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När vi nu går in i ett nytt decennium kan vi konstatera att 2010-talet har varit 
det mest expansiva i Rimasters historia. Vi har haft förmånen att tillsammans 
med våra kunder få växa kraftigt både vad gäller omsättning och antal medarbe-
tare. Vi har etablerat nya produktionsanläggningar och försäljningsenheter och 
har lyckats göra tillväxtresan utan att tappa kontrollen.

Så vad väntar i framtiden? Istället för att gå helt in i konsolideringsfasen 
har vi valt att lyssna till våra kunders önskemål om ytterligare kapacitet vad 
gäller utveckling, produktion och ny teknologi. I det här numret kan du läsa 
om vår fortsatta kapacitetsutbyggnad och vår investering i övergjutning. Den 
senare kommer att ge oss helt nya möjligheter att möta våra kunders krav på 
högkvalitativa och kundanpassade lösningar med högre effektivitet och kortade 
leveranstider. Vi har också identifierat två trender som vi menar kommer att 
styra utvecklingen av specialfordon på lång sikt – konvertering till el- och 
hybridsystem samt autonoma fordon – och berättar mer om vilka krav det ställer 
på utvecklingen av elsystemen. 

På kort sikt bedömer vi att marknaden kommer att plana ut. Detta är dock 
inget som kommer att påverka Rimasters investeringsvilja och utvecklingsplaner. 

Vi har förmånen att få samarbeta med långsiktiga 
kunder, varav många är världsledande i sitt segment. 
Det förtroendet vill vi förtjäna genom att erbjuda 
fortsatt utveckling av vår kompetens inom systemdes-
ign och produktionskapacitet. Resultatet stavas kvalitet. 

Ett stort tack till våra medarbetare och kunder för 
ett gott och inspirerande samarbete under det gångna 
året. Varmt välkommen att utvecklas för framtiden 
tillsammans med Rimaster! 

Tomas Stålnert, CEO Rimaster Group
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Välkommen till Rimaster

Rimaster är en ledande leverantör av
kablage, elskåp, elektronik och hytter
för specialfordon och industriella
system.
Vi är en global koncern med ursprung
och huvudkontor i Rimforsa, Sverige.
Rimaster har idag över 1150 anställda
verksamma i tio företag världen över.
Vi har organisation för försäljning,
design, utveckling och produktion i
Sverige, Polen, Belgien, Frankrike,
Tyskland, Kina och Serbien.

Welcome to our world of Simplicity.

Rimaster AB
Industrivägen 14
SE-590 44 RIMFORSA
+46 494 795 00
info@rimaster.com
www.rimaster.com
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CASE: LJUNGBY MASKIN

3

En svensk klassiker
i ständig utveckling
I svenska Ljungby har det tillverkats hjullastare i snart 40 år. 
Hjullastarna från Ljungby Maskin är kända för sin flexibilitet som 
sätter kunden i centrum. Nu lanseras nästa generation maskiner, 
utvecklad i samarbete med Rimaster. 
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CASE: LJUNGBY MASKIN

"Vi har ett långsiktigt 
samarbete och enligt min 
åsikt är Rimaster världens 
bästa kablageleverantör"
Rune Andersson, grundare och VD Ljungby Maskin
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Fredrik Petersson kopplar 
in kablage i hytten.

Rune Andersson och  
Mattias Andersson tittar 
på design för Iqan-systemet.
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CASE: LJUNGBY MASKIN

Ljungby Maskin är den svenska tillverkaren 
av hjullastare för tuffa jobb. Maskinerna 
kännetecknas av rejäl konstruktion och 
lång livslängd. Grundtanken är att erbjuda 
kunderna stor flexibilitet i utförandet 
och därmed säkerställa hög produktivitet 
genom både funktionalitet och driftsäker-
het.  Ljungby Maskins hjullastare särskiljer 
sig också genom större motorer, hyttfjädring 
för ökad komfort och större styrvinklar 
vilket ger en smidig maskin. 

Kundunika maskiner
Många av Ljungby Maskins kunder har 
specifika önskemål gällande maskinen och 
vill att den ska vara anpassad efter just deras 
behov. Det kan till exempel gälla kunder 
som hanterar aktiva produkter som salt, 
konstgödsel, pellets och liknande. 

