En praktisk hantverkarinredning från Modul-System. Notera
lösningen med dubbelgolv, stora lådor under samt en utdragbar släde. En alltmer populär lösning.

Med ny logotype, en grönare grön färg på tillbehören och reflekterande
grått på övriga produkter framhåller System Edström sina hantverkarinredningar.

Nyheter för byggarens
Lägre vikt och ökad användbarhet är trenden för
inredningar i hantverkarbilar. Byggaren har tittat på vad
som är nytt hos de tre i Sverige dominerande tillverkarna av
skåpbilsinredningar. Alltså förbättringar i byggarnas största
verktygslåda för att underlätta det dagliga arbetet.
Text och foto: Christer Andersson
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ngen byggare utan bil! Ett obestridligt faktum som försörjer ett tiotal
företag i Sverige vilka tillhandahåller anpassade skåpinredningar
för alla biltyper. Inredningar som
är tillrättalagda för alla former av
hantverksarbeten.
Byggaren har tittat på nyheterna från de
två ledande svenska inredningsspecialisterna, Modul-System och System Edström,
samt den dominerande importören, tyska
Sortimo. Övriga betydande svenska tillverkare är Work System och Bob System
och bland de stora europeiska tillverkarna
är det främst Bott som försöker få fäste i
Sverige via importören Almax Systems AB.
– Vi har åtminstone fem rena nyheter
att visa upp, berättade Thomas Johansson,
vice vd på Modul-System, när vi besökte
det svenska inredningsföretagets monter
på Lastbilsmässan IAA i Hannover. För öv-
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rigt ensamt svenskt företag bland ett 30-tal
utställare inom segmentet.
– Det är cirka fyra år sedan vi började
jaga vikt i våra inredningar, fortsätter Thomas. Varje kilo som vi kan spara betyder
mer vikt åt verktyg och andra utrustningar
i bilen.

ett egetdesignat system för takmonterade
tillbehör. Man utnyttjar de fästpunkter som
är förberedda från fabrik till varje bilmodell. I praktiken innebär satsningen att
man underkänner de välkända produkter
som man tidigare marknadsfört.
Systemet med lastbärare och fästpunkter är även aerodynamiskt genomarbetat
för låg ljudnivå och vikten håller man nere
genom att använda aluminium medan fästena är tillverkade i galvaniserat stål.
Man har också tagit fram en speciell verktygslåda vilken är större än de som man tidi-

För att illustrera detta visar Thomas

upp Modul-Systems nya arbetsbänk där
bänkskivan är tillverkad i en sandwichkonstruktion att jämföra med den föregående bänkskivan i trä. Viktbesparingen på
en 150 centimeter lång skiva är nu 12 kilo,
eller 7 kilo mot 19 kilo för den gamla skivan. Materialet i den nya skivan är polystyren samt glasfiberförstärkt polyester. Något
som gör att bänkskivan skall stå emot oljor,
kemikalier och extrema temperaturer.
Ytterligare en nyhet från Modul-System
är att man från och med nu introducerar

Efter att tidigare varit återförsäljare för ett
känt märke har Modul-System nu tagit fram
en egen serie lastbärare vilka monteras i befintliga infästningar på hantverkarnas bilar.
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Inredningarna från i Tyskland jättestora Sortimo, och för den delen även
i övriga Europa, går att kombinera för absolut alla tänkbara hantverkarbehov.

– Med en skiva till vår arbetsbänk i sandwich-material i stället för trä sparar vi 12 kilo
att utnyttja för verktyg med mera, säger
Modul-Systems vice vd, Thomas Johansson.

största verktygslåda
gare erbjudit. Boxarna går att kombinera för
olika användningsområden, staplas på varandra och man har även tagit fram en speciell lättviktspirra samt en upphängningsanordning för denna i hantverkarskåpet.
– När man konverterar ett tomt skåp till

en funktionell servicebil är de elektriska
installationerna den mest komplicerade
delen, enligt Thomas Johansson. ModulSystem har tagit fram ett system som gör att
bilägaren själv kan göra den elektriska installationen. Tidigare har man haft Modul

Connect, nu har man nya Modul-Connect
som innefattar trådlös kommunikation
med en kontrollbox via radiovågor.
Poängen är naturligtvis att man kan reducera mängden kabeldragningar samt att
man kan placera strömbrytaren var man
vill i bilen. Möjligheten finns också att kontrollera alla uppkopplade produkter via en
smartphone. Man använder Bluetooth som
fungerar upp till 100 meter och det finns
möjlighet att lägga till ett simkort för att kontrollera bilens funktioner på längre avstånd.

