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TESTGrejer&grepp

n Tänk på svenska Nordbygg och multiplicera med fem.  

Då får ni dess motsvarighet i Tyskland, Bau. Men på Bau  

i München krävs det betydligt mera kraft i benen. 

Mässan breder ut sig över ett femtontal utställningshal-

lar med en golvyta som motsvarar 25 fotbollsplaner. Hit 

kommer 2 000 utställare och en kvarts miljon besökare. 

Senaste Nordbygg hade drygt 50 000.

På sedvanligt tyskt vis så är det stort och välorganiserat 

med bra skyltar och detaljerade kartor. Det är liten risk att 

gå vilse i det stora utbudet av ekologiskt isoleringsmaterial, 

takpannor, ställningar, verktyg och fönster.

Enbart sten, betong och keramik – med material och 

verktyg  – behöver fyra utställningshallar. Här är det 

utbudet och mötena som drar folk. Det är befriande fritt 

från bullriga spikslagningstävlingar eller ”gissa hur många 

skruvar det finns i burken, vinn en t-shirt”. 

Mycket behöver man dock inte åka till München för att 

hitta. Det räcker med att gå till närmaste byggvaruhus med 

tyskklingande namn för att se hur tyska villaägare vill ha 

sina kök och badrum.

Det råder ett dämpat 

sorl, rockmusiken har 

inte nått in i hallarna 

ännu. Det är också ett 

blygsammare utbud 

av arbetskläder och 

skyddsutrustning, jäm-

fört med på Nordbygg.

Snarare påminner mässan om en stillsam cocktail-

mottagning där kostymklädda män glider runt bland  

montrarna på spaning efter nya affärsmöjligheter. 

Alla kom dock inte i kostym. Åtskilliga var byggarbetare 

från Tyskland och Österrike som tog ett avbrott i vardagen 

för att testa den senaste spikpistolen och ta några gratisöl  

i de många utställarbarerna.

Ett av de få svenska företagen på Bau var Gustafs från 

Dalarna, som bland annat säljer brandsäkra inrednings-

paneler. Det var en lyckosam satsning, en halvdag på Bau 

gav fler kundkontakter än en hel vecka på Nordbygg. 

I april 2016 är det dags för vår egen Nordbygg igen, då 

ges det nya chanser.
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tävlingar
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Med den här halvautomatiska 
maskinen, einlatt-bLItZ, går 
takläggningen som på räls. 
snabbt går det också, 100 kva-
dratmeter läkt tar en halvtimme 
att lägga, enligt tillverkaren 
MeWI. Maskinen ger automa-
tiskt rätt avstånd på ströläkten 
och använder dessa som räls 
när den rullas längs taket. 
samtidigt spikas läkten med 
den inbyggda tryckluftsdrivna 
spikpistolen, och läkten kapas 
för skarvning med kapsågen 
till vänster (rött klingskydd). 
(www.mewigmbh.de) 

gör tvärt om – bygg 
först och gjut sedan. 
Lego-system med 
färdiga väggblock av 
cellplast som byggs 
som en korg. den här 
kommer från franska 
euromac. Hålrummet 
i mitten har färdig ar-
mering och fylls med 
betong när väggarna 
monteras. därefter 
kläs cellplastblocken 
med inner- och yt-
terfasad. Cellplas-
ten ger heller inga 
köldbryggor, enligt 
tillverkaren.
(www.euromac.com)

transport- och monteringsvagn 
för tunga dörrar upp till 250 kilo, 

främst stål- och glasdörrar. Lasten 
fixeras med vacuumsugkoppar.

Mäss- 
special:

Bau i  
München

Cellplast används alltmer som 
isolering och skärmaskiner 
finns i flera utföranden, både 
mekaniska och elektriska. 
denna skärare på stativ, från 
tyska dosteba, skär med en 
tråd som håller 250 grader C, 
som fungerar som när en varm 
kniv sätts i ett paket smör.
(www.dosteba.de)

         rätt  
klädd för  
     hantverk.

skottkärrorna från tyska bts har 
breda hjul som ger mindre friktion 
mot underlaget jämfört med en 
traditionell kärra. extra bra på blött 
och sandigt underlag där vanliga 
hjul sjunker ner i marken. nedböjda 
handtag underlättar tippning.
(www.bts-europe.se)

Mineralullsskärare. 
den vassa kniven  
skär isolering, även  
i tunna skivor, utan 
att damma.

Vertikal skottkärra, en 
variant av snedbane- 

lyft, från tyska robert  
böcker, stortillverkare  

av bland annat liftar,  
hissar och kranar.

(www.boecker-group.com)

Varsågod: mas kiner och verktyg für alle


