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JÄTTEMÄSSA 
FÖR BJÄSSAR

Maskinförare Med precision.  Johan Malmqvist från  
Hudiksvallsföretaget Huddig, en av drygt 50 svenska utställa-
re på mässan, visade vad en skicklig maskinförare kan utföra. 
(www.huddig.com)

MarkHJÄLp. 
ergonomisk  
sloda från tyska 
Hunklinger, som 
visade ett brett 
sortiment av 
hjälpmedel för 
markanlägg-
ning. 
(www.hunklinger 
-allortech.com)

Grejer&grepp

Tänk på sveriges största byggmässa Nordbygg – och 
multiplicera därefter med tio. Då kommer ni i närheten av 
Bauma, supermässan för bygg och anläggningsmaskiner i 
München. 

Mässor fungerar som en konjunkturbarometer och årets 
Bauma slog besöksrekord. Mässan hade 580 000 besö-
kare under en vecka – 50 000 fler än för tre år sedan.

Tysk byggindustri har hämtat sig efter den internatio-
nella finanskrisen 2008. Bostadsbyggandet är tillbaka på 
samma nivåer som för 15 år sedan. Förra året påbörjades 
cirka  300 000 bostäder i Tyskland.

Men Bauma gäller inte bara Tyskland, och inte bara 
byggmaskiner. Här kan man hitta allt från små specialverk-
tyg till hela asfaltverk och gruvmaskiner, stora som hus där 
enbart skopan rymmer flera lastbilslass.

HiT kommer besökare från 200 länder för att under några 
dagar se åtminstone något av det enorma utbudet och för 
att göra affärer.

Allt fler av dem är svenskar. I vimlet, som nästan ute-
slutande bestod av män, ofta med en svart keps på  
huvudet, kunde man höra de flesta svenska dialekter.  
För tre år sedan kom de svenska besökarna på nionde plats 
när det gäller nationer, den här gången på sjunde.

Här är lätt att hitta, varje kvarter har tydliga skyltar, 
och all mässinformation är 
numera digital. Den finns i 
mässans egen app som man 
laddar ner på sin mobilte-
lefon och kopplar upp mot 
mässans eget nätverk.

ingenTing Tycks för stort 
eller för dyrt för att visas upp 
på Bauma. 

Mässtidningen Allge-
meine Bauzeitung skildrar 

ingående hur maskintillverkaren Caterpillar låter transpor-
tera en hjullastare och en dumper, båda i 100-tonsklassen, 
ända från Japan för att visa upp dem på mässan.

Det var bara en av totalt 600 liknande tunga transpor-
ter som rullat på tyska motorvägar nattetid med riktning 
München. Åtskilliga av maskinerna fick nya ägare på 
mässan, här gjordes de stora affärerna upp över glas med 
bubbel och bayerskt öl.

Om tre år är det dags igen.

En hel byggvärld  
möts på Bauma

”Ingenting 
tycks för stort 
eller för dyrt 
för att visas 
upp”

Pettersons 
Prylar

tipsa mig!
010-601 10 81

kp@byggarb.se

Grejer&grepp på nätet:

www.byggnadsarbetaren.se

Grejer&grepp mässpecial

BAUMA
2016

öLfest.  På det 60 hektar stora mässområdet fanns det många ställen att 
vila trötta fötter. svårare var det att hitta en kopp kaffe.

VakuuMsug för pLattsÄttare. 
drivs med uppladdningsbart litiumbat-

teri, eller 220 volt nätström. Klarar  
50 kilos last horisontellt  

eller 15 kilo vertikalt.  
 (www.wimag.com)

eLduMper
allt fler maskiner  

drivs med el – från 
stora grävmaskiner 
till skottkärror. Här 

en dumper från tyska 
Powerpac.

(www.powerpac.de)
 

BauMa – en Liten Bit aV VÄrLden.  drygt 3 400 utställare fyllde det 60 
hektar stora mässområdet utanför München. Mässan var den största någonsin 
och hade 580 000 besökare.

nytt Verktyg för 
frÄscHa fogar. 
Från australien kom-
mer den här skrapan 
som tar bort gam-
mal fogmassa utan 
att skada kaklet. 
Verktyget används 
tillsammans med en 
vibrerande skrapa och 
finns för 1,5–4 mm 
fogbredd.  
(www.rubi.com)

MÄssBJÄsse.  
Här Komatsu  
grävmaskin för 
gruvindustrin. Många 
besökare vill låta sig 
fotograferas i skopan 
som rymmer 36 
kubikmeter.


