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Sverige behåller första platsen i Europa när det gäller konkurrenskraft. Att de nordiska 
länderna står högt när det gäller innovation är allmänt känt. Nu när Sverige behåller sin 
ledande position och går i bräschen under en av de största nedgångarna i modern tid är 
detta ett tydligt bevis på att vi verkligen är på rätt väg. 

I rapporten från World Economic Forum får Sverige beröm för sin satsning på forsk-
ning och samarbetet med högskolor och näringsliv. En annan starkt bidragade orsak till 
första platsen enligt WEF är vår satsning på miljöarbete och hållbar utveckling. Vi är 
även duktiga på att skapa informationsamhällen. Denna kombination av olika kunska-
per stärker Sverige som varumärke och ökar vår konkurrenskraft.

I övriga Europa ser det inte lika ljust ut, vissa länder når bottennoteringar; Italien, Grek-
land och Polen är några länder som hamnar långt ner på rankingen. EU måste tyvärr 
konstatera att de delvis misslyckats med att göra Europa till den mest konkurrenskrafti-
ga regionen i världen.

Näringslivet behöver ett bra samarbete med vår statsapparat, fortsätta sitt långsiktiga 
samarbete med våra högskolor. Men mest av allt en stark tro på sig själva. Att fortsätta 
bilda nätverk, utveckla sin verksamhet genom utbildning, smarta innovationer och in-
vesteringar. 

Allt detta och mer kommer att vara avgörande för vilka industriländer som kommer att 
klara av alla framtida utmaningar.
Och om vi fortsätter på denna inslagna väg, att hela tiden söka nya lösningar, kommer vi 
att vara i topp i många år framöver. 

Vi på Svensk Vekstad & Qimtek önskar alla läsare och annonsörer en trevlig vår och en 
härlig sommar! 

På återhörande i september.

Johan Sköldberg
Svensk Verkstad
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Sverige toppar i europa
Konkurrenskraftigaste landet enligt WEF

Sverige är konkurrenskraftigast i Eu-
ropa och behåller därmed sin förstap-
lats!

Det konstaterar vi sedan World Eco-
nomic Forum (WEF) är klar med sin 
mätning av alla EU-länders konkur-
renskraft i enlighet med Lissabonstra-
tegins kriterier.

Och Sverige har grannar som säll-
skap i toppen. Både Danmark och 
Finland följer Sverige i hälarna, i nu 
nämnd ordning. Enligt WEF är dessa 
länder bra på innovation och lyhörda 
för ny teknologi som snabbt anammas 
av företag och samhälle.

Till den positiva bilden hör också 
forskning och utveckling, liksom sam-
arbetet mellan högskolor och närings-
liv. WEF sparar alltså inte på beröm-
met för Sverige.

– De nordiska länderna fortsätter att 

leda arbetet inom Lissabonstrategin, 
de är väldigt innovativa och har ut-
vecklat starka informationssamhäl-
len. De har även haft ett starkt fokus 
på hållbar utveckling och miljö, säger 
Jennifer Blanke, enligt Svenska Dag-
bladet och Sveriges Television.

Jennifer Blanke har författat rappor-
ten,  som är WEF:s femte i ordningen.

Men om Sverige är i topp när det 
kommer till konkurrenskraft, kan man 
inte säga detsamma om Europa i stort. 
EU har misslyckats med att nå målet 
att bli den mest konkurrenskraftiga re-
gionen i världen. Här får övriga Europa 
anstränga sig lite mer.   De har ju med-
lemmar i norr att snegla på och härma 
oss .

I andra änden av rankingen återfinns 
Bulgarien, Rumänien, Italien, Polen 
och Grekland.

 Det syns tecken på ljusning i kon-
junkturen, så även för Toyota Ma-
terial Handlings truckförsäljning 
i Sverige. Orderingången för nya 
truckar under mars var den högsta 
under den senaste tolvmånadersper-
ioden för Toyota. Dessutom var både 
servicevolymen och försäljningen av 
begagnade truckar hög.
I morgon öppnar mässan Logistik 
& Transport i Göteborg. Samtidigt 
visar MaskinLeverantörernas statistik 
att hela branschens försäljningssif-
fror har fått ett lyft. Totalt ökade 
försäljningen av lagertruckar i 
Sverige med 41 procent under mars 
jämfört med samma månad 2009. 
Försäljningen av motviktstruckar 
ökade ännu mer under mars, med 54 
procent jämfört med samma månad 
2009.
– Efter en svag försäljning under hela 
2009 kan vi nu hoppas att det vi ser 
är ett trendbrott, säger Per Wass, VD 
för Toyota Material Handling Swe-
den. Förutom våra egna siffror om en 
höjd orderingång så ser siffrorna från 
branschorganisationen MaskinLever-
antörerna intressanta ut. Dessu-
tom kan vi konstatera att vi har tagit 
marknadsandelar under den senaste 
tolvmånadersperioden.
Toyota Material Handlings lagertruck-
ar tillverkas i BT-fabriken i Mjölby.

