
Care Construction 
- Verktyg med omtanke! 



Om Care Construction 
Sedan 2004 har Care Construction utvecklat och designat hjälpmedel och 
specialverktyg åt olika branscher. 
Den primära målgruppen för utvecklingsarbetet har varit branscher med 
fysiskt betonat arbete som behövt lösa ergonomiska och  
säkerhetsmässiga problem. 
Hörnstenen i vårt utvecklingsarbete är märkt ”We do care” för det gör vi 
och det genomsyrar hela utvecklingsprocessen. 

Kompetens 

Innovation 

Energi 

Ergonomi 

Flexibilitet 

Effektivitet 
We do care 

Vision 
Care Construction vill vara en pålitlig samarbetspartner för våra  
leverantörer, distributörer och slutanvändare. 
Vi vill utveckla och tillhandahålla specialverktyg och hjälpmedel av hög 
kvalitet som tillgodoser alla krav och förväntningar som marknaden  
ställer på oss. Detta avser både ergonomiska, miljömässiga och  
funktionseffektivitetsmässiga krav.  
Henrik Hviid 
VD 
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Innehållsförteckning 

• Brunnslocksverktyg 
• Vikstegar 
• Ventilation & Rökdetektering 
• Avspärrningar & Varningar 
• Personsäkerhet & Kabelvinschar 
• Rekylfri Verktyg 
• Vakuumverktyg 
• Diverse 
• Supertowel 
• Ferradix 
• Anteckningar 
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Twister 

Ett magnetiskt verktyg för alla brunnslock! 

Lossar blockerade och fastsittande brunnslock! 

Ergonomisk och flexibel magnetisk lyftnyckel! 

Inget behov av extern energi! 

Ingen rensning av lyfthål! 

Vikt: 7 kg! 

Twister Lite 

Ett magnetiskt verktyg för alla brunnslock! 

Ergonomisk och flexibel magnetisk lyftnyckel! 

Inget behov av extern energi! 

Ingen rensning av lyfthål! 

Vikt: 4 kg! 
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Cover Dolly 

Ett magnetiskt verktyg för stållock! 

Lossar blockerade och fastsittande brunnslock! 

Ergonomisk och flexibel magnetisk lyftnyckel! 

Isolerade brunnslock kan hanteras utan att skada isoleringen! 

Inget behov av extern energi! 

Vagnen kan vikas ihop till en kompakt enhet! 

Vikt: 13 kg (Magnet) / 8 kg (Vagn)! 

Snap 

Ett magnetiskt och flexibelt verktyg för alla mindre brunnslock! 

Lossar fastsittande brunnslock! 

Ergonomisk magnetisk lyftnyckel! 

Vikt: 2 kg! 
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Permanenta Magneter 

Lyftmagneter med manuell till-och frånkoppling som är perfekta för 

lyftarbete med kran och dylikt! 
 

Supreme Magnet (PML-5)!  

Mega Magnet (PML-6)!  

Giga Magnet (PML-10)! 

Lossar mycket effektivt fastsittande brunnslock! 

Drar med upp till 10 ton! 

Snabb och enkel användning! 

Passar ”nästan” alla brunnslock! 

Vikt: 18 kg! 

Goliath 
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SlimLine Modum 

Lättviktig modul-/vikstege! 

Platsbesparande vid arbete, transport och förvaring! 

Längd:      Kort/Lång         Kort/Lång 

     Basmodul   nyttolängd: 1,4/2,3 m Transport: 1,64/2,54 m 

     Mittmodul  nyttolängd: 1,2/2,4 m Transport: 1,46/2,66 m           

     Toppmodul nyttolängd: 1,2/2,4 m Transport: 1,46/2,66 m 

Hopvikt: 8 cm x 7,5 cm x Längd! 

EN-131 godkänd! 

Max belastning: 150 kg! 

SlimLine GZT 

Lättviktig vikstege! 

Platsbesparande! 

Längd: 2,1 m! 

Hopvikt: 6 cm x 6 cm x Längd! 

EN-131 godkänd! 

Max belastning: 150 kg! 

SlimLine ZDT 

Vikbar wienerstege! 

Platsbesparande! 

Längd: 1,85m (5 steg)!   

Hopvikt: 6cm x 12cm x Längd!  

EN-131 godkänd! 

Max belastning: 150 kg! 
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Air to Care 

Väldigt enkel ventilering av brunnar, små utrymmen och dylikt!  

Upp till 16,3 m3/min.! 

Ger en behaglig och hälsosam arbetsmiljö! 

6m flexslang! 

Kräver minimal plats! 

Batteri (EGO) eller tryckluft (ZH20/ZH40)!  

Sug eller blås! 

