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Kort tillbakablick
2009 köpte vi de 2 första maskinerna

(2010 på MaskinExpo introducerades maskinerna i Sverige. Väldigt få på Svenska marknaden hade 
då sett denna lösning att ta bort vägmarkering)

2014 bildades Stripe Hog Scandinavia AB

Vi har med andra ord snart 13 års 
erfarenhet av vattenblästring.



Detta är Stripe Hog Scandinavia AB
Gävlebaserat företag med 3 svenska operatörer anställda. Personalen har alla utbildningar som krävs för att 
kunna utföra arbeten i Sverige. Omsätter ca 12 miljoner.
Tre stycken SH8000, 1 traktor samt en GroundHog finns i vagnparken.

Scania 500 -21 Scania 500 -19 Volvo 460 -12

JohnDeere traktor  -19 GroundHog  -12



Arbeten som Stripe Hog Scandinavia AB utför.

Linjeborttagning Tar bort asfaltsblödningar Gummiborttagning

Rengöring av offentliga ytor Tvättning enl önskemål Friktionshöjning



Alla har rätt till en 
säker arbetsplats!



• En maskin, en förare, TMA-skydd vid behov (eller vid krav)

• Stör trafiken minimalt, snabb framfart.

• Inget folk på vägen.

• Suger upp allt avfall och lämnar vägen ren efter utfört arbete.



Frågorna vi fick inför idag.
Vattenblästring som metod för att ta bort vägmarkeringar.
Vårt svar är att det är det snabbaste, säkraste och miljövänligaste sättet att göra det på med det 
bästa resultatet mot underlaget.

Vattenblästring som metod för att säkerställa och höja kvaliteten.
Med tanke på alla luftföroreningar mm som befintlig vägmarkering utsätts för borde det vara 
helt naturligt att tvätta eller blästra bort ytan på de linjer som skall målas om för att uppnå 
maximal vidhäftning.

En annan aspekt är också att lägga en ny linje direkt ovanpå en gammal gör linjens tjocklek mer 
utsatt för snöröjningen med risk för att delar eller hela linjen släpper och därmed behöver 
målas om igen mycket snabbare än planerat.

Lägg därtill till att det kanske är så att även om alla målare använder Thermoplast så kanske 
inte de olika leverantörernas produkt fungerar fullt ut tillsammans och då kan resultatet bli att 
det släpper. Detta menar vi kan elimineras genom att blästra bort merparten av linjen som skall 
målas om.



Tack för visat intresse!