Den skandinaviska vatten-
skärningsmarknaden är långt 
gången jämfört med länder 
både i och utanför Europa. 
I Sverige är mer än hälften 
av de verksamma företagen 
medlemmar i branschförenin-
gen SWA.

Vid årets medlemsmöte som hölls 
hos Volvo Aero i Trollhättan den 15-
16 april, presenterade styrelsen sitt för-
slag på hur kännedom om tekniken och 
dess möjligheter kan spridas. Bl.a. pre-
senterades en nyframtagen teknikbro-
schyr ’Vad vill du skära?’ utformad för 
att väcka intresse och distribueras brett. 

Årsmötet som besöktes av ett 30-tal 
medlemmar bjöd också på intressanta 
föredrag om bl.a. säkerhetsutrustning för 
höga vattentryck och industriutbildning 
av gymnasieungdomar. Spännande stu-
diebesök gjordes hos Volvo Aero flyg-
motor, Lichron industrigymnasium och 
Saabs museum.

 GODa FraMTIDSuTSIkTEr
Föreningen SWA bedrivs helt ideellt 

med aktuella styrelseprojekt såsom an-

svarsområde Säkerhet, utvidgning Dan-
mark och det högintressanta Utbild-
ningsprojektet. Föreningens hemsida 
presenterar löpande branschnyheter från 
hela världen, väl värt att hålla ett öga på 
för alla med teknikintresse!

Ljusning för Toyo-
ta Material Hand-
lings truckförsälj-
ning i Sverige

Förenad utveckling av  
vattenskärning fortsätter

Möte i flygmiljö på Volvo aero.

Studiebesök på Saab Museum.
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Box 662 441 18 Alingsås
Tfn 0322-159 40 Fax 0322-63 48 44
www.belano.se E-post: info@belano.se

Kvalitet lönar sig i längden
Fråga

oss först!

Plåt- och profilstålsaxar
i storlekar 36–220 ton

Pris från 53.500:–
+ moms

Bockmaskiner
i storlekar 8,5–300 ton

Pris från 66.000:–
+ moms

Klippa – stansa Bocka – pressa

Stierli

Finns även för enbart stansning

Enkla & CNC styrda

norton firar 125 år

Redan 1858 hade en annan svensk ut-
vandrare från Höganäs, Sven Pålsson 
(senare Swen Pulson), fått anställning 
vid Franklin B. Nortons krukmakeri. 
Sven Pålsson kom på att man kunde baka 
in slipkorn i lera och således tillverka 
konstgjorda slipskivor i stort sett vilken 
storlek som helst. Tidigare hade man va-
rit hänvisad till slipskivor av natursten, 
men med denna uppfinning kunde man 
möta ett kraftigt ökande behov inom den 
spirande amerikanska industrin och det-
ta blev grunden till Nortons idag världs-
ledande ställning som slipmaterialtill-
verkare. 

År 1876 fick man patent på keramiska 
slipskivor och 1885 var massproduktion 

av precisionstillverkade keramiska slip-
skivor i full gång. 1909 byggdes den för-
sta europeiska fabriken i Tyskland som 
snart följdes av Frankrike (1920), Eng-
land (1930) och Italien (1935). I början 
av 1930-talet stärkte Norton sin position 
genom att utöka sortimentet med flexi-
bla slipprodukter (ark, band, rondeller 
etc.) och i slutet av samma decennium 
även diamant- och bornitridslipskivor. 

1950 hade Norton etablerat sig som 
den världsledande tillverkaren av slip-
material. Genom ett förvärv i Brasilien 
1956 etablerade sig Norton i Sydame-
rika, vilket följdes av fabriker i Indien 
(1968) och Japan (1972). Denna konti-
nuerliga expansion baserad på innova-
tion och hög teknologisk nivå har fortsatt 
och Norton har idag verksamhet i 28 län-
der i hela världen. 

