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Najning betyder ofta att man 
måste arbeta med krökt rygg. 
Den här nya kryckan minskar 
påfrestningarna på rygg och 
handleder.

Sören Hammare, maskinreparatör i 
Rättvik i Dalarna, har utvecklat ett 
förlängningsskaft till najmaskiner 
som gör det möjligt att arbeta stående.

Förlängaren har stöd för under-
armen och är direkt hämtad från en 
krycka. Skaftet består av ett fyrkant-
rör som monteras på najmaskinens 
handtag med ett klämfäste. Det är av-
sett för japanska Max, den vanligaste 
najmaskinen på marknaden.

– Maskinerna har olika lutning på 
handtaget, därför har förlängaren ett 
justerbart fäste för att passa alla max-
maskiner. Dessutom har brukarna 
olika uppfattning om hur maskinen 
ska vinklas mot armeringsjärnen, sä-
ger Sören Hammare.

Inne I Fyrkantröret löper en stång. 
I stångens nedre del sitter en bult 
som ligger an mot najmaskinens av-
tryckare. 

Upptill sitter motsvarande avtryck-
are och handtag. När man avfyrar 
fungerar stången som en förlängning 
av pekfingret. 

Det första förläng-
ningsskaftet till max-
maskinerna togs fram 
i mitten av 1990-talet i 
Rättvik. Det var kortare, 
som en käpp, och sakna-
de stödet för armbågen.

I mer än tjugo år ar-
betade Sören Hammare 
som cykelreparatör. Han 
lagade gräsklippare, 
mopeder och cyklar och 
kunde allt om planetväxlar och annan 
finmekanik.

Senare gick han över till att serva 
byggmaskiner och har gjort det i 18 
år, varav halva tiden som egenföreta-

gare, Teknikservice Sverige AB, som 
han driver tillsammans med sin son 
Emil. Nu handlar det om avancerad 

finmekanik och 
elektronik.

– Många försö-
ker att laga ma-
skinerna själva, 
men de misslyckas 
ofta eftersom 
maskinerna är så 
komplicerade, det 
krävs kunskap och 
rutin, säger Sören.

Eftersom ma-
skinerna är dyra i inköp, en najmaskin 
kostar cirka 25 000 kronor, så lönar 
det sig att kosta på några tusenlappar 
för en reparation.

Kenneth Petterson

Sören Hammare och sonen Emil  
har specialiserat sig på att serva 
najmaskiner. Förlängnings-
skaftet gör att man kan naja 
stående.
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1. ”Snabeln”.  Naj-
maskinens framdel 
används för att rätta 
till armeringsjärnen. Till 
slut går den sönder av 
utmattning och måste bytas.

2. Fukt I elkontakter. Fukt orsakar oxid på 
kabelanslutningar, vilket gör att maskinen slutar 
fungera. ”Man har liten respekt för att det är ett 
elektronikverktyg”.

3. rullbromSen. Elektromekanisk, bromsar 
maskinen efter tre varv efter varje avfyrning.

Kryckan 
räddar 
ryggen

Najmaskinens 
svaga punkter
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”Maskinerna har 
olika lutning på 
handtaget, därför 
har förlängaren ett 
justerbart fäste.”
söreN hammare
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