
LICITATIONEN    Maskiner & Materiel6 Torsdag 20. september 2012

er tematet i Licitationen

Her ser vi bl.a. på:

Aktivitetsniveauet i nedbrydningsbranchen

Høj grad af genanvendelse af de gamle materialer

Store krav til både uddannelse og ikke mindst materiellet

Hvordan ser fremtiden ud?

Udgivelse: 11. oktober 

Licitationen – Byggeriets Dagblad har 15.000 daglige læsere 

og beslutningstagere i bygge- og anlægssektoren*

67% af vores læsere har meget høj eller høj grad af 

indflydelse på beslutninger om indkøb i virksomheden.

Kontakt salgsafdelingen på tlf. 70 15 02 22

Med venlig hilsen

•

•

•

•

•

•

Nedbrydningsentreprenøren
TEMA

Deadline: 4. oktober

HUSK OGSÅ
BANNERANNONCERING
- ring og hør nærmere!

Besøg www.licitiationen.dk og hold dig opdateret på alle de seneste 

branchenyheder. Her kan du også tilmelde dig vores gratis nyhedsbrev.

*kilde: Gallup/Index Danmark, 1 kv. 2012

Licitationen

Byggeriets Dagblad

Marielundvej 46 E

2730 Herlev

Tlf. 70 15 02 22

Fax 44 85 89 19

www.licitationen.dk

licitationen@licitationen.dk

Carsten Pedersen

Salgschef

cp@licitationen.dk

Tlf. 44857333

Christian Byskov 

Mediekonsulent

cb@licitationen.dk

Tlf. 44857355

Adam Berg

Mediekonsulent

ab@licitationen.dk

Tlf. 44857318

Louise Godskesen

Mediekonsulent

lg@licitationen.dk

Tlf. 44857339

Fynske Uretek sikrede sit 
eget fundament med fun-
derings-succes fra England

FUNDERING

sigh@licitationen.dk

Der er gang i britiske Screw-
Fast Skruepæle til fundering 
af bygninger, telthaller, tele-
master og en lang række an-
dre projekter på dansk jord. 
Eller måske rettere: I dansk 
jord. For den engelske opfi n-
delse skrues adskillige me-
ter i jorden, helt afhængig af 
forholdene og de jordbunds-
analyser, der laves forud for 
hvert projekt.

Det hele udgår fra og 
samles igen hos virksomhe-
den Uretek i Nørre Aaby på 

Vestfyn. Her har succesen 
med ScrewFast Skruepæ-

lene netop udmøntet sig i, 
at endnu en ingeniør er sat 
på mandskabslisten. Marc 
Gabriels med fl ere års erfa-
ring som entrepriseleder og 
projektleder med byggepro-
jekter for blandt andre MT 
Højgaard og senest SkovBo 
Villa A/S, er blevet ansat til 
at være med til at sælge, lede 
og udvikle løsninger netop 
med ScrewFast Skruepæle.

Hurtigt og vibrationsfrit

Manden bag Uretek i Dan-
mark, administrerende di-
rektør Ivan Steffensen, er 
ikke i tvivl om, at skrue-
pæle-succesen i bogstavelig 
forstand er funderet i syste-
mets enkelhed. 

- ScrewFast Skruepæle er 

en enkel, hurtig og vibrati-
onsfri metode til stabilise-
ring og fundering. I de se-
nere år har vi løst mange 
forskellige typer opgaver, 
lige fra efterfundering af 
fundamenter, fundering af 
master og skilte og til etab-
lering af nye fundamenter 
til tilbygninger og sommer-
huse. Hvert enkelt projekt 
er unikt og kræver en kyn-
dig ledelse, lige fra projekt-
udviklingen til selve gen-
nemførelsen af projektet, 
fortæller Ivan Steffensen.

- Vi har fået mange pro-
jekter med ScrewFast 
Skruepæle i de senere år. 
Derfor er vi nødt til at være 
fl ere om at håndtere projek-
terne. For at sikre vores kva-

litetskrav, er det vigtigt, at 
vi har kompetente medar-
bejdere til at tage dialogen 
med kunden og dermed sik-
re, at det er den rigtige løs-
ning, vi tilbyder, siger Ivan 
Steffensen.

Tæt dialog 

Når en kunde melder sig 
med et nye skruepæle-pro-
jekt, sammensættes den rig-
tige løsning ud fra kendskab 
til konstruktionen og jord-
bundsforholdene. ScrewFast 
Skruepælene er ofte en del 
af et større projekt. Og der-
for er der behov for en tæt 
dialog og koordinering med 
samarbejdspartnere. 