Norton börsintroducerade 1963 på 
New York-börsen och 1990 förvärva-
des Norton av Saint-Gobain – en världs-
ledande tillverkare av industriella ma-
terial som grundades i Frankrike 1665. 
Nortons slipprodukter marknadsförs i 
Sverige av Saint-Gobain Abrasives AB 
med huvudkontor i Sollentuna, Stock-
holm. 

Norton är ett väletablerat varumärke 

inom svensk in-
dustri, och är 
framförallt känt 
för ett mycket 
brett produkt-
sortiment av hög 
kvalitet. Norton 
tillverkar mer än 
290.000 olika slippro-
dukter; I sortimentet ingår

bl. a. keramiska slipskivor, slipduks-
band, fiberrondeller, lamellrondel-
ler, diamant- och bornitridslipskivor, 
skärpverktyg, kapskivor, navrondeller, 
polernylon, diamantkapklingor m.m. 
Nortons produkter används främst inom 
verkstadsindustri, verktygstillverk-
ning, maskintillverkning, underhålls-
verkstäder, biltillverkning, järn- och 
stålverk, gjuterier och byggindustrin.

Saint-Gobain Abrasives AB är Sveri-
ges ledande leverantör av slipprodukter, 
och ingår i Saint-Gobain Abrasives som 
är världens största tillverkare av slipma-
terial. Saint-Gobain Abrasives tilläm-
par den senaste teknologin, leder utveck-
lingen av nya slipmaterial och erbjuder 
ett flertal ledande varumärken såsom 
Norton, Clipper, Flexovit, Winter och 
Baystate.

Slipmaterialtillverkaren Nor-
ton firar i år 125-årsjubile-
um. Verksamheten startade 
1885 i Worcester, Massachu-
setts, uSA, då sju entreprenör-
er köpte Norton Emery Wheel 
Company av Franklin B. Norton. 
En av entreprenörerna var John 
Jeppson, bördig från Höganäs. 
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Formbart stålkomplement med stor design frihet
Sedan Alexander Parkes 
visade upp den första organ-
iska plasten – Pyroxlin – på 
världsutställningen i London 
1862 har plast utvecklats 
enormt och blivit ett material 
vi ser överallt.
Idag är plast en självklarhet 
och samhället skulle se lika 
konstigt ut utan den som utan 
stål. En omöjlig tanke.

Idag tillverkas 90 miljoner ton plast per 
år och plastindustrin använder fyra pro-
cent av all olja som produceras.

Plastindustrin är alltså en betydande 
del av industrin. Utvecklingen är inten-
siv och  nya applikationer tillkommer 
ideligen.

Ofta tror man att det är på stålets be-
kostnad plasten tar sig fram och vinner 
mark. Det stämmer visserligen delvis. I 
många applikationer blir plast en ersätta-
re till metall och dessutom i allt större ut-
sträckning, eftersom nya plastsorter med 
nya egenskaper hela tiden tillkommer.

Men det är bara en del av sanningen. 
På samma sätt som plast hela tiden får 
nya användningsområde, utvecklas ock-
så nya applikationer och möjligheter för 
metall.

– Det är viktigt att svensk industri hål-
ler ihop och samarbetar istället för att 
med näbbar och klor försvara sina revi-

or, säger Lars Lejon, vd för Hordagrup-
pen som med såväl formsprutning och 
formblåsning som extrudering av både 
plast och gummi förser inte minst for-
donsindustrin med slangar, rör och an-
dra detaljer.

– Nu är det ju faktiskt så att utveckling-
en går åt ett håll och det lönar sig inte att  
göra motstånd. Istället bör vi samarbeta 
och hitta nya arbetssätt och samarbets-
former, gemensamt ta fram större sys-
tem med applikationer där plast och me-
tall fungerar tillsammans.

– Det gäller att inte låsa in sig, utan inse 
hur utvecklingen ser ut och göra det bäs-
ta av situationen. Det  skulle vi nog alla 
må bäst av.

Nya PrOjEkT HELa TIDEN
Lars Lejon bekräftar att utvecklingen 

inom plastindustrin är intensiv och nya 
plastmaterial hela tiden tillkommer.

– De stora drakarna jobbar intensivt 
på att ta fram nya material för nya app-
likationer och inte minst inom fordons-
indsutrin ökar det hela tiden i takt med 

att man hittar nya applikationer för plast 
och gummi. Och det är möjligt tack vare 
att nya material utvecklas.

