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n Franska Intermat är en av världens största maskinmässor.  
Under en vecka kom 180 000 besökare till mässområdet 
Villepinte utanför Paris. Bland dem åtskilliga svenskar som 
njöt av den franska våren medan de vandrade runt bland 
skyliftar, kranar, grävare, rivningsverktyg och jordfräsar ... 

Årets upplaga innehöll mer betong och färre gula maski-
ner än tidigare år. Bjässar som till exempel Caterpillar och 
JCB, med maskiner stora som en rejäl sommarstuga med 
övervåning, fanns inte med den här gången. 

Men utbudet var stort nog ändå. 1 400 utställare visade 
upp sig i ett halvdussin inomhushallar, utomhusexpo och 
en väl tilltagen demo-yta. Mullret från dieselmotorerna 
överröstades av rytmiskt diskodunk när två gula maskiner 
tävlade om vem som formade den snyggaste sandhögen 
på kortast möjliga tid. 

Det gäller att sticka ut och i år var det Volvo som stal före- 
ställningen. Det skedde i en rockshow, balett och cirkus på 
en och samma gång. Den pågick i 20 minuter och aktörerna 
utgjordes av två grävmaskiner, två hjullastare, en dumper 
samt en svenskregistrerad lastbil som alla gjorde konster 
runt en stor sandhög. En imponerande uppvisning i akro- 
batik som gula anläggningsmaskiner kan utföra när det  
sitter kunniga personer vid spakarna. 

Nytt för året var en mässa i mässan: amerikanska World 
of Concrete med 200 utställare från betongbranschen  
– allt från prefab till armering. Det gjorde denna Inter-
mat sevärd för fler som arbetar i branschen, till exempel 
betongarbetare.

Årets Intermat 
var också den mest  
digitaliserade bygg- 
och maskinmäs-
san hittills. Borta 
är den tid då man 
gick omkring och 
samlade broschyrer 
i en plastpåse.

Nu finns allt till-
gängligt i mobiltele-
fonen och surfplat-
tan. Bara att ladda 
ner mässans app 
och koppla upp sig 
på det trådlösa nät-

verket, och man får tillgång till allt, inklusive mässkartan. 
En dag på mässan är för lite och mer än två dagar är det 

få som orkar med. Här intill är ett litet urval.

Svenskt tunggung  
stal showen i Paris

I år var det 
Volvo som stal 
föreställningen.  
Det skedde i en 
rockshow, balett 
och cirkus på en 
och samma gång.
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Cirkuskonster med dumper och 
grävmaskin. Volvos uppvisning av 

dansande maskiner drog stor publik 
på maskinmässan Intermat i Paris.

World of Concrete. 
Från bunyan Indu-

stries i Usa kommer 
den här motordrivna 
kaveln som används 

vid spridning av 
betong, till exempel 
på flygplatser. drivs 

med en bensinmotor. 
den större kaveln 
nedtill drivs med 
hydraulik. (www.
bunyanusa.com)

armeringsstation  
”Jiggelo” från holländ-
ska sKeW, en av 
många intressanta 
nyheter på betong-
mässan World of Con-
crete. armeringsjär-
nen placeras i jiggarna 
med hög precision och 
svetsas ihop i stället 
för att najas med tråd.
(www.skew.nl)

Markskruv från holländ-
ska IHC. Fungerar som en 
vertikal tunneldrivare och 
har 50 tons kraft i skruven. 
används bland annat för 
borrning vid grundlägg-
ning. Lägg märke till 
informationsautomaten. 
tryck på önskad knapp 
och automaten ger svar, 
till exempel data om  
maskinens hydraulik.
(www.ihcfundex.com)  

bland besökarna fanns 
åtskilliga som passade 
på att njuta av våren på 
maskinmässan i Paris.

skona ryggen 
via läggning av 

markplattor. den 
här batteridrivna 

vakuumlyften 
klarar sten- och be-
tongplattor upp till 
200 kilos vikt, även 

porösa plattor. 
(www.sollase.fr)

Med extra spikskor på fötterna kan 
man gå på nyflytade golv. rejäla 

spikar håller avståndet mellan fot och 
golv. (www.shoeinpro.co.uk)

Manuell lyftkran för mindre renove-
ringsobjekt. en nyhet för året från 
telip i franska bretagne, som också 
tillverkar bland annat snedbanelyftar 
som används vid takarbeten, även  
i sverige. (www.telip.fr)

Mäss- 
special:

Intermat,  
Paris

Kedjegrävare från 
Vermeer (Usa).
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