi vill gärna tro att vi i Sverige är världsmästare på  

arbetsmiljö och på att ta fram bra hjälpmedel. Riktigt så  

är det nog inte. 

CE-märkning och gemensamma EU-normer kan 

garantera en miniminivå på maskiner, verktyg och skydds-

utrustning. Men det är upp till varje land att lägga ribban 

högre. På byggmässan Batimat i Paris fanns det många bra 

exempel på detta. 

Batimat och de parallella mässorna för bad/vvs, bygg-

inredning, ventilation, är ett megaevenemang med 2 500 

utställare och 350 000 besökare under sex dagar. Som 

jämförelse hade svenska Nordbygg senast 60 000 besö-

kare. 

I Frankrike finns cirka 340 000 byggföretag – nära fyra 

gånger fler än i Sverige, och i branschen arbetar nära 1,5 

miljoner personer, varav 315 000 är egenföretagare. Antalet 

egenföretagare och småfirmor i byggsektorn har ökat  

kraftigt de senaste åren.

Frankrike är Europas näst största ekonomi efter  

Tyskland och då blir efterfrågan på hantverkarbilar och 

skruvdragare därefter.
Franska tekniker 

är också kända att ha 

för vana att hitta egna 

lösningar, till exempel på 

bilar. Renault och Peugeot 

var troligen de sista som 

övergav startveven.

Svenska arbetskläder 

kan emellertid vi vara 

stolta över. Både Blåklä-

der och Snickers, båda 

med försäljning i ett femtontal länder i Europa, satsade 

stort på mässan. 

När det gäller arbetskläder så tycks marknaden oändlig. 

Nere på kontinenten ser man ofta byggarbetare gå klädda  

i jeans eller träningsbyxor, i synnerhet på servicejobb.

Och även om inte alla egenföretagare köper sina arbets-

kläder, skruvdragare, stegar och firmabilar själva finns det 

en marknad också för udda uppfinningar som bara stannar 

vid en prototyp i Sverige. Till exempel för en enkel gipsvagn 

med batteridriven påhängsmotor. Den har vi ännu inte sett 

på något bygge i Sverige.

Jättemarknad också 
för udda prylar

I Frankrike 
finns cirka 
340 000 bygg- 
företag – nära 
fyra gånger fler  
än i Sverige.
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Tubesca-Comabi visade ett sortiment av stegar, ställningar, snedbanelif-

tar, arbetsplattformar etc. I Frankrike får arbete från stege pågå i högst tio 

minuter, sedan krävs ställning eller plattform. Det har drivit på utveckling-

en av stegplattformar – en kombination av stege och arbetsplattform. 

Avancerad skivhiss 

som manövreras med 

vinsch och klarar 80 

kilos last. Underlättar 

vid montering på väg-

gar och i tak. Obser-

vera styrstången med 

cykelhandtagen, de 

används på samma 

sätt som pumphand-

tag för att finjustera 

skivan i höjdled. Skiv-

hissen heter Levpano 

och kommer från 

www.mondelin.fr

Steg-
plattfor-
men har:
√ Rejäla räcken. 

√ Hylla för verktyg.

√ Dubbla fällbara 

säkerhetsbyglar 

– hindrar att man 

faller bakåt.

√ Justerbara stöttor 

stabiliserar platt-

formen i sidled.

Verktyg och cham-

pagne. Det gavs 

många tillfällen 

till mingel på  

Batimat. Utstäl-

laren MACC:s 

(www.macc.uk) 

bar var en av de 

mest besökta  

mötesplatserna. 

Mäss- 
special:

Batimat  
i Paris

Peugeot är inte 

bara bilar, cyklar 

och kryddkvarnar. 

I Frankrike mark-

nadsförs också 

Kinatillverkade 

lågprisverktyg och 

maskiner med det 

anrika varumärket 

från 1809. 

Den ergonomiska skottkärran ”Toro” 

är speciellt utvecklad för byggbran-

schen. Vid tippning används de övre 

handtagen så att kärran trycks framåt 

i stället för att lyftas. Kärran har utveck-

lats av Matador: www.matadorbv.nl

Plattlyft som sparar 

ryggen när skivan ska 

lyftas från golvet.

Anhåll för skärning 

av gips. Vid skärning 

av smala remsor, 

10–80 mm, används 

det röda anhållet med 

fasta urtag för kniven.

En mässa f ylld av uppfinningar
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skottkärra med in-
fällbart stödhjul som 
manövreras med ett 
bromsreglage på höger 
handtag.

”Pröva mig”. 160 kilo 
sten känns mindre 
tungt när lasten ligger 
ovanför hjulen istället 
för bakom. Tegelkär-
ran ”arbo” har dubbla 
hjul och handtagen 
når högre upp. gum-
mihandtagen har 
skydd för knogarna. 
www.matadorbv.nl

blanda bruk utan att böja rygg. 
Från holländska Matador kommer 

det här rull- och hopfällbara  
stativet. Finns även för mindre  

hinkar, till exempel färg- och 
spackelhinkar. www.matadorbv.nl

 

starkast i klassen hela dagen? Metabos kraftskruv-
dragare b 518 LTX har ökat på musklerna. Lithium-
batteriet innehåller nu hela 5,2 amperetimmar. 
batteriet, som premiärvisades på mässan, passar  
i alla Metabos 18 volts-maskiner.