Just nu har det också börjat lossna även 
inom plastindustrin efter krisen och upp-
gången märks i Horda och Bor, där Hor-
dagruppen har anläggningar.

– Vi får nya projekt hela tiden, säger 
Lejon. Nu ligger 30–40 i pipen... Just nu 
känns det bättre än på mycket länge.

Hordagruppen jobbar mot flera bran-
scher, även om fordonsindustrin är ton-
givande. Men här märks också marina 
produkter, möbler i form av luftmöbler 
efter design av Jan Dranger till bland an-
dra Ikea och SoftAir. Vitvaruindustrin 
och verkstadsindustrin är också stora 
mottagare av produkter från Hordagrup-
pen.

Metoderna är som sagt i huvudsak 
formsprutning, som är den allra störs-
ta av alla tillverkningmetoder för plast, 
formblåsning samt extrudering. Vi ska 
titta närmare på dessa metoder på kom-
mande sidor.

FörDEL PLaST
Forma Plast i Ockelbo är ett annat ex-

empel på en plasttillverkare som hittar 
nya nischer och applikationer, där tidi-
gare metall använts.

– För vår del finns det exempelvis goda 
möjligheter att komma in där det görs 
plåtkåpor, säger vd och grundare Åke 
Hålén.

En stor artikel för Forma Plast är just 
en kåpa. Fjärrvärmekåpan monteras över 
fjärrvärmeanslutningen på villor och just 
nu, när fjärrvärmen byggs ut snabbt över 

Plasttillverkning i Horda. 
Foto: Hordagruppen
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Formbart stålkomplement med stor design frihet
hela landet är det en 
stor produkt för före-
taget.

– Plast har många för-
delar när det gäller den ty-
pen av applikationer, menar 
Hålén. Den behöver ingen ytbe-
handling, den drabbas inte av korrosion 
och plasten är betydligt friare i designen 
än plåt.

– Dessutom är miljötänket fenomenalt. 
Allt spill från vår produktion går tillba-
ka till Arla Plast där vi köper huvudde-
len av vårt plastmaterial. Hundra procent 
återvinning. Plast påverkar också klima-
tet betydligt mindre än många andra ma-
terial. Nu börjar man dessutom använda 
stärkelse som tillverkningsmaterial och 
då blir processerna ännu mer miljövän-
liga.

Forma Plast har också en akutventilator 
som helt egen produkt, ett säkert alterna-
tiv till mun-mot-mun-metoden.

Den är nästan helt och hållet tillver-
kad i plast och har blivit en stor export-
produkt med avlägsna mottagarländer 
som Sydafrika och Jordanien, men ock-
så våra grannländer.

PLaSTEr I MaSSOr
Forma Plast arbetar i termoplaster, som 

är den största gruppen plaster och som vi 
ser överallt omkring oss; muggar, pap-
perssamlare, cigarettändare, husgeråd av 
alla slag, pytsar och burkar, klädnypor... 
och som sagt kåpor och akutventilatorer.

– Det finns naturligtvis mängder av va-
rianter av termoplaster, säger Åke Hå-
lén. Flera tiotal grupper och inom dessa 

massor av varianter. 
och fler till-

kommer 
hela 

tiden, med 
nya egenskaper som 

passar nya applikatio-
ner. Utvecklingen och 

uppfinningsrikedomen  
tycks aldrig upphöra. Plast 

är ett spännande material.
En annan grupp plaster är härdplaster-

na, en helt annan sorts plast, med andra 
egenskaper.

– Härdplaster använder man när man 
vill ha plast med speciella egenskaper, 
säger David Blomberg på Teknopress, 
som helt och hållet arbetar med härd-
plast. Exempelvis när man vill ha icke 
ledande material, plast som har ljusbågs-
härdighet, dielektrisk hållfasthet, isole-
rande förmåga, plast som har brandskyd-
dande förmåga och så vidare. Vi arbetar 
med ett 40-tal olika plastmaterial som 

har olika egenskaper beroende på pro-
dukt och användningsområde. 

Produkter i härdplast kan vara hus-
hållsartiklar men också labbartiklar, 
dränkbara pumpar, kabelklämmor, ma-

terial som ska skydda mot starkström – 
till exempel.

Således kan Teknopress kunder heta 
exempelvis ABB, eller Volvo Lastvag-
nar, eller Bombardier, och företag inom 
kraftindustrin...

– Plast är lättare än stål och metall, de-
taljer kan designas väldigt fint, det klarar 
väder och vind, varma och kalla miljöer.