”Vi gör kundunika maskiner och nästan 
varje hjullastare är tillverkad helt enligt 
kundens önskemål. Det ställer stora krav på 
våra teknikers kompetens inom områden som 
konstruktion, mekanik, hydraulik och elek-
tronik. Våra maskiner är ständigt under ut-
veckling, ofta i tätt samarbete med kunderna. 
På det sättet har många praktiska lösningar 
med tiden också blivit en del av standardut-
förandet”, förklarar Bengt Johansson som är 
utvecklingschef på Ljungby Maskin.

Helt nytt styrsystem 
Det intensiva utvecklingsarbetet betyder 
också att Ljungby Maskin väljer sina samar-
betspartners med omsorg. Relationen med 
Rimaster är nu inne på andra maskingene-
rationen och omfattar såväl utveckling som 
leverans av kablage.

”Vi inledde vårt samarbete 2005 i samband 
med att den förra generationen hjullastare togs 
fram, och har jobbat tillsammans sedan dess. 
När det nu var dags att utveckla en helt ny 

maskin som möter Steg V-kravet på emissio-
ner så var det självklart att ta hjälp av Rimaster 
Development”, säger Bengt Johansson

Maskinerna som ska förses med nya 
motorer omfattar storlekar 9-30 ton, 
L9-L30, och i samband med konverteringen 
har Ljungby Maskin också valt att byta 
styrsystem. Efter att tidigare ha haft DASA 
går man nu över till IQAN.

”Tekniken har utvecklats snabbt de 
senaste åren och därför ville passa på att 
modernisera hela systemet och därmed 
öka funktionaliteten och driftsäkerheten 
ytterligare. I det här arbetet har Rimasters 
kunskaper varit värdefulla. Vi har haft en tät 
dialog där Rimaster har hjälpt oss att för-
verkliga våra tankar och idéer, från lösningar 
till färdigproducerat kablage.”

riFuse ger flexibilitet
En annan stor förändring är implementering-
en av riFuse som är Rimasters egenutvecklade 
digitala styr- och kontrollenhet för elsystem. 

”Systemet är utvecklat för just den här 
typen av specialmaskiner vilket gör det 
extremt funktionellt. I det nya elsystemet 
är tre riFuse-enheter inkluderade för ökade 
möjligheter till smidig kundanpassning”, 
berättar Daniel Brolin som är teknikchef 
på Rimaster. 

Bengt Johansson ser flera fördelar. 
”På det här sättet blir det möjligt att få 
in och styra arbetsljus samt en del andra 

funktioner som kräver mycket ström, på 
ett effektivt sätt. Vi har tidigare haft många 
ombyggnader för kunder gällande just 
belysningsfunktionerna. Med riFuse så kan 
kunden själv välja mellan olika hel- och 
halvljusfunktioner via styrsystemets display 
och vi behöver inte bygga in dem i själva 
systemet. Det ger kunden flexibilitet och 
ökad valfrihet.”

De nya maskinerna gick i produktion 
hösten 2019 och blev omedelbart eftertrak-
tade. Ett 70-tal  kunder stod i kö redan före 
produktionsstart. 

Långsiktig relation
Eftersom Ljungby Maskin är ett relativt litet 
företag med stor flexibilitet och korta be-
slutsvägar kan nya konstruktionslösningar 
snabbt gå i produktion. 

”I det här perspektivet är relationen med 
Rimaster Development viktig. I ärlighetens 
namn så skulle vi vilja ha ännu lite mer av 
dem. Därför tycker vi att det är välkommet 
att Rimaster nu utökar kapaciteten ytterli-
gare”, konstaterar Bengt. 

Maskinerna tillverkas på plats i Ljungby 
och motorerna levereras av Agco/SISU 
Diesel och Scania. Sverige är Ljungby 
Maskins största marknad, men exporten 
ökar stadigt. I dag har företaget egna dotter-
bolag i Danmark och Nederländerna, samt 
återförsäljare i flera andra europeiska länder. 

För ett företag med så högt tempo i 
utvecklingen är långvariga och förtroen-
defulla relationer med underleverantörer 
avgörande, konstaterar företagets ägare och 
VD Rune  Andersson.

”Vi har ett långsiktigt samarbete och 
enligt min åsikt är Rimaster världens bästa 
kablageleverantör.”

