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En magnetisk linjal fixerar 
byggskivan när den limmas 
mot plåtreglar. Ingen gips-
skruvdragare behöver 
användas.

Här behövs inga skruvar. En linjal 
pressar skivan mot reglarna och på-
skyndar torkningen av limmet.

Inne i linjalen finns kraftiga 
magneter. När den placeras mot en 
gipsskiva på stålreglar känner mag-
neterna av reglarna och centrerar 
linjalen till reglerna.

Linjalen, som drivs med ett 18 
volts batteri, använder induktions-
teknik – samma som i moderna hus-
hållsspisar.

Tre induktionspunkter i linjalen 
skapar ett magnetfält som ger  värme- 
effekten. Torkningen sker punkt-
vis men är tillräcklig för att fixera  
skivan så att limmet kan fortsätta 
att torka på naturligt sätt.

Patrick Johansson från Karl- 
stad har flera egna patent, och  
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n I Byggnadsarbetaren nummer 14, 
2014 rapporterade vi från byggmässan 
Batimat – Frankrikes motsvarighet till 
svenska Nordbygg. En megamässa 
som lockade 338 000 besökare under 
en vecka i november förra året.

Bland det rikliga utbudet av  
tekniska speciallösningar för bygg-
branschen fanns den här skivlyften. 
Den här heter ”Eland” och har rejäla 
hjul som får den att rulla lätt. 

Hissen finns dels i ett manuellt 
utförande där skivan hissas med vev. 
I den motordrivna versionen används 
skruvdragaren som motor.

Skivhissen underlättar både vid 
montering på vägg och i tak. Vid vägg-
montering avvänds små tvärställda 
hjul för att justera in skivan i sidled. 
Vikten är måttliga 33 kilo och hopfälld 
så ser den ut som en golfvagn.
 (www.sept-tools.com)
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Magnet i linjalen 
ersätter skruvarna

antalet idéer är ännu större.
För cirka 15 år sedan arbetade han 

som säljare hos Knauf (Danogips). 
Där introducerades en metod där 
man limmande och skruvade gips-
skivor mot stålreglar av sträckmetall. 

Sträckmetallen med perforerade 
hål krävde mindre armkraft och 
färre skruvar. Men den påfrestande 
skruvningen fanns kvar.

Patrick gjorde  egna försök med 
induktionsteknik och lyckades. 

– Jag testade att limma en liten 
bit gipsskiva genom att lägga den 
på en vanlig induktionsspis och det 
fungerade, berättar han.

Och som med spisplattan, som 
kräver en kastrull för att bli het, 
svalnar metallen snabbt när magnet- 
linjalen flyttas till nästa väggskiva.

Den magnetiska linjalen kallas 
induktionslist och har utvecklats  
i samarbete med teknikföretaget 
Elektronik Partner i Eskilstuna och 
Mälardalens Högskola.

Kenneth Petterson

”Jag  
testade 
att limma 
en bit 
gipsskiva 
genom att 
lägga den 
på en van-
lig induk-
tionsspis.”

Patrick Johansson

Uppfinnaren  och egenföretagaren Patrick Johansson står bakom den magnetiska linjalen. 

Skivhissen underlättar både vid  
montering på vägg och i tak.

Ingen Mässa 
utan skIvlyft