– I många fall kan plast ersätta metall. 
Och tvärtom. Det finns applikationer där 
plast är mest lämpligt – och applikatio-
ner där man med fördel använder metall. 
Materialen kompletterar varandra, sna-
rare än konkurrerar.

Teknopress, som har jobbat med härd-
plast i 15 år och tillhör landets mest kom-
pletta företag när det gäller härdplasttill-
verkning, använder sig av formsprutning 
och varmpressning, för att tillverka pro-
dukterna.

– Maskinerna vi använder vid form-
sprutning ser ut un-
gefär som de ma-
skiner företag som 
arbetar med termo-
plaster använder 
– fast de fungerar 
i princip tvärtom, 
berättar Blomberg.  
Med termoplast 
lägger man ett 
varmt material i 
en kall form, med 
härdplaster kallt 

Åke Hålén omgiven av plastprodukter. 
Foto: Forma Plast

Typiska produkter 
i härdplast. 
Foto: Teknopress

”Plast och me-
tall komplette-
rar varandra 
snarare än 
konkurrerar

u
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Plastindus trins maskiner

material i en varm form.
Företaget i Ljungby, mitt i det små-

ländska ”plastriket”, förfogar över 13 
formsprutor, assisterade av 6-axli-
ga ABB-robotar, och 17 varmpressar 
med tryck på mellan 100 och 1 000 
ton. Maskinerna matas med plast-
deg, mattor eller pulver, beroende på 
vad resultatet ska bli. Materialet köps 
i huvudsak in från leverantörer i Eu-
ropa.

Även när det gäller härdplaster är 
utvecklingen intensiv, med ständigt 
nya material.

– Det finns 10 000-tals plastmateri-
al, termoplasterna inräknat, säger Da-
vid Blomberg. Kolfibermaterial är ju 
modernt just nu och tillhör de senast 
utvecklade härdplastmaterialen. Det 
tillhör också de mest avancerade ma-
terialen. I andra änden finns plast i sin 
enklaste form, som blir plastpåsar.

– Vi tittar för övrigt på kolfiber just 
nu. Det är ett utvecklingsområde, där 
applikationerna blir alltfler.

Plastmaterialens utveckling är i för-
sta hand kundstyrd, menar Blomberg.

– Det är i kundledet behovet uppstår 
och det är hos kunderna kraven ökar, 
både vad gäller materialens egenska-
per och utförandet. 

En av 17 varmpressar. 
Foto: Teknopress

David Blomberg vid en formspruta.
Foto: Teknopress

Formsprutningen har sitt ursprung i 
pressgjutning av metall och de första 
plastmaskinerna kom redan 20 år efter 
att metallgjutning började praktiseras 
omkring år 1850. Den främsta skillna-
den mellan plast och metall är att metall-
smältan bildar en stråle som sprutas in i 
formen och stänker och därför bildas po-
rer i gjutgodset. Den mer trögflytande 
plasten pressas långsammare in i formen 
och blir porfritt. En närliggande metod 
till formsprutningen är formblåsning, 
där plasten blåses upp till önskad form.

Extrudering, som numer snarare kallas 
så än strängsprutning, är till skillnad från 
formsprutningen en kontinuerlig process 
och liknas vid en köttkvarn med sin ro-
terande skruv i en cylinder, där plastma-
terialet pressas genom sitt formverktyg 
och bildar profiler – exempelvis fönster-
profiler –, rör, slangar med mera. I ex-
trudern kan man också mantla kablar och 
tillverka cellplastfolie till exempel.

Metoderna kan också kombineras. När 
exempelvis plastflaskor och andra pro-
dukter med hålrum tillverkas görs först 
ett ämne i extrudern  och processen av-
slutas genom formblåsning.

500 ExTruDErar
Plamako och Extrutec försörjer en del 

av svensk plastindustri med maskiner. 
Den förstnämnda med koncentration på 
formsprutning, den senare på extrude-
ringsanläggningar. Christer Sturesson 
och Mats Svanström kompletterar såle-
des varandra när de servar plastindustrin 
med maskiner.

– Extrudering är en betydligt mindre 
metod än formsprutningen, konstaterar 
Svanström. Omkring tio procent. Men 
ändå är det kanske 500 företag som an-
vänder metoden, en stor del av dem för 
interna behov. 250 är skarpa tillverkare.

Som arbetsmetod har extrudering lite 
mer hantverk över sig än formsprutning.