Mattias Andersson och Bengt Johansson går igenom funktionerna i elsystemet i en maskin som snart ska levereras.

"Systemet är utvecklat 
för just den här typen 
av specialmaskiner 
vilket gör det extremt 
funktionellt"
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KAPACITET

RIMASTER ÄR REDO!

Utbyggd kapacitet 
möter kundernas 
behov på alla 
marknader.
Efter omfattande investeringar 
i utvecklings- och produktions-
kapacitet på våra marknader står 
vi nu redo att ta oss an utmaningar 
från nya och befintliga kunder.

”Under det senaste året har Rimasters produk-
tionskapacitet i Europa byggts ut kraftigt. 

Det innebär att vi kan erbjuda våra 
kunder hög tillgänglighet och stor valfri-
het oavsett geografi”, konstaterar Pernilla 
Norman som är vice VD för Rimaster.

Konkurrenskraft i Centraleuropa
I december 2018 startade vi upp den nya pro-
duktionsanläggningen i Serbien. Fabriken är 
belägen i centrala Serbien, cirka 16 mil söder 
om Belgrad. Ett år senare är produktionen 
väl inkörd och nu investerar vi vidare. 

”Vi är redan igång med att bygga nya 
lokaler och den här investeringen är en 
viktig del av vår expansion i Serbien. Just nu 
har vi 90 medarbetare, med målet att växa 
ytterligare i takt med att nya kunder och 
uppdrag strömmar till.”

Uppbyggnaden i Serbien har också frigjort 
kapacitet i Rimasters produktion i Polen.

”I vår polska produktionsanläggning 
har vi ökat produktionen kraftigt. Här har 
vi varit igång i över 20 år och kan erbjuda 
omfattande lokal kompetens och erfaren-

het. Rimaster Polen har en välfungerande 
försörjningskedja inom området High 
Mix- Low Volume som uppskattas mycket 
av kunderna.” 

Investeringar i Sverige
Utbyggnaden av kapacitet omfattar också 
Rimasters svenska anläggningar. Efter inves-
teringar i större lokaler och installationen 
av ny laserskärmaskin är Rimaster Cab & 
Mechanics en högeffektiv produktions-
anläggning för kundanpassade hytter i High 
Mix-Low Volume-segmentet. Utbyggnaden 
av anläggningen i Söderhamn är nu också 
färdigställd och kapaciteten är utökad både 
vad gäller lokaler och utrustning.

”Nu har vi istället påbörjat utbyggnaden 
av nya produktionslokaler i Rimforsa som 
kommer att öka produktionsytan med 30 
procent. Det här sker parallellt med våra inves-
teringar i övergjutning och formsprutning för 
att möta kundernas behov av gjutna kontakt-
don. Men vi tar också höjd för en ökning av vår 
produktion av skåp”, berättar Pernilla Norman.

Växer inom utveckling
Efterfrågan på Rimasters utvecklings-
kompetens växer kraftigt på alla marknader, 
och därför har även nyinvesteringar gjorts 
för att möta kundernas behov lokalt, enligt 
Rimasters närhetskoncept. 

Från och med hösten 2019 kan vi erbjuda 
våra kunder lokal utvecklingskompetens i 
både Rimaster Belgien och Rimaster Frankrike 
vilket är ett värdefullt tillskott till vår samlade 
och växande utvecklingskompetens i Sverige. 

”Det är ett gott betyg till Rimaster att vi 
attraherar värdefull utvecklingskompetens. 
För våra kunder, som många inte själva har 
kärnkompetensen inom elsystem inhouse, är 
det oerhört värdefullt att få tillgång till duktiga 
konstruktörer och designers. Vi har lyckats 
bygga en stark utvecklingskapacitet i hård 
konkurrens – och det är vi väldigt stolta över!” 

"Vi har lyckats 
bygga en stark 
utvecklingskapacitet 
i hård konkurrens"

Pernilla Norman, vice VD
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NYA MEDARBETARE

Stefan Westelius
Design Engineer, Söderhamn

Vad kommer du att göra på Rimaster? 
Konstruera och utveckla kablage samt komma med 
tekniska lösningar till specialfordon och maskiner. Jag har 
tidigare erfarenhet av produktutveckling inom mekanisk 
konstruktion från sågverks- och entreprenadbranschen 
samt glasformningsindustrin. Industrielektrikerutbildning 
och kandidatexamen i Industriell design. Jag har arbetat 
som mekanikkonstruktör de senaste nio åren. Tidigare 
produkter jag konstruerat och varit med att utveckla 
är glasformningsmaskiner åt Emahart Glass, sågverks-
maskiner åt USNR, hydrauliska snabbfästen åt SMP parts 
och träningsmaskiner åt Nordic Gym.