Suction Discharge 

Air Supply 

ZH20 

& 

ZH40 

3 Times 4 Times 

Smoker XL 

För spårning av råtthål, rörsamlingar och rörbrott! 

Användning från 1 till 4 rökpatroner! 

Justerbar luft-/rökmängd! 

Snabb och enkel hantering! 

8 

Produkt Drift Max.  
Airvolume 
Blås 

Max .  
Airvolume 
Vacuum 

ZH 20 Tryckluft 

150-400L / 

min. 

1600L /min. 1200L /min. 

ZH 40 Tryckluft 

350-1200L / 

min. 

4800L /min. 3600L /min. 

EGO Litium 

batteri 

2.5A 

16300L /min. 



Kaffepaus 
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LED-Cone 

Mycket stor synlighet med blinkande LED-lampor och reflexer! 

Konstant eller blinkande ljus i cirka 300 timmar! 

Pladsbesparande (vikbar)! 

Mycket stabil (inte så vindkänslig som vanliga koner)! 

Blinkande toppljus kan monteras! 

6 starka varnings- och katastrofljus! 

Laddningsbara batterier med upp till 50 timmars drift! 

Levereras i laddningsbox (12 V och 230 V)! 

Kan användas som arbetsbelysning! 

Har även magnetisk upphängning! 

LED-Turtles 
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Care Fence 

Högreflekterande vikbar avspärrning (DIN 30710)! 

Effektivt skydd för personal och trafikanter! 

3 meter avspärrning på 10 sekunder! 

Viks snabbt ihop till kompakt enhet! 

Vikt: 10 kg! 

Foldeskilt 

Högreflekterande vikskylt med A39-symbol! 

Ekstra stort benavstånd (110 cm)! 

Effektiv märkning av och på brunnar o.d! 

Kompakt och robust design! 

Med eller utan fjädervikning! 
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Athlet ECO II 

Snabb uppställning! 

Fallskydd och / eller lyftanordning monterad på mindre än 30 sekunder! 

Enkel och funktionell design! 

Får belastas med upp till 500 kg! 

Har alla relevanta CE-märkningar och EN-godkännanden! 

Athlet PRO II 

Samma design och funktion som “Athlet ECO II” fast med hjul!  
Snabb och effektiv bärgning och transport av föremål! 

12 



Akrobat PHK 

Flexibel mobilkran! 

Fallskydd och / eller lyftanordning monterad på mindre än 30 sekunder! 

Får lyfta upp till 500 kg! 

Har alla relevanta CE-märkningar och EN-godkännanden! 

HSRG-Fallskydd 

Snabb och säker ”klickmontering” på några sekunder! 
Tillgänglig hantering vid evakuering! 

Kabellängd: 10, 20 eller 30 m! 
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Vinsch för lyft och flytt! 

Hissa / lyft upp till 600 kg eller dra upp till 1500 kg 

med t.ex. borrskruvdragare! 

Automatisk returbroms! 

Snabb och enkel uppställning! 

Uppsättningen anpassas lätt för varje uppgift! 

Levereras som standard med 12 m kabel! 

Välj mellan galvaniserad eller rostfri kabel! 

Vikt: 7,5 kg (inkl. 12 m kabel)! 

CE- och TÜV-certifierad! 

PulleyMan 

300 kg 600 kg 
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  Öka Single line 

  

Max.  

Dra 

kapacitet 

6° 1500kg 

12° 975kg 

16° 825kg 

27° 585kg 

36° 390kg 



Shockless Crowbar 

Kraftfullt och robust bräckjärn! 

Rekyl- och vibrationsdämpad! 

Flera varianter (krok-, mejsel-, spett- eller yxhuvud)! 

Tillbehör: Metall eller fiberkula! 

Skonsam för leder och muskler! 

Vikt: 8 kg! 

Mejsel 
Spett 

Yxa Krok Fiber 

Metal 30mm 
40mm 

100mm 

1250mm 
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Shockless Tamper 

Markstamp gjuten av purgummi! 

Extra hårt slag! 

Perfekt för utjämning och kompaktering! 

Rekyl- och vibrationsfritt slag! 

Minskar risken för skadade föremål! 

Mindre buller! 

Skonsam för leder och muskler! 

(Metallbas) 

Bas Ø100 mm Bas Ø200 mm Bas 200x200 mm 

(Metallbas) 

Bas 120x120 mm T-stång 

Shockless ”DumDum” Pålhammare 

Kraftfullt slagverktyg! 

Rekyl- och vibrationsdämpat slag! 

Skonsam för leder och muskler! 

Vikt: 11 kg! 

Max. påldiameter Ø105 mm! 
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Shockless Hammer 

Rekyl- och vibrationsfri hammare! 