– I och med att materialet är varmt när 
det kommer ur maskinen och möter van-
lig atmosfär innan det kyls, krävs ett an-
nat kunnande än vid formsprutning, där 
plasten kallnar i formen.

– Extrudering är spridd över hela lan-
det, även om rörtillverkning är väldigt 
koncentrerat till trakterna kring Borås, 
säger Mats Svanström.

Extruderingsmaskiner tillverkas i 
många länder. Tyskarna har länge va-
rit stora på de här maskinerna, italienare 
och engelsmän bygger dem också. Kina 
har inte alls utmärkt sig på området.

– Men det är nog en tidsfråga, säger 
Svanström. En intressant uppstickare 
just nu är Turkiet som är på gång med 
billigare maskiner, men med bra kvalité.

– Det är alltså lite spännande just nu.
Plamako upplever också en spännande 

tid för närvarande. En ny generation ma-
skiner är aktuell och fokus är energisnå-
la lösningar.

– Att bygga energisnålt har inte fått ge-
hör på många år, säger Christer Stures-

Haitian jupiter, en formsprutningsmaskin från Plamako. Foto: Plamako

Formsprutning och extrudering
Den allra vanligaste metoden 
inom plastindustrin är form-
sprutning. Allt från hushållsarti-
lar till komponenter till bilar till-
verkas på det sättet.
Extrudering är en metod för 
framställning av enkla halvfab-
rikat, slangar, rör, plattor men 
också komplicerade profiler 
bland annat.
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Innovativa idéer inom formsprutning

Memo Industriplast är en högteknologisk tillverkare 
av avancerade polymera komponenter och system 
till kunder inom svenska industrisegment. En partner 
som tillsammans med kunden arbetar från idé, 
konstruktion och verktygsframtagning till formsprutning, 
kvalitetssäkring,montering och logistik.

Våra enheter, med flexibla 
resurser är en stark partner 
som ger dig ökad konkurrenskraft.

Fabriker:  Köping 0221-182 00  Eskilstuna 016-16 67 60 Internet: www.memo.se  order@memo.se

Tävla med oss!
På vår nya hemsida:

memo.se

Plastindus trins maskiner

Christer Sturesson, Plamako. Mats Svanström, Extrutec. En extruderingsanläggning från Extrutec. Foto: Extrutec.

son. Men nu händer det grejor. Nu kom-
mer maskinlösningar med halverad 
energiförbrukning. Även om plastindu-
strin har energislukande processer är det 
inte extremt vid en jämförelse. Att pro-
ducera PET-flaskor är exempelvis inte 
tillnärmelsevis så energikrävande som 
att göra glasflaskor.

Nu engagerar sig alltså maskintillver-
karna i billigare maskinteknologi.

– Energipriset är drivande. Energisnå-
lare maskiner har funnits på marknaden 
ett par år, men det är först nu investering-
arna kommer. Nu gäller det att göra så 
lite fotavtryck som möjligt – precis som 
när det gäller bilar; idag frågar man inte 

efter hästkrafter, utan hur mycket bräns-
le bilen drar. 

Christer Sturesson slår också ett slag 
för plasten som material.

– Utan plasten skulle en bil väga 300 
kilo mer än den gör idag, säger han. Den 
låga vikten är alltså en stor fördel för 
plasten. u
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Gravimetrisk 
doserare –som 

väger upp varje 
material för att få 

en exakt blandning 
– från Moretto, 

som är Quipteks 
stora märke.  

Foto: Quiptek

Med plast i svarven
– Plasttillverkning är också enklare 

och snabbare, mindre manuell och ger 
en stor designfrihet. 

– Men metall och plast lever i symbi-
os och ständigt kreeras nya möjlighe-
ter för både plast och metall, fortsät-
ter han. Mycket av det vi producerar 
är beroende av båda materialen. Men 
tillsammans erbjuder de ett större 
spektra av material för designers och 
konstruktörer att jobba med.

krINGuTruSTNING
Quiptec säljer, som ett av fyra-fem 

konkurrerande företag i landet, kring-
utrustning, för bland annat transport, 
dosering och torkning samt tempere-
ring och kylning.

– Nu börjar det röra på sig ordentligt 
på marknaden, konstaterar Andreas 
Bladh. Det började redan i januari och 
accelererar mer och mer. Det betyder 
att branschen är på gång.

Quiptec bestyckar i första hand 
formsprutningsanläggningar och har 
360 registrerade kunder.