Varför har du valt att jobba med Rimaster?  
Rimaster är ett framgångsrikt och familjeägt 
företag med intressanta utmaningar som 
ger mig möjlighet att arbeta både 
lokalt och globalt. Jag har 
stort teknikintresse både 
yrkesmässigt och privat 
och ser fram emot 
att få designa och 
konstruera samt 
få vara en del av 
Rimasterfamiljen.

Bart Maes
Technical Sales Manager,

Rimaster Benelux

Vad kommer du att göra på Rimaster?
Jag kommer att jobba med både försäljning 

och utveckling och har mer än 15 års erfarenhet 
av att utveckla jordbruksmaskiner och släputrustning. I 

kundrelationen utgår jag alltid från min tekniska expertis 
och hjälper till att hitta lösningar och förbättringar 
för kundens slutprodukt. Jag finns med som ett stöd 
under utvecklingen och bearbetar kundens data eller 
nyutvecklar, och fungerar även som ett stöd för kunder 
som inte har en egen utvecklingsavdelning eller känner 
att de saknar tillräcklig erfarenhet inom området. Mitt 
mål är att kunden ska uppleva att vi alltid finns nära och 
löser deras eventuella problem på ett enkelt och smidigt 
sätt. Jag vill skapa långsiktiga relationer. 

Varför har du valt att jobba med Rimaster? 
Ibland måste man lämna sin komfortzon för att växa 
som människa – och Rimaster, som 
ju är ett familjeägt företag, kändes 
som hemma direkt. Att få jobba 
med Rimaster ger mig möjligheten 
att arbeta inom många olika 
områden med nya utmaningar 
inom olika marknadssegement. 
Det är helt omöjligt att bli uttråkad. 

Ying Ban
Design Engineer, Söderhamn

Vad kommer du att göra på Rimaster?
Mina uppgifter är att konstruera kablage och elsystem 
till specialfordon. Tidigare har jag jobbat som ekonom 
i Kina – sedan jag kom till Sverige har jag utbildat mig 
till elkraftsingenjör samt jobbat som konsulterande 
elkonstruktör inom gruvsektorn och tung industri.

Varför har du valt att jobba med Rimaster? 
Rimaster är verkligen specialiserade på sina produkter. 
Jag gillar att det finns en så tät samverkan mellan 
utveckling och produktion, eftersom det ger mig 
möjlighet till fördjupad förståelse inom elkonstruktion. 
Dessutom är jag imponerad av Rimasters 
företagskultur och känner mig är välkomnad och 
accepterad. Familjekänslan är stark samtidigt som 
företaget har en internationell plattform med stora 

utvecklingsmöjligheter. Jag ser fram emot 
varierande uppdrag från olika kunder och 

vet att jag kommer att få jobba både på 
bredden och på djupet. 

Benoit Terezol
Development, Rimaster Frankrike

Vad kommer du att göra på Rimaster?
Jag kommer att jobba med utveckling och 
projektledning med ansvar för utvecklingen av 
kablage, bland annat i form av 3D-modellering och 
scheman. Jag har 15 års erfarenhet från Volvo Trucks och 
under den tiden har jag vidgat min kompetens inom flera 
områden – bland annat el, mekanik och moulding. Jag gillar 
att jobba kreativt och har en öppen inställning, samtidigt 
som jag är noggrann, egenskaper som jag hoppas att 
kunderna på vår franska marknad kommer att uppskatta. 

Varför har du valt att jobba med Rimaster? 
Jag ser fram emot att få vara med att utveckla 
utvecklingstjänsterna inom Rimaster Frankrike. Att 
utveckla för specialfordon är kul och utmanande 
eftersom man får jobba 
med så många olika typer 
av kunder och produkter, 
vilket också kommer att 
bidra till att jag utvecklas i 
min profession. Dessutom 
gillar jag att Rimaster är 
ett familjeägt företag, inom 
Rimaster är du aldrig bara 
ett anställningsnummer! 

