
Anders C Bergdahl till-

träder 1:a februari som ny 

affärsområdeschef för riv-

ning på Delete i Sverige. 

Anders har haft ledande 

positioner i över 20 år 

och har lång erfarenhet av 

komplexa organisationer 

och affärsutveckling. 

– Jag har fått ett 

mycket positivt intryck av 

Delete. Min uppfattning är att företaget har spän-

nande ambitioner samtidigt som Delete verkar i en 

framtidsbransch med stora utvecklingsmöjligheter.”

Delete förvärvade i somras företaget Demcom och 

blev därmed ledande i Norden inom rivning. 

världen

Hybrid slagkross 
från Rockster

Peab Asfalt slår produktionsrekord
”Sverige är ett avlångt land, 
och med en skatt på avstånd 
kommer det att kännas ännu 
längre”.

Johan Granberg, Inköps- 
och logistikchef på 
Polarbröd är kritiskt till 
regeringens förslag på 
kilometerskatt.

Holte Electronics i 
tyskt samarbete

Vi har mångårig erfarenhet av specialtransporter och allt

vad som krävs i form av vägval, planering, tillstånd och

dispenser.Vi planerar utifrån vägars och broars bärighet,

fri höjd m m.Vi ordnar ofta hela landsvägstransporten.

Följebilar &
vägtransportledare

Våra vägtransportledare är förordnade av Rikspolisstyrelsen.
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Delete rekryterar rivningschef

Österrikiska Rockster 
lanserar nu en hybrid 
slagkross med 
Duplexsystem vilket 
innebär att maskinen 
kan omvandlas mellan 
käftkross till slagkross 
på några timmar.

Vid all krossning krävs 

olika mycket kraft i olika 

material och vid olika till-

fällen under krosscykeln. 

Det medför att konventio-

nella krossverk går ned i 

varv och tappar krosska-

pacitet. 

– Rockster R1100DE 

har en ackumulator som 

laddas under drift och 

sänder extra kraft till ro-

torn när denna behövs. 

Resultatet är en jämn, 

konstant kraft till rotorn 

vilket medför högre pro-

duktionskapacitet och 

bättre form på materialet, 

säger Niklas Johansson, 

vd på Rocksters svenska 

generalagent, Biocare 

Svenska AB.

Rockster har uppmätt 
upp till 20 procent hö-

gre produktionskapaci-

tet med cirka 30 procent 

lägre bränsleförbrukning 

i jämförelse med stan-

dardmaskinen Rockster 

R1100DS. 

Krossöppningen på 

1100X720mm medger 

tack vare hybridfunktio-

nen en produktionskapa-

citet på upp till 450 ton/

timme. De två motstålen 

inne i krosshuset är indi-

viduellt ställbara. Rotorn 

med de fyra slagbalkar-

na drivs av en elmotor 

och rotationen kan stäl-

las steglöst utan att det 

påverkar vibromatarens 

hastighet. 

Den steglösa inställ-

ningen av rotorn möjlig-

gör en maximerad kros-

skapacitet och förbättrad 

produktkvali tet  samt 

minskat slitage.

Matarfickan är utrustad 

med en vibromatare i Har-

dox 450 och en grizzly 

försikt som urskiljer fin-

fraktionen innan krossen. 

Finfraktionen kan sedan 

stackläggas med sido-

transportören alternativt 

med huvudtransportören.

Samtliga Rockster ma-

skiner kan utrustas med 

påhängssikt och returband 

för att gradera krossmate-

rialet till önskad fraktion. 

Returbandet kan ställas 

för att antingen skicka 

överfraktionen från sik-

ten tillbaka till krossen 

alternativt stackläggas vid 

sidan om maskinen.

Larvunderredet och vis-

sa krossfunktioner styrs 

från radiostyrningen. Ma-

skinen är utrustad med 

dammreduceringssystem, 

överbandsmagnet och har 

ett autostart system för 

enkel uppstart/avstäng-

ning av maskinen. Drift 

sker via en Volvo steg 4 

motor.

Anders C Bergdahl.

Sverige går på högvarv. 
Det har bland annat 
märkts genom ett högt 
tryck på landets 
asfaltverk under 2016. 
Detta resulterade i att 
Peab Asfalt nådde 
företagets hittills 
största 
produktionsvolym. 

Bland annat sattes ett 

nytt rekord i Peab Asfalts, 

och Sveriges, största as-

faltverk i Västberga med 

över 300 000 ton. 

Tack vare att produk-

tionsanläggningen under 

året konverterades till att 

använda bioolja istället 

för fossil olja i den en-

ergikrävande torkningen 

och uppvärmningen av 

stenmaterial, kunde man 

samtidigt minska koldi-

oxidutsläppen med hela 

5 000 ton.

Tillsammans med Peab 

Asfalts övriga konverte-

rade produktionsanlägg-

ningarminskades koldi-

oxidutsläppen med totalt 

22 628 ton. 

Asfaltrekord i produktion och koldioxidminskning. 
Peabs asfaltsverk i Västberga producerade över  
300 000 ton förra året.

Norska Holte Electronics som bland annat tillver-

kar elektroniska kabelsökare, har ingått ett samar-

betsavtal med tyska MIT Dresden GmbH (MIT). 

Avtalet innebär att MIT får rätt att licenstillverka 

Holte Electronics kabelsökarprodukter CB DiffAnt 

och CableAnimator för den tyska marknaden.

Samtidigt blir Holte Electronics representant för 

MIT i de skandinaviska länderna. MIT tillverkar 

bland annat ett instrument för mätning av tjockleken 

på asfalt- och betongvägar baserat på ”targets”, spe-

ciella metallskivor som läggs i botten på beläggning-

en som innebär att man får ett riktmärke på slitaget 

och dokumentation för framtida underhållsarbete. 

Som enda tillverkare i världen kan Rockster erbjuda sina maskiner med Duplexsystem vilket innebär att maskinen 
kan omvandlas mellan käftkross till slagkross på några timmar.

”Resultatet är en 
jämn, konstant 
kraft till rotorn 
vilket medför 
högre kapacitet 
och bättre form på 
materialet”

Niklas Johansson 
vd på Biocare Svenska AB.