– Materialtransport kan rationalse-
ras väldigt mycket. Det är vårt starka 
kort. Istället för att ha en granulattun-
na stående vid varje maskin bygger vi 
ett transportsystem som kan serva tio 
maskiner från ett separat materialla-
ger. Ett sätt att förbättra processen.

Italienska Moretto är företagets stora 
varumärke, men även en svensk till-
verkare av transportband, Wemo, gör 
robusta produkter.

Andreas konstaterar att plastindustri 
är väldigt koncentrerad till Småland.

– I huvudsak finns 
svensk plast-
industri från 
Stockholm och 
söderut. Norr-
över är det mer 
tunnsått.

andreas Bladh, Quiptec.

På MCM i Mora produceras plåt- och plastdetaljer sida vid sida. Foto: MCM

Carlsson & Möller i Helsingborg är 
inte ett speciellt företag bara för att 
det verkat länge och därför  
byggt upp ett stort kunnande när 
det gäller polymera material.
Företaget var också tidigt med att 
bearbeta plast mekaniskt, med 
skärande bearbetning, vilket kom-
mit att bli den överskuggande 
verksamheten, trots att man i grun-
den är grossist i plattor, rör och 
stänger av polymera material.
– Idag är tio procent materi-
al, resten bearbetning, säger 
marknads- och försäljningschef 
gunnar Råvik.

Carlsson & Möller står på tre starka 
ben inom plastbranschen; grossist med 
fullsortiment av härd- och termoplaster; 
egen verkstad för skärande bearbetning 
från konstruktion och prototyptillverk-
ning till färdiga produkter och; ett gedi-
get applikations- och materialkunnande.

– Vi är i väldigt mycket ett kunskaps-
företag och är duktiga på applikationer i 
polymera material.

Marknaden för bearbetning av plast är 
väldigt stor idag. Uppskattningsvis om-
sätts omkring en miljard i Sverige inom 
bearbetning.

– Av den kakan har vi 70 miljoner, sä-
ger Råvik. Och marknaden växer stadigt 
för bearbetning.

Carlsson & Möller har utvecklat den 
mekaniska bearbetningen som en snabb 
väg till prototyper och seriedetaljer, där 
produkterna kan verifieras i ett mätlabb 
anpassat för polymera material, inte 
minst när det gäller temperatur och fuk-
tighet.

Plast skiljer sig mycket från metall när 
det kommer till bearbetning. Det lever 
på ett annat sätt än stål.

– Bearbetningen är också betydligt 

snabbare. Högre varvtal och matnings-
hastigheter än metall. Om bearbetningen 
av en detalj tar tio minuter i rostfritt stål, 
tar det två minuter för motsvarande de-
talj i plast.

Ställtiderna är å andra sidan längre för 
plastbearbetning. Här har Carlsson & 
Möller utvecklat en egen metod för att 
spänna upp materialet; man kombinerar 
konventionella fixturer med vacuum.

Att korta ställtiderna är alltså intressant 
för verksamheten, och Carlsson & Möl-
ler har därför mycket att vinna på det le-
an-projekt som dragits igång.

– Det drivs under Produktionslyftet, in-
itierat av svensk verkstadsindustri och 
Chalmers, berättar Gunnar Råvik. Ett 
halvårs introduktion med bland annat tre 
ur styrgruppen i skolbänken som blev le-
an-coacher i arbetet. Den nionde septem-
ber förra året rullade vi ute det i hela fö-
retaget.

Den mekaniska bearbetningen har tek-
niska och produktionmässiga fördelar 
och är flexibel och produktionsekono-
miskt intressant i första hand när det gäl-
ler prototyper och korta serier. Upp till 
tusen detaljer står tekniken sig bra mot 
exempelvis formsprutning.

Numer löper också produkter i betyd-
ligt kortare cykler än tidigare. Då var 
fem–tio år inte ovanligt. Idag kan en pro-
dukt revideras efter redan ett halvår. Då 
är mekanisk bearbetning ett klart alter-
nativ.

PLÅT OCH PLaST
Längre upp i landet, närmare bestämt 

i Mora, finns ett alldeles utmärkt exem-
pel på att metall och plast kan leva till-
sammans.

På MCM, Mora Contract Manufactur-
ing AB, arbetar man nämligen i både plåt 
och plast på legobasis.

