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Verona: När chefen vill belöna duktiga och 

trogna förare så finns det intressanta inter-

nationella maskinmässor att åka till. 

Bauma i München – världens största 

mässa alla kategorier, och även dess franska 

motsvarighet Intermat i Paris, är populära 

resmål för svenskar som jobbar med bygg-

maskiner.

Sedan 50 år tillbaka har också Italien en 

maskinmässa som vill tillhöra de tre stora: 

Samoter i Verona. 

Även om det visades flera intressanta tek-

niska lösningar och maskiner från italienska 

ingenjörer så var det en mässa i motvind. 

Byggbranschen i länderna söder om Alperna, 

inte minst i Italien, har fortfarande inte häm-

tat sig efter finanskrisen 2008. 

Marknaden för byggmaskiner i Italien har 

minskat med 80 procent under de gångna 

sex åren. Och den svaga byggkonjunkturen 

väntas bestå ytterligare ett år. 

Det märktes. Sorlet och bullret från die-

selmotorerna, som brukar ligga som en ljud-

matta över en riktig maskinmässa, saknades.

Antalet besökare var 40 000, knappt hälf-

ten jämfört med tre år tidigare och antalet 

utställare 445 – också det en halvering jäm-

fört med förra gången. Som jämförelse så 

hade svenska Maskinexpo på Stoxa utanför 

Arlanda knappt 20 000 besökare förra året. 

Den som väntar på något riktigt gott kan 

börja spara pengarna till Intermat i Paris i 

april nästa år, eller till Bauma i april 2016. 

Italiensk mässa 
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saknades

n Flexibel gjut-
form för pelare, 
från italienska 
Interfama i Bol-
zano. 
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n Alpgrävaren från italienska Euromach tar sig 
fram och gräver där inga andra grävare gör 
det, till exempel i alpsluttningar och på 
andra svåråtkomliga platser.
Likt en spindel hasar sig maskinen fram 
med hjälp av drivhjulen och de långa 
stödarmarna. 
Vid riktigt svåra terrängförhållanden bogse-
ras maskinen, varefter den riggas upp med 
stödbenen, till exempel vid rensning av diken 
eller bassänger där traditionella grävmaskiner inte kan användas. 
Den kan också användas som skogsmaskin.

Vandrande 
grävare

Mäss- 
special:

n Nytt lyfthjälpmedel 
för anläggare.

n Alltid färskt bruk i baljan. Skruvpumpen från CMO 
Pompe ser till att murbruk och spackel behåller rätt 
konsistens. Skruvpumpen har roterande spiral och 
fungerar som en gammaldags köttkvarn.

n Dieseldriven mini-
traktor från Mulione-
CSF i norditalienska 
Vicenza, här utrustad 
med kedjegrävare 
för kablar och andra 
mindre diken. 

Samoter,
Italien 