Rimaster växer
inom utveckling

Nu förstärker vi våra utvecklings-
resurser med nya medarbetare 

runtom i världen. Oavsett marknad 
kan du få kompetent stöd i din 

utvecklingsprocess
 – nära och enkelt! 
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SAMARBETE - OPTIQO

Rimaster har inlett ett nytt spännande samarbete 
med Optiqo Sweden AB. Uppdraget omfattar 
prototyper och kretskort till en displayenhet 
innehållande en papperstunn E-Paper-Display 
som förbrukar minimalt med energi.

Optiqo Sweden AB är en innovativ marknadsledare inom Facility Management 
och erbjuder webbaserade administrationsverktyg för tids- och kvalitetskontroll. 
Verksamheten är internationell med kunder på 12 olika marknader och kan 
appliceras på fastighetsskötsel inom många olika branscher.

På uppdrag av Optiqo har Rimaster byggt prototyperna för ett displaykort 
som används i produkten Optiqo Qlvr Box. Displayen på kortet är en så kallad 
”E-Paper-Display”, en pappersliknande och kompakt display som förbrukar ett 
minimum av energi – faktiskt ingen alls när displayen inte uppdaterar sig. 

Just den här produkten sitter vanligtvis på offentliga toaletter, till exempel 
i anslutning till restauranger, flygplatser och andra publika platser. Produkten 
ersätter den traditionella städlistan som personalen fyller i för hand varje gång de 
städar. Istället blippar de bara sitt kort mot enheten som då loggar städningen i 
molnet. Fastighetsägaren kan på det sättet se om och när toaletten har städats. 
Enheten har också en sensor som registrerarantal besökare, vilket gör det möjligt 
att optimera städintervallerna för bästa hygien och ekonomi.  

Rimaster har byggt prototyperna av version 3 och en kommande version 4. 
Vi levererar även kretskorten till version 3 som just nu är under produktion. 

Rimaster i samarbete 
med Optiqo

Ny Key Account
för elektronik

NYTT PÅ ELEKTRONIKSIDAN

Joakim Gunneriusson är ny Key Acccount med specialisering på elektronik.
Joakim är utbildad inom teknik, fysik och matematik och har en bakgrund 

som gymnasielärare i dessa ämnen. Nu kommer han att omsätta sina 
kunskaper i praktiken, tillsammans med kunder som vill vidareutveckla sina 
produkter inom elektronikområdet. 

”Jag har ett omfattande tekniskt kunnande och brinner för teknisk 
problemlösning – och så gillar jag ordning och reda”, säger Joakim som tror 
att hans goda kännedom inom området kan bidra med många kundfördelar.

Joakim kommer också att samarbeta nära med Rimasters Key Account 
inom kablage och elsystem, Conny Nyström, för att säkerställa att kunderna 
får sömlösa helhetslösningar. 
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GJUTNINGSKAPACITET

Utvecklingen är tydlig. Rimasters kunder är kvalitetsmedvetna 

och prioriterar täta och robusta system som klarar vibrationer. 

Därför investerar vi nu i ny övergjutningskapacitet.

”För oss är det en självklarhet att kunna erbjuda högpreste-

rande och kundanpassade produkter”, säger Julien Fambrini 

som är VD för Rimaster Frankrike. 
Julien Fambrini
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I takt med att specialmaskinerna blir allt 
mer komplexa så ökar investeringsvärdet. 
Det innebär ett ökat fokus på produktivitet 
och eliminering av driftstörningar – och i 
förlängningen höga kvalitetsförväntningar 
på komponenterna, konstaterar Julien 
Fambrini.

”Vi på Rimaster har en omfattande 
erfarenhet av tunga specialmaskiner för 
tuffa miljöer. Vi vet vilka förväntningar 
som våra kunder har och vi är väl insatta 
i vad elsystemen i de här maskinerna ska 
klara i vardagen.”

Optimal kundanpassning
Sedan tidigare görs formsprutning vid 
Rimasters produktionsenhet i Rimforsa. 
Under hösten installeras även en ny anlägg-
ning för lågtrycksgjutning, ofta benämnd 
övergjutning, för att möta kundernas 
behov av produktion i mindre serier. 

