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I kombination med Q-Safe redskapsfäste får du världens säkraste redskapsfäste där systemet både är 
standardiserat oavsett märke och modell på grävmaskinen samt att det förhindrar föraren att göra fel.

Redskapslåset går inte att öppna med skopan eller redskapet hängandes i luften. Det måste vila mot
marken innan det går att koppla lös. Detta innebär att vi byggt bort risken för felaktigt handhavande,
oavsiktlig aktivering av skoplåset med tappad skopa som följd.

Med engcon Q-Safe & QSC låssystem går det helt enkelt inte göra fel.

ALDRIG MER EN TAPPAD SKOPA
QSC

Q-Safe
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BYGGENTREPRENÖREN CONSTRERA KOM

-

Avancerad pålning för Sveriges 
första AC Marriott-hotel
Ibland är det trångt på riktigt – järnvägen dundrar förbi bara 
några meter från bygget och hela tomten går åt när Constre-
ra bygger hotell tillsammans med Vi Invest i Solna.

TEXT ULRIKA ANDERSSON
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Nicke Bergström och Jimmy Britz börjar se slutet av projektet 
– 2020 ska hotellet slå upp sina portar. FOTO: ULRIKA ANDERSSON

Rika Entreprenad lejdes in för markarbetet inför det nya hotellet. FOTO: CONSTRERA

KVALITETSREDSKAP FÖR ALLA ÅRSTIDER 
Drivex AB  |  Box 117,  828 22 Edsbyn  |  Tel 0271-588 00  
E-post info@drivex.se  |  Webb www.drivex.se

Håller hela vägen.
Nu har vivi påp  Drivex tillverkat och utvecklat kvalitetsprodukter i i 550 år
och när årstrstidei rna skiftar har vi rätt redskap för varje uppgifft. t.  
Genom åren hn har a vi byggt upp en stor erfarenhet och ett brrettett sortiment

DriDrivex hjälper dig gögöra ra jobj bet bättre  – i alla tänkbara sitsituatu ioner. 
Meded båb de produktion ochch laglager er i Ei dsbdsbyny kankan vivi gagaranra tera snabba
leveransenser av de flesta utrustningar när dud  behöver det. 

t.

29-31 augusti

Välkommen att besöka oss på:

12-14 september
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Några av pålarna fick snedställas, för att minska 
både ljud och vibrationer – järnvägstrafiken fick 
absolut inte störas. FOTO: CONSTRERA
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FÖR ATT TRYGGA

-

VI INVEST HAR -

-
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Anläggningen blir det första 
svenska AC Marriott-hotellet och 
ska öppnas i början av nästa år. 
ILLUSTRATION: LIVING DESIGN

Här går tåg med all möjlig last – om 
en tank skulle explodera på spåret 
får huset inte falla ihop, vi måste 
också räkna med urspårningsrisken 
även om spåret går på en rak-
sträcka just här.

Generalagent: 
Brdr. Holst 
Sørensen A/S
070 394 2420

                       Se mer på www.giantminilastare.se         Rikstäckande försäljnings -och servicenät.

DeDeDeDeDeDDeDeeeeeeDeeeDeDeetttttttttttttttttt t ärärärärrärärärärärärärärärääräräräärääräärärärrääää ddddddddddddddddddddddddddddddeteteeettetetetetetttetteteeteeetetettetteeteteteteteeteeteeeeteteteeet llllllllllllllllllililililillilllilillilllillilililiililililiiiliilillililiiiiiiiliii lalalallallalalllaaalalaalallalalalalaaalaaaaaaalallla           sososoososossosososssossosososssosososssoososososoosommmmmm mmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmm m ggögögögööööögöööögööögööggögögggögögögggögögöögöööggörrrrrrrrrrr rrrrrrrrrrrrr dddedededdeeeedededeedededeedededededeededeeedeeedeeededeeeeeennnnnnn stttttstststststororororororooraaaaaaaaa skskskskkskkkkskskskskskskskskkkkskkskskskskkililiiilililililililililililililiiilllililillllnllnlnnlnlnlnlnlnlnlnnlnlnlnlnlnllnllnnlnn dddddadadaaddadadadaadadaa
lll= l= l= l= l= lllå bå båågbågbågbågbbågbågbågbgågå yyyggyggyggyyyggd ld ld ldd lyftyftyftftyfttortortortorn on on on ochhhhhhhchhchch höhhööhöhöghöghhöhöghög llylylyftkftkftkftkapaapaapaapa itcitcitcitettetet
X-tra

X-tra

Monter
1054

Däckmaskiner

070 18 07 373   •   www.bengtsbilmaskiner.se

Lastbil 14-26”, 29.000 kr

12BAR/10hk/270L tank/
ca 900V/min
11 000 kr + moms
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