SMARTA REDSKAP SOM GÖR ARBETE
EFFEKTIVARE, SÄKRARE OCH ENKLARE
Att ständigt utveckla smarta redskap som gör
ditt arbete effektivare, säkrare och enklare
är en väsentlig del i RFs dagliga verksamhet.
Våra duktiga partners bidrar med både
produkt- och utvecklingsideer samt testar
prototyper på vägen mot en färdig produkt.
Conny Andersson är en av våra partners som
är specialiserad på järnvägsarbeten.
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LÅNGA RELATIONER OCH STÄNDIG
FÖRBÄTTRING - ALLTID PÅ HUGGETS
– Jag har redan från starten haft ett enormt bra
samarbete med RF, säger Conny. De är alltid på
hugget med att ta fram bra redskap. Samarbetet
har utvecklats till ett partnerskap där vi hjälps
åt att utveckla och testa järnvägsredskap som
effektiviserar arbetet. Det blir en win-win situation
där vi på CEAB kan visa att vi ligger i framkant när
det gäller teknik och effektivitet och där RF kan

efter skolan och arbetade först som anställd för att
2009 starta företaget Connys Entreprenad som nu är
i en övergångsfas till det kortare varumärket CEAB.
Ett av de senaste projekten som RF gjort
tillsammans med CEAB är ett helt koncept för
slipersläggning och spårbyggande som nu är i full
drift och som visat sig effektivisera spårläggning
kraftigt.
– 2017 började vi arbeta med utvecklingen
tillsammans med RF och idag använder vi
slipersläggaren skarpt när vi bygger spår, berättar
Conny. Vi ville ha det perfekt och efter ett antal
prototyper och flitigt testande är vi nu nöjda med
resultatet. Jag vet också att RF redan har sålt några
slipersläggare både i Sverige och utanför gränserna.
Lösningen är perfekt vid byggnation av kortare
sträckor. Om förutsättningarna är rätt lägger vi nu,
med tre personer, cirka 400 meter räls per dag.

CEAB OCH RF HAR SAMMA SYN PÅ KVALITET
– Jag lägger stor omsorg på att ha en modern
och välutrustad maskinpark som gör att vi kan
presentera smarta produkter och lösningar som är
noga testade i verkligheten och som är utvecklade
från en användares perspektiv.
Uppfinningsrikedomen har också lett till att Conny
fick ett välförtjänt hedersomnämnande som
Branschens Snille 2019 på Infrastrukturdagen, som
hölls i Stockholm den 21 januari 2020..

SLIPERSLÄGGAREN SOM UTVECKLATS
I SAMARBETE MED CEAB ÖKAR
EFFEKTIVITETEN MED 25 - 30 %
Vi besöker Conny Andersson som sedan 2009 äger
och driver det framgångsrika företaget CEAB i Höör
med 20-25 anställda. Verksamheten är specialiserad
mot järnvägsentreprenader och -underhåll. Conny
Andersson började i entreprenadbranschen direkt

åta oss alla förekommande arbeten på och vid
sidan av järnvägen, säger Conny. Vi har även en
omfattande maskin- och redskapsarsenal varav
många är specialanpassade och framtagna i
samarbete med RF som är vår viktigaste partner
när det gäller redskap.
– De kommande åren ser mycket positiva
ut för oss, säger Conny. Det är många stora
järnvägsbyggen på gång i södra Sverige och
efterfrågan är stor. Man söker företag som har
erfarenhet, kunskap och goda resurser - företag
som kan erbjuda helhetslösningar. Vi kan
erbjuda ett starkt team som har bra kunskap
och rätt attityd så vi har stora möjligheter att få
uppdrag.
RF BLIR MER OCH MER GLOBALISERADE
RF ingår i en internationell företagsgrupp, Kinshofer
Group, med sju företag i tretton länder som
tillsammans kan erbjuda över 4000 produkter.
Företagsgruppen ägs av det Svenska företaget Lifco
som har Carl Bennet som huvudägare.
– För oss som kund till RF är det positivt att RFs
sortimentet utvecklas så att vi kan få nästan alla
redskap vi behöver från dem, säger Conny. Vi vill
ha så få leverantörer som möjligt och vi vill arbeta
i långsiktiga samarbeten. Till exempel köper vi i
stort sett alla spårstoppare, skopor, kabelplogar,
ballastplogar och mycket annat från RF. Och från
systerbolagens sortiment har vi till exempel
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rälsklippare och crusher. Det är redskap som
kommer från Demarec, som är ett av företagen i
Kinshofer-gruppen.

– Det kommer successivt att synas allt mer
att vi ingår i Kinshofer Group, berättar Hans
Valdemarsson som är VD på RF System. Vi är
noga med att bibehålla vår lokala närvaro och
våra goda kontakter i Norden - där är det ingen
förändring. Förändringen ligger i att vi i vårt
sortiment kommer att ta in ”godbitarna” i våra
systerbolags sortiment. Vi blir på så sätt ännu
starkare som helhetsleverantör med stort fokus
på kvalitet, service och produktutveckling.