Tekniken är perfekt för alla typer av 
maskiner som jobbar i tuffa miljöer och 
har höga täthetskrav på komponenterna, 
till exempel kontaktdonen. När tekniken 
nu finns inhouse kan Rimaster erbjuda 

övergjutna kundanpassade kontaktdon 
med rätt kabellängder vilket ger en ökad 
kostnadseffektivitet, kortar ledtiderna och 
är bättre ur miljösynpunkt. I egenskap 
av produktägare kommer Rimaster också 
att ansvara för kvalitetstester och CE-
märkning. 

”Övergjutna produkter som tas direkt 
från hyllan är ofta dyra samtidigt som 
ledtiderna är långa. Integrationsmöjlig-
heterna är inte heller självklara vilket gör 
att det ofta krävs extra arbete. Om vi till 
exempel köper övergjutna ”pig tails” i 
standardutförande så följer det med 2 
meter kabel som inte sällan måste kapas 
för att kunna integreras i lösningen. Så här 

ska det inte behöva vara. Vi vill själva ha 
möjligheterna att styra vår produktions-
process efter kundernas önskemål, inte bli 
styrda av standardlösningar. Genom att 
utveckla och tillverka inhouse blir vi inte 
bara mer proaktiva – vi kan också optimera 
kundvärdena.”

I linje med strategin
Det här ger flexibilitet att välja metod be-
roende på prestandakrav, volymer och kost-
nadseffektivitet. En investering som ligger 
helt i linje med Rimasters fokus på High 
Mix-Low Volume, menar Julien Fambrini.

”Vår High Mix-Low Volume-strategi är 
drivkraften i verksamheten och är incita-
mentet även för den här investeringen. Vårt 
mål är att erbjuda våra kunder innovativa 
och tillgängliga lösningar över hela linjen. 
Från design till prototyp och serieproduk-
tion – allt utvecklas för att möta behoven 
på marknaden. Det här är ett viktigt steg 
för Rimaster och vi ser fram emot att kunna 
presentera våra nya lösningar inom kort!” 

Rimaster investerar 
i övergjutning

Den nya övergjutningsmaskinen togs i drift i Rimforsa under november.

GJUTNINGSKAPACITET
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"Genom att utveckla 
och tillverka inhouse 
blir vi inte bara mer 
proaktiva – vi kan 
också optimera 
kundvärdena"
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Ditch Witch är en riktig amerikansk 
framgångssaga. Ditch Witch grundades 
på 1940-talet när en kompakt dikesgräv-
ningsmaskin skapades för att ersätta hackan 
och skyffeln. Idag är Ditch Witch en av 
världens ledande utvecklare och leverantör 
av högkvalitativa riktningsborrar, vakuum-
grävmaskiner och kedjegrävare. Du känner 
igen en Ditch Witch-maskin på färgen – 
Halloweenorange. 

Skräddarsydd i minsta detalj
Ditch Witch-maskinerna som utvecklas och 
tillverkas i Oklahoma, USA, säljs globalt; 
i Europa av oberoende återförsäljare, till 
exempel JLM Scandinavia i Malmö, ett 
företag som bedriver verksamhet i Sverige, 
Danmark, Finland, Polen och Ukraina. 
Vanligen är Ditch Witch-maskinerna anpas-
sade efter den lokala marknadens önskemål 
och de enskilda kundernas behov. 

Återförsäljarna i Europa har önskat en 

gemensam lösning i de fall där slutkunderna 
behöver en hytt för god förarmiljö. Till den ho-
risontella riktbara JT 24-borren har Rimaster 
utvecklat en prototyp av en hytt som visades 
vid Ditch Witch-distributörens evenemang i 
Barcelona i oktober. Nästa steg i projektet är 
att slutföra lösningen för att uppfylla kraven 
från de olika återförsäljarna i Europa. Detta 
innebär ett mycket nära samarbete mellan 
Rimaster Cab & Mechanics, utvecklingsan-
läggningarna för Ditch Witch i Oklahoma 

Ditch Witch – 
kundanpassning 
tillsammans med Rimaster

CASE: DITCH WITCH

12

I ett helt nytt projekt hjälper Rimaster den amerikanska tillverkaren Ditch Witch 
och dess återförsäljare i Europa att anpassa sina maskiner. I nära samarbete 
utvecklar Rimaster Cab & Mechanics en skräddarsydd hytt till den nya horisontella 
riktningsborren JT 24.
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och ledande europeiska distributörer. 
Efter utvärderingen kommer hytten 

att tas i serieproduktion på produktions-
anläggningen Rimaster Cab & Mechanics 
i Sverige, där varje hytt tillverkas enligt 
kundens önskemål. 