Modul-Connect innebär ett färdigt elsystem där bilägaren själv
monterar. Nytt är att man nu även kan styra elfunktionerna trådlöst.
Thomas Johansson visar.
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Även skåpbilsinredaren System Edström
har förnyat och förbättrat i sitt sortiment.
Inget revolutionerande, men nog så intressanta förbättringar mot bakgrund av att
man årligen inreder ungefär 15 000 servicefordon.
Det som sticker ut bland Edströms nyheter är att den gamla inarbetade logotypen
med en jordglob är borta till förmån för en
ny grafisk profil med en helt ny och definitivt modernare logotype samt en grönare
grön färg på tillbehören och en ny reflek-

En stor nyhet i det lilla, i varje fall om man
får tro System Edströms Project Manager,
Christer Abrahamsson. En ny enkel spännbandshållare för inte så tunga prylar.
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Erik Norsell, inköps- och logistikchef hos
System Edström, får två hjälpande händer
att visa ett broschyrfack. Men det som är
en nyhet är att panelplåten i snitt är 12
procent lättare.

Sortimo presenterade en ny digital plattform på lastbilsmässan IAA i Hannover.
Plattformen erbjuder hantverkaren att fritt plocka ihop sin inredning.

terande grå färg på övriga produkter.
Bland produktförbättringarna hittar vi
nya lättare panelplåtar och verktygspaneler
med upp till 30 procents viktminskning.
Inredningarna har nya långlådor vilka passar bättre i dubbelgolvslösningar. Man har
gjort om handtagen på lådorna där den
tidigare sargen kunde vara ett bekymmer.
Vidare har man nya panelkorgar och en
förbättrad prylväska samt en ny smart rem
som passar till alla Edströms fästplåtar.

Sortimos monter på IAA Hannover var
inget annat än ett Mekka värt att vallfärda
till för den som planerar att inreda sin hantverkarbil. Merparten av det som visades
kommer även att marknadsföras i Sverige.
Men, en intressant nyhet för hantverkare handlade faktiskt inte om hyllor och
hurtsar. Sortimo presenterade en ny digital
plattform, kallad my Sortimo. Tanken är
att hantverkare skall kunna hålla en nära
dialog med Sortimo och plattformen er-

Det lätta valet
Masonite Beams I-balk underlättar byggandet
av välisolerade och täta hus eftersom balkens I-profil medför
mycket små köldbryggor.
För ett hus med stomkonstruktion i trä kan den totala
energiförbrukningen därför sänkas med upp till 7 %
genom att enbart använda I-balk. Produkterna skräddarsys
efter ert önskemål och är enkla att hantera, även manuellt.
Fråga oss gärna inför ert nästa
objekt. Då kan vi hjälpa till att
projektera hållbart, resurssnålt
och effektivt.

bjuder möjligheter att fritt plocka ihop den
inredning man vill ha. Allt från golvet till
hyllsystem och även företagets dekoration
av bilens yttre.
Utformningen av plattformens information på skärmen är layoutad så att den
skall vara enkel och överskådlig för handhavaren, möta framtida krav på effektivitet
och hjälpa hantverkaren att även i fortsättningen hålla reda på verktyg och annat i
skåpet. º

Stark,
Starkare,
Structron
De här verktygen knäcker du inte i första
taget. Structron är ett premiumsortiment
som tål riktigt tuffa tag. Med glasfiberskaft,
stålkragesförstärkningar, smart design och
väl valda material får du en riktig arbetshäst
att jobba med! Besök vår hemsida för mer
information och fler produkter.

MADE
THE USIN
A

SÄNK ENERGIFÖRBRUKNINGEN
GENOM ATT ANVÄNDA MINDRE
MATERIAL TILL DIN HUSKONTRUKTION

masonitebeams.se
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