Netop her venter Uretek-

direktøren, at fi rmaets nye 
ingeniør vil være med til at 
gøre en afgørende forskel.

- Som projekt- og entre-
priseleder på byggesager 
har Marc Gabriels vareta-
get kontakten til alle sam-
arbejdspartnere omkring 
byggerier. Det har givet 
ham et stort kendskab til 
mange forskellige faggrup-
per, lige fra håndværkeren 
på plads til myndigheder og 
rådgivere. Som ekstra bo-
nus har vi så været heldige 
at få en ny medarbejder, der 
foruden høj faglighed også 
har en behagelig person-
lighed, siger Ureteks admi-
nistrerende direktør, Ivan 
Steffensen.

Britiske skruepæle i dansk undergrund

Københavns Lufthavn i Kastrup havde behov for 1000 kvadratmeter 

telthal. Den skulle funderes solidt, og det klarede Uretek med Screw-

Fast Skruepæle. En gravemaskine fungerer som overdimensioneret 

skruetrækker, når pælene skal i jorden.

ScrewFast Skruepæle skrues i jorden i den længde, som projektet 

og jordbundsforholdene nu betinger. De forlænges simpelthen med 

to-meter enheder. De øverste meter af pælene er galvaniserede. Her 

samles pæle ved fundering af fi re typesommerhuse på grunde i Mari-

elyst på Falster.

Marc Gabriels er ny ingeniør hos 

Uretek.

Fakta om Uretek

Uretek i Danmark blev grundlagt i 1998 og har i dag 12 an-
satte. Virksomheden har gennem årene udført fl ere tusinde 
jobs af vidt forskellig karakter.

Den patenterede Uretek-metode er udviklet af et fi nsk 
selskab og benyttes i cirka 60 lande kloden rundt.

Uretek har tillige et tæt samarbejde med ScrewFast Fou-
ndation i England, som har udviklet og arbejdet med Screw-
Fast Skruepæle i mere end 15 år.

Uretek har selv arbejdet med ScrewFast Skruepæle siden 
2006.
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ØGET PRODUKTIVITET
ENDNU HURTIGERE ARBEJDSCYKLUS

STØRRE LØFTEKAPACITET
INGEN KAN SLÅ CASE – VANEDANNENDE

PÅLIDELIGHED OG SERVICE ER ALT
OPTIMERET SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSES ADGANG

EMS BØSNINGER STANDARD = 1000 TIMERS SMØREINTERVAL
LÆNGERE SERVICEINTERVAL

RESERVEDELE OG UALMINDELIG GOD SERVICE

FØRSTE KLASSE FØREKOMFORT
STØRRE KABINE

LYDNIVEAU SOM DE BEDSTE BILER, NED TIL 69 DB(A)
NYT FARVEDISPLAY OG KAMERA BAG

Customer
Assistance

00800-2273-7373

www.casece.com

Arne Nordestgaard
Tlf. 2362 6304

Kurt Kærsholm
Tlf. 2511 5262

TIER 4 LEDEREN - 10% BEDRE BRÆNDSTOF ØKONOMI
BRÆNDSTOFBESPARELSE

NY RENERE TIER 4 TEKNOLOGI
NYT INTELLIGENT HYDRAULIK BETJENING

FEM NYE ENERGI SPAREPROGRAMMER

 MED 170 ÅRS ERFARING FRA CASE PRÆSENTERER VI

KONTAKT ALLEREDE I DAG:

C SERIES
GRAVEMASKINE

NY CASE

KONTAKT OS FOR 

FREMVISNING!

VI FINANCIERER TIL 1,7% 

WWW.HPE-AS.DK

Gå i dybden
med kvalitet

Bjæverskov 
56 87 10 10

Horsens 
76 82 20 20

Hitachis gennemprøvede gravemaskiner er blevet endnu mere effektive. 

Alle modeller har øget effekt, svingmoment og hastighed. Motorerne 

har lavere brændstofforbrug, og med større tilgængelighed ved service 

reduceres driftsomkostningerne. Hitachi bringer dig foran konkurrenterne.

NY HITACHI 
ZX350LC-5:

· AUTO POWER BOOST

· STAGE 3B MOTOR

· MED PARTIKELFILTER

· 11 INDSTILLINGER 

AF UDSTYR

H.P. Entreprenørmaskiner A/S er importør af Hitachi Construction 

Machinery, Sandvik Mining & Construction og Bell Equipment.

Uretek har stor succes med ScrewFast Skruepælene til solid fundering. Virksomheden i Nørre Aaby ansæt-

ter nu yderligere en ingeniør, som får fokus netop på løsninger med skruepælene.