Specialister på High Mix-Low Volume
"Vi har utvecklat ett antal lösningar för 
ergonomi, belysning, luftkonditionering, 
uppvärmning och kameror – så att 

återförsäljare och kunder får en perfekt 
lösning. Som specialister inom segmentet 
High Mix-Low Volume har vi kapacitet att 
utveckla en hytt som är mycket flexibel och 
kundorienterad, och ändå effektiv i produk-

tionen", säger Claes Hull, VD för Rimaster 
Cab & Mechanics.  

Seth Matthesen, Category Manager 
HDD, på Ditch Witch är lika positiv.

"Rimaster har värdefull kunskap om 
den europeiska marknaden inom special-
fordon och vi ser verkligen fram emot 
lanseringen av den här nya, innovativa 
Ditch Witch-maskinen”. 

CASE: DITCH WITCH

"Rimaster har värdefull 
kunskap om den euro-
peiska marknaden inom 
specialfordon"
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Ditch Witch ® JT24 är en ny horisontal 
borrmaskin som sägs ge mest värde 
för pengarna – både vad gäller kraft 
och stabilitet. Maskinen passar bäst 
för arbete i stadsmiljö och bostäder, 
gas- och fiberarbeten. Maskinen har 
ett vridmoment på 2 200 Nm och en 
dragkraft på 10 800 kg samtidigt som 
den tar liten plats. JT24 har en bredare 
ram och kan tryggt ta sig fram i ojämn 
terräng och på stadens trottoarer, vilket 
ger bäst stabilitet i klassen. Från 2020 
kan återförsäljare i Europa också välja 
att anpassa den med en skräddarsydd 
hytt som utvecklats och producerats av 
Rimaster Cab & Mechanics. 

Seth Matthesen, Category Manager på 
Ditch Witch tillsammans med Claes Hull 
på Rimaster Cab & Mechanics i Horn.
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STARKA UTVECKLINGSTRENDER

Foto:Epiroc

Foto:iStock
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Hållbar utveckling är framtidens stora utmaning för specialfordon. Konvertering från 

konventionell drift till eldrift samt självkörande fordon är de hetaste områdena just nu. 

Rimasters VD Tomas Stålnert och systemutvecklingschef Ulf Almén berättar om  

utvecklingen och ger konkreta tips till dig som vill komma vidare.

Tomas Stålnert: Att hitta nya, energieffektiva 
sätt som minskar klimatpåverkan och erbju-
der bättre arbetsmiljö är en kärnfråga – och 
min bedömning är att utvecklingen inom 
specialfordon och stora maskiner faktiskt går 
snabbare än på personbilssidan. Vi ser tydligt 
på marknaden att det är antingen hybridlös-
ningar eller ren eldrift som kommer, bero-
ende på fordon och applikation. Gruvindu-
strin har varit en spjutspets inom området 
och nu kommer det nya tillämpningar inom 
infrastruktur- och transport. Att kunna 
köra tyst och utsläppsfritt är också viktigt i 

samband med till exempel grävarbeten i in-
nerstaden och andra tätbebyggda områden. 
Ett exempel är Rimasters kund Epiroc som, 
i samarbete med Northvolt, har utvecklat 
helt batteridrivna maskiner för utsläppsfri 
gruvdrift under jord; maskiner som vi har 
levererat kablaget till.  

Ulf Almén: Det finns flera saker som man 
ska beakta i samband med utvecklingen av 
hybrid- och eldrift, inte minst ökar komplexi-
teten när du har två parallella system. Efter-
som kablarna för hybriddriften oftast har stor 

tvärsnittsarea och stor böjradie, så är det svårt 
att placera in dem i maskinerna. Att då redan 
i designstadiet kunna rita in dem i datorn, 
så kallad 3D-routing, är ovärderligt. Högre 
spänning och strömnivåer innebär också att 
det tillkommer en hel del nytt material – och 
det kan ibland vara svårt att hitta material med 
rätt egenskaper som passar i en fordonsmiljö. 
Ofta blir även det existerande lågspännings-
systemet (12V eller 24V) så pass påverkat att 
det helst bör designas om från grunden. Det 
här är tre olika utvecklingsaspekter som vi på 
Rimaster har omfattande erfarenhet av.

