
n För Amerikanska 
DeWalt och de flesta 
konkurrenterna är det 
i dag kolborstfria mo-
torer och kraftiga 5 Ah 
batterier som gäller, som 
här i spikpistolen DCN 
692. Spikpistoler som 
drivs med gaspatroner 
avger ohälsosamma 

avgaser och är borta 
från marknaden. 
Kolborstfria motorer 
ger mer kraft, håller 

längre och kräver 
mindre utrymme än tra-
ditionella elmotorer.
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n Hultafors trappstege 77S har fyra individuellt 
justerbara ben och passar alla trappor. Finns i två 
höjder; tre och fem steg. Tillverkad av alumini-
umprofiler som inte missfärgar händer och 
kläder. 

n Mästarnas mästare? André Björkman, 
tredjeårselev och blivande plattsättare, 
besökte mässan tillsammans med sina 
skolkamrater från Torsbergsgymnasiet i 
Bollnäs. Wille Löf, Kenny Nilsson och Felix 
Båth väntar på sin tur.

n Rockmusiken dånar, sågklingorna tjuter, spikpistolerna 

smattrar. Sorlet stiger. Det är som en dag på nöjesfältet. Till 

och med popcornen finns med hos någon utställare.

En riktig byggmässa ska ha verktyg och maskiner och det 

har Nordbygg på Älvsjömässan i Stockholm. I mässans hall 

B är det öppen verkstad och ständigt vimmel. 

Nordbygg är Nordens största inomhusmässa. I fyra ut-

ställningshallar på en yta som motsvarar sju hektar fanns 

930 utställare. Antalet besökare var 52 500. 

Efter fem svåra år andas maskinbranschen framtidstro. 

Svackan efter finanskrisen har varit långvarig och nu gäller 

det att ta tillbaka förlorade år. 

De stora utställarna med välkända varumärken satsar 

en halv miljon kronor eller mer på att delta i mässan. Mon-

tern är ett skyltfönster och det gäller att synas och sticka ut 

i kampen om besökarnas uppmärksamhet.

Varje kundkontakt är viktig och har sitt pris. 

Hos klädtillverkaren Blåkläder finns det till och med en 

tatuerare för den som inte nöjer sig med att bara känna på 

den senaste kollektionen med midjebyxor.

Hos konkurrenten Fristads kan man tävla med kompi-

sarna om den snabbaste klätterväggen, eller varför inte 

möta Börje Salming.

Åtskilliga mässbesökare är yrkesarbetare som kommer 

direkt från jobbet, och kan man komma tillbaka till basen 

och berätta lyriskt 

om en ny skruvdra-

gare med den senaste 

kolborstfria tekniken 

så är chansen stor 

att den snart finns i 

verktygslådan.

För många är ett 

besök på Nordbygg 

ett uppskattat avbrott i vardagen, och lite av en firmafest. 

På torsdagseftermiddagen, när mässan är öppen till klock-

an sex, råder riktig afterwork-stämning i mässhallarna.

I de övriga utställningshallarna är det betydligt lugnare, 

lite som på ett konferenshotell. Lugnast är det i Victoria-

hallen där bland annat Kiruna kommun visar hur det ska gå 

till när hela stan ska flyttas för att ge plats till gruvan.

Alla får sitt på Nordbygg. Om två år är det dags igen.
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Stegen Som paSSar 
till alla trappor

n Gnistor i folkhavet. Tyska Fein är 
den av maskinjättarna som framför 
allt visade maskiner för metallbear-
betning, här en klassisk vinkelslip. 

n Allt fler yrkesgrupper får egna knivar. Rörar-
betarnas kniv har en fil som kan användas för 
att rensa rör efter kapning.

n Den här fönsterlyften är svensktillverkad och 
kommer från OBM Norden i Arlanda stad. Med lyf-
ten kan en person både transportera och montera 
fönster och dörrar som väger upp till 15 kilo.

n Från tyska Würth kommer en ny skruv 
som ersätter stöd vid fönstermontage. 
Skruven monteras i karmen med skruv-
dragare och torxbits. Därefter finjuste-
ras fönstret med en plattnyckel.

n Golvslipma-
skin för amatö-
rer som inte vill 
riskera slipro-
sor i parketten. 
Slipmaski-
nen ”Edge”, 
kommer från 
USA, har en 
oscillerande 
rektangulär 
slipplatta i 
stället för rote-
rade slipskivor. 
Den slipar, 
polerar och 
rengör även 
trånga hörn.

n På Power Tool Street, handverktygsleverantörens egen mässa i Stockholmsmäs-
sans B-hall, rådde högtryck under de fyra dagarna på Nordbygg. Här fanns alla de 
stora maskinleverantörerna och här gavs obegränsade möjligheter att känna på, 
borra, kapa och slipa med de senaste maskinnyheterna.
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Högtryck bla  nd kraftverktygen


