TRYGGA
TOTALLÖSNINGAR
INOM SPRÄNGNING

DUCIMUS
– SPRÄNGFYLLT AV KOMPETENS!
I vår bransch är många företag nischade mot olika typer av sprängningsuppdrag. Ducimus AB fungerar
precis tvärtom.Vi har erfarenhet och kompetens att spränga 0,5 meter från ett befintligt hus, men också i
andra känsliga områden, bergtäkter eller där våra kunder behöver oss.
Vi är stolta över vår väldiga kunskapsbredd och är det självklara
valet när det kommer till krävande uppdrag. På Ducimus
har vi rätt resurser, kompetens och kreativitet. Tillsammans
med våra samarbetspartners tar vi oss an alla moment i ett
projekt, där slutresultatet är trygga och kostnadseffektiva
totallösningar. Ducimus är en auktoriserad bergsprängare
och vi är medlemmar i Bergsprängnings Entreprenörernas

Förening. Vi kan därför garantera våra beställare att vi har
den kunskap som krävs för att utföra bergsprängningar enligt
svensk lag och övriga branschregler. Det säkerhetsställer att
vi jobbar på ett systematiskt sätt. Vi minimerar riskmoment
och samtidigt levererar vi en hög kvalitet på ett säkert och
professionellt sätt.

KUNDEN I FOKUS
Vi gör alltid vårt yttersta för att tillgodose våra kunders önskemål. Vi skapar långvariga och goda relationer
genom en genuin och ärlig dialog med våra kunder. Våra kunder ska alltid känna sig välkomna hos oss och
de ska känna sig delaktiga i vårt arbete.

Utveckling

På Ducimus eftersträvar vi att utföra varje jobb på ett
kvalitetsmässigt utomordentligt sätt. Vi står för nytänkande
och en positiv utveckling i branschen. Först och främst för att
säkerställa ett bra resultat för våra kunder, men även för att
vi ständigt vill förbättra vår yrkesskicklighet och utveckla vår
kompetens.
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Arbetsmiljö

Vi tillhandahåller vår personal all nödvändig utbildning och
alla de resurser som krävs för att kunna utföra uppdrag på ett
bra och säkert sätt. Vi eftersträvar att eliminera potentiella
risker och tillhandahåller en säker och hälsosam arbetsmiljö.
Självklart följer vi alla de lagar och föreskrifter som gäller vårt
arbete och vår bransch.

www.ducimusab.se
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SPECIALISTER PÅ
KÄNSLIGA UPPDRAG
Trångt, krångligt och resurskrävande. Ju känsligare ett sprängningsuppdrag är, desto större
anledning att anlita oss. Vi ser avancerade projekt som utmaningar, inte problem!
Det kan vi göra genom vår extremt höga kompetens och en väldigt noggrann planering, som
är grunden för att lyckas. Inför varje sprängningsjobb har vi en genomtänkt sprängplan så att
vi skyddar närliggande omgivningar och hus. Ducimus styrka är att kombinera olika lösningar
utifrån varje specifikt projekt. Det är så vi får det bästa resultatet och den högsta säkerheten.
Med Ducimus som partner kan du alltid känna dig trygg!
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FÖRSIKTIG SPRÄNGNING
Försiktig sprängning innebär att kringliggande
fastigheter inte får ta skada av förskjutningar eller
vibrationer i berget, oavsett om det gäller stora eller
små sprängningar.

Till de mindre projekten kompletteras ofta den försiktiga
sprängningen med snigeldynamit. Den använder vi till
exempel för att göra en vibrationsfri förspräckning i
berget för att förhindra sprickbildningar och dämpa
vibrationer utanför den tänkta konturen.

På Ducimus besitter vi stor kompetens när det gäller
att jobba fram sprängplaner med minimal påverkan Snigeldynamit är speciellt användbart nära hus och
på omgivningen. Vi har en nära relation med konstruktioner som inte får skadas av förskjutningar
branschens ledande konsulter inom vibrationer och eller vibrationer.
omgivningspåverkan, vilket lägger grunden för säkra
sprängningar i de mest krävande situationer och miljöer.
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SPRÄNGNING MED
SNIGELDYNAMIT
Ibland kan konventionell sprängteknik inte användas för att ta bort stenbumlingar, bergklackar
eller betongfundament på grund av deras läge. Då använder Ducimus snigeldynamit. Med
snigeldynamit kan vi spräcka stenar, berg och betong – ljudlöst, enkelt och försiktigt utan att
göra åverkan på omgivningen. Produkten går att använda såväl utom- som inomhus, så länge
det är plusgrader.
Att spräcka sten, berg och betong med snigeldynamit är vibrationsfritt och åstadkommer ingen
splitterverkan eller gasutveckling. Det krävs inte några tillstånd för att köpa eller använda
produkten och inte heller några dyra för- eller efterbesiktningar i omkringliggande byggnader.
Spräckningen görs helt enkelt när och var du vill. Allt detta sammantaget ger ett säkert och bra
resultat samt en god totalekonomi.
Snigeldynamit används också ofta ihop med både den försiktiga sprängningen samt
hydraulspräckningen då man vibrationsfritt vill skapa raka fina konturer för bergschakten.
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HYDRAULSPRÄCKNING
Hydraulspräckning är en helt vibrationsfri losshållning för berg som idag inte kräver någon
besiktning vid känsliga miljöer. Hydraulspräckningens fördelar är man på ett effektivt och
säkert sätt kan spräcka berg dammfritt, vibrationsfritt och dessutom väldigt tyst i miljöer som
på ett eller annat sätt är känsliga för vibrationer eller sprängningar.
Ducimus förfogar över hydraulspräckare i två olika storlekar, som täcker ett stort område. Från
en handburen Darda C12 för de minsta jobben till en Yamamoto HRB-1000 för att hänga på
grävmaskinen för spräckning av 102 millimeters hål.