Trend 1. Konvertering från konventionell drift

Trend 2. Autonoma fordon
Tomas Stålnert: Självkörande fordon 
handlar inte bara om ökad effektivitet – för 
många aktörer är det en ren arbetsmil-
jöfråga. I samband med gruvdrift eller tunga 
anläggningsarbeten, eller i lager och hamnar, 
kan ett självkörande fordon vara alternativ 
till att människor ska gå in och riskera sin 
säkerhet. Vi ser också att autonoma fordon 
blir en allt viktigare del av de automatiserade 
processerna i tillverkningsindustrin. Den 
stora utmaningen när man överlåter hela 
jobbet åt maskinen och fjärrstyr processerna 
är förstås en hög drift- och maskinsäkerhet. 
Ett bra styr- och elsystem blir avgörande 
för kontrollen. Rimaster har erfarenhet av 
sådana uppdrag – bland annat har vår kund 

Toyota utvecklat en autonom robot där 
vi har hjälpt till att utveckla och tillverka 
kritiska delar för laddstation och kablage. 
Det innebär att vi har en väl fungerande 
försörjningskedja för produkter avsedda för 
den här typen av system.

Ulf Almén: Eftersom det oftast är fler 
givare, sensorer, ventiler och dylikt i en 
autonom applikation, så är det väldigt 
viktigt att systemet är väl konstruerat och 
producerat med hänsyn till miljön som 
maskinen ska gå i. Annars blir systemet 
lätt instabilt med driftstörningar. Det 
gäller också att konstruera in stabila givare 
för att kunna mäta till exempel vinkel, 

avstånd och tryck. Vi har bred erfarenhet 
av att konstruera och producera kvalitativa 
system med hög driftsäkerhet och som är 
anpassade för de miljöer som använd-
ningen och kunden kräver.

Två starka 
trender som styr 
utvecklingen

STARKA UTVECKLINGSTRENDER

Ulf Almén Tomas Stålnert
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riTrailer tar 
närhet till 
en ny nivå

Närhet, både geografiskt och i 
dialogen med våra kunder, är 
Rimasters DNA. 
Nu tar vi nästa steg och tar 
med oss problemlösningen ut 
till kunderna. Vår demovagn 
riTrailer kommer direkt till dig, 
lastad med innovativa lösningar 
– var du än befinner dig i Europa. 

”I riTrailer finns Rimaster-gruppens samlade 
kapacitet och kompetens: allt från utveck-
ling och tillverkning, kablage och elektronik 
till en rad olika tekniker – bland annat våra 
erbjudanden inom formsprutning och 

lågtrycksgjutning. Vi kommer också att 
kunna göra kvalificerade demonstrationer 
av våra riFuse-produkter”, berättar Claes 
Hull på Rimaster Cab & Mechanics som 
har utvecklat trailern. 

Inspiration på plats
Tanken är förstås att hushålla med kunder-
nas tid genom att erbjuda inspiration och 
problemlösning på plats ute hos kunden. 

”Genom att ha med sig ett ’Mini-Rimaster’ 
ut till kunderna kan vi också få igång en 
konstruktiv och effektiv dialog direkt, vilket 
vi vet uppskattas av många kunder. Det blir 
en helt annan upplevelse än en powerpoint-
presentation”, säger Claes Hull.  

När riTrailer är på plats fälls luckorna 
snabbt ut och trailern förvandlas till en hel 
liten mässmonter. Innehållet kommer att 
bytas ut efter hand men kan också varieras 
med hänsyn till enskilda kunders önskemål. 

Ring så kommer vi!
riTrailer började rulla i Europa under hösten 
och inledde med en turné i Frankrike under 
november månad. 

”Men hela poängen med riTrailer är att vi 
kommer när våra kunder behöver oss. Om du 
är nyfiken på vårt erbjudande – ring till din 
Rimaster-kontakt och boka, så kommer vi!”