En riktigt bra beläggningshammare! 

Skyffel kan monteras! 

Minskar risken för skadade föremål! 

Mindre buller! 

Minskar risken för skadade föremål! 
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VacMax Ergo 

Lyfter upp till 120 kg! 

Hanteras av en person! 

Ergonomiskt lyft av plattor och dylikt vid upprätning och utjämning! 

VacMax vakuumreservoar ger längre funktionsperiod! 

Snabb och enkel drift! 

Inget behov av extern energi! 

VacMan Ergo 

Lyfter upp till 120 kg! 

Hanteras av en person! 

Inget behov av extern energi! 

Ergonomiska lyft av betonglock, marksten och dylikt! 

Snabb och enkel användning! 

Fäster även på ristningar och ojämna ytor! 
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VacBoy 

Ergonomiskt lyft av bland annat plattor! 

Fäster lätt på ojämna ytor! 

Skonsam för rygg och axlar! 

Snabb och enkel hantering! 

Ingen användning av el eller annan extern energi! 

Vikt: 6 kg! 

VacMan / VacMax 

Lyfter upp till 120 kg! 

Används med kran och dylikt (CE-märkt)! 

Fäster även på slitna och ojämna ytor! 

VacMax vakuumreservoar ger längre funktionsperiod! 

Klar att användas på några sekunder! 

Inget behov av extern energi! 
 

      VacMan       VacMax 
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VacBoy XL 

Drivs av 1 eller 2 personer! 

Fäster på ojämna ytor och ristningar! 

Klarar upp till 100 kg! 

Inbyggd vakuumreservoar! 

Ergonomiska lyft vid hantering av plattor och marksten! 

Skonsam för rygg och axlar! 

Ingen användning av el eller annan extern energi! 

VacBoy L 

Drivs av 1 eller 2 personer! 

Fäster på ojämna ytor och ristningar! 

Klarar upp till 100 kg! 

Ergonomiskt lyft vid hantering av lufttäta plattor och marksten! 

Skonsam för rygg och axlar! 

Ingen användning av el eller annan extern energi! 
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KneeSeat 

Ergonomiskt skydd för knän, fotleder, rygg och länd! 

Skyddar mot fukt och kyla! 

Inbyggd stol! 

Snabb och enkel justering! 

Ger fantastisk rörlighet! 

Lätt och robust! 

Stop it Kit 

Snabb och effektiv bullerreduktion! 

Minskar risken för inträngning av vatten och kemikalier! 

Locket kan belastas efter några minuter! 

Reducerar dålig lukt! 

Allt du behöver i en förpackning! 
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Ej elektriskt ledande handtag! 

Bra ergonomi och användarsäkerhet! 

Lättviktig pålborr! 

Perfekt för hål i riskområden! 

Handtag tillverkat av nylon! 

Vikt: 3,5 kg! 

1050mm 

Flex-Stool 

Lätt pall (1,2 kg)! 

Justerbar höjd (upp till 47 cm)! 

Tål upp till 200 kg last! 

Snabb att fälla upp! 

Kan enkelt tas med överallt! 

Mycket startkt polyamidmaterial! 
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Poll Drill 



Supertowel 
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Tar bort upp till 10 gånger fler patogener än vanlig handtvätt! 

Tar bort patogener på händer och ytor! 

Är självdesinficerande! 

Kan återanvändas och tvättas! 

Är hållbar och miljövänlig! 
300x300mm 

Antimikrobiel aktivitet Dödar Testa 

 

Gule stafylokokker 

 

>99.99% 

 

JIS L 1902:2008 

 

Klebsiella bakterier 

 

>99.99% 

 

JIS L 1902:2008 

 

Colibakterier 

 

>99.99% 

 

JIS L 1902:2008 

 

Svampe 

 

>99.31% 

 

JIS L 1902:2008 

Det ser ut som en vanlig handduk - men den har ett inbyggt, antimikrobiellt lager som skyddar mot 
och dödar sjukdomsalstrande mikroorganismer. Med Supertowel får man rena, smittfria händer 
och ytor även i situationer där varken tvål eller rinnande vatten finns till hands. 
Supertowel är en högteknologisk lösning för ett praktiskt och mycket allvarligt  
hygienproblem. 
 
 

Grundprincip 
Alla patogener (bakterier, svamp och virus) är negativt laddade. Supertowels  
desinficerande kolskikt är positivt laddat och lockar till sig patogener. Kedjan av kolatomer  
fungerar som en kniv och förstör patogena cellen. Detta antimikrobiella skydd  
är permanent och försvinner inte vid användning eller tvätt. 
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Ergonomi! 

Flexibilitet! Effektivitet! 

Innovation! Kompetens! 

Energi! 