YAMAMOTO - NÄR DU INTE VILL SPRÄNGA
Hydraulisk bergspräckning utan vare sig buller, vibrationer eller stenskott

yrs.nu
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BERGSPRÄNGNING
I BERGTÄKTER
När det gäller bergsprängning i bergtäkter har vi på Ducimus lång erfarenhet. Det är grunden
för att kunna arbeta kostnadseffektivt, så att vi skapar lönsamhet för våra kunder.
För att spränga i berg handlar inte bara om att få loss berget, tvärtom så är själva sprängningen
bara en del av processen. Först och främst har vi en tät dialog med våra kunder kring vad
bergmaterialet ska användas till. Därefter tar vi gemensamt fram en plan för att arbetet ska
kunna flyta på så smidigt som möjligt. Fungerar allt bra kommer våra kunder tillbaka, samtidigt
som vi för varje år lär oss mer om berget och hur vi tar oss an det på bästa sätt. Precis det här,
med nära kundrelationer byggda på förtroende, utmärker Ducimus sätt att arbeta. Det vinner
både vi och våra kunder på.
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BETONG- OCH
RIVNINGSSPRÄNGNING
En skonsam och försiktig sprängning är A och O och vi ser till att minimera omgivningspåverkan.
Ducimus kan idag erbjuda många olika typer av betong- och rivningssprängningar oavsett om
det gäller betongfundament, skorstenar, silor eller rena stålkonstruktioner. Vi har idag speciellt
anpassade laddningar för sprängning av till exempel stålbalkar och vajrar. Detta i kombination
med klättrare gör att vi klarar det flesta konstruktioner. Med vår vägledning blir din sprängning
säker, kontrollerad och väl anpassad till sin omgivning.
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SPRÄNGSOTNING
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Marknaden kräver helhetslösningar och därför har
vi etablerat ett samarbete som gör detta möjligt.
Under en längre tid har Industrimiljö Väst AB och
Ducimus tillsammans arbetat fram ett gemensamt
koncept inom sprängning och sanering.

restprodukter efter sprängning. Genom att använda
väldigt lätt utrustning är vi flexibla vid placering av
laddning, vi kan till exempel med hjälp av klättrare
placera laddningar i de flesta miljöer vid kraftiga
påväxter.

Industrimiljö Väst jobbar med saneringsarbete
inom större industrier, byggföretag, kommuner och
landsting. Ducimus utför sotsprängning i pannor
och säkerhetssprängningar i till exempel silor
med traditionell dynamit, vilket medför väldigt lite

Vi är även starka på minisprängning vid olika typer
av stopp i trånga miljöer, som till exempel spjällhus.
Tillsammans kan vi erbjuda en bra produkt till ett
pris som är väsentligt bättre än många av våra
konkurrenters.

www.ducimusab.se

Industrisanering
på värmländskt vis
SOT- OCH SÄKERHETSSPRÄNGNINGAR, BLÄSTRING OCH HÖGTRYCKSSPOLNING
Så skulle man kunna sammanfatta det vi gör. Men då skulle man missa att vår främsta styrka är vår goda service
och tillgänglighet. Vi har jour dygnet runt och gör alltid vårt yttersta för våra kunder. Baserade i lilla Skattkärr öster om
Karlstad har vi hela Sverige och Norge som arbetsfält. Vårt viktigaste mål är att ni ska få så lite störningar och så korta
stopp som möjligt i er verksamhet. Kontakta oss för en genomgång av era behov på industrimiljovast.se

KOMPOSITLÖSNINGAR FÖR INDUSTRI OCH OFFSHORE
Alvitiq CS utför konsultation, konstruktion, tillverkning och montering av alla slags plastmontage. Vi vänder oss till tung
processindustri, kem-teknisk industri och andra som har behov av vårt kunnande och resurser. Läs mer på alvitiq.se
Vi utför:
GAP
- Skorsten och kanaler
- Rörsystem och tankar
Termoplaster
- Rörsystem och tankar
med mer…

Våra kunder finns inom:
Pappers-/massaindustri
Kärnkraftsindustri
Kemisk industri
Kraftvärmeverk
Offshore
med mer…
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FOKUS PÅ MILJÖ
OCH ARBETSMILJÖ
Vi vill att vår personal är engagerad och delaktig i verksamheten. Bra kommunikation och god
stämning samt respekt ska genomsyra företaget utåt såväl som inbördes. Vi ska tillhandahålla vår
personal all nödvändig utbildning och alla de resurser som krävs för att kunna utföra jobbet på ett
bra och säkert sätt.
Vi vill eftersträva att eliminera potentiella risker och tillhandahålla en säker och hälsosam arbetsmiljö.
Självklart ska vi följa alla de lagar och föreskrifter som gäller vårt arbete och vår bransch.
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HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

Stolt leverantör av IT-system till Ducimus
•
•
•

Spårbarhet av explosiva produkter
Sprängjournal och dokumentation
Projektuppföljning

www.impab.se
0705-53 04 91

0587-43 90 15 • info@introva.com • www.introva.se

A complete rock service

People make
the difference

Gör som Ducimus Blasting – Spräng säkert med
mattor från Ruba Gummi

Nobody gives a better blasting performance...
Hugelsta, 635 02 Eskilstuna.
Tel: 016 13 90 77 E-mail: info@epc-groupe.se

info@rubagummi.se • 0582-230 10/0703-98 32 31
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ADRESS:
Falskog Övregården 4
516 93 Rångedala
070-403 06 01
info@ducimusab.se

• 18569 • www.jssverige.se

www.ducimusab.se