– Det är mer komplicerat än så, säger 
vd Jan Larsson. Från början var det ett 
väveri, ända sedan slutet av 40-talet fram 
till 2000. 1997 jobbade en plastmaskin 
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MILJÖSKYDD & SÄKERHET

 

SYS T EMCONTAINER              2K  714

Alltid med 5 års garanti

Ett av våra 
8 563 sömnpiller
Denios är Europas ledande leverantör av 
förvaringslösningar för miljö- och brandfarliga 
kemikalier. Vi hjälper dig med expertis inom lagar 
och regelverk för att uppfylla såväl dagens som 
morgondagens krav på person- och miljösäkerhet. 
Dessutom kan vi i egenskap av tillverkare och 
utvecklare kundanpassa våra förvaringslösningar 
för att passa just dina behov.

Kort sagt – med en lagringslösning från Denios 
behöver du inte ligga vaken på nätterna.

Denios AB | Box 534, 551 17 Jönköping | Tel 036 39 56 60 | Fax 036 12 28 20 | www.denios.se

MILJÖSÄKER FÖRVARING för olja, spillolja, smörjfett, 
skärvätskor, syror och övriga kemikalier.

Med plast i svarven
parallellt med väveriet, och ungefär samtidigt kom plå-
ten in i bilden.

Sedan dess har både plast- och plåtverksamheterna ut-
vecklats, väveriet har försvunnit. Idag producerar MCM 
formsprutade plastdetaljer, laser- och vattenskurna plåt-
detaljer och svetsar också en hel del, pressar och mon-
terar.

– Idag har vi tre formsprutmaskiner, en av dem nästan 
helt ny, säger Larsson.

Kombinationen av plast och plåt har fungerat väldigt 
bra och företaget har utvecklats mycket på dessa båda 
ben. För två år sedan blev MCM tvåa i Dagens Industris 
gasellranking.

– Vi har naturligtvis haft det tufft under kristiden. Vi 
levde på Saab under den tiden. Det kanske låter kon-
stigt, men eftermarknaden rullade på.

Kunderna finns annars inom olika branscher, varav 
fordonsindustrin är en. Bland andra Saab, alltså. Och 
Scania. Ericsson är en annan kund, som för övrigt lig-
ger bakom företagets rekordbeställning med en order på 
toppen till en kommuniaktionsmast genom Mora-före-
taget Mafi. Rekord både i storlek – fem gånger tre meter 
med skärning, bockning, svetsning och galvning – och 
snabbhet. Men den tillverkades helt i plåt...

Bearbetning av polymera material är Carlsson & Möllers duktiga på. 
Foto: Carlsson & Möller

...och MCM har plast- 
och plåtbearbetning  
under samma tak
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Uppgradering
Digital utveckling gör maskinerna 
kostnadseffektiva

Utvecklingstakten för verktygsmaski-
ner är väldigt hög. Maskintillverkarna 
är innovativa och produktiva och möter 
nya krav med ideliga förbättringar.

När vi pratar med maskinbyggare och 
framför allt deras återförsäljare i Sveri-
ge, märker vi ganska snart att det i första 
hand är i datorerna de stora utvecklings-
stegen sker. 

Datorer och programvaror samt styr-
system. Resultatet är inte minst an-
vändarvänlighet. Mer lättanvända och 
lättprogrammerade maskiner innebär 
naturligtvis tidsvinster i ställtider och 
generella användarprocesser, som i sin 
tur innebär ökad lönsamhet och därmed 
kostnadseffektivitet och ökad produkti-
vitet. I yttersta änden betyder det också 
ökad konkurrenskraft och den som kan 
kombinera rätt maskinval och -mix med 

goda kunskaper blir förstås en vinnare 
när det gäller att hämta hem jobben.

Men även övriga delar av maskinerna 
blir bättre och bättre. Prestandana ökar 
stadigt med snabbare maskiner med allt 
högre precision.

Dessutom har design blivit allt vikti-
gare, även på verkstadsgolvet. Under 
många var maskinerna från olika tillveri-
kare försvinnande lika varandra och det 
var snart sagt bara på logotypen och fär-
gen man kunde skilja dem. Så icke idag. 
Folk i branschen behöver nu bara kasta 
en blick på maskinen för att avgöra till-
verkaren, tack vare tillverkarnas strä-
van att hitta sitt eget formspråk och ska-
pa unika produkter även designmässigt.

VErkTyG
Lika viktig som maskinutvecklingen 

är utvecklingen av verktyg. Här duggar 
innovationerna också tätt och verktygs-
makare laborerar med hårdmetallsbland-
ningar och en rad andra parametrar för 
att nå hög slitstyrka och producera verk-
tyg som pallar allt högre arbetshastighe-
ter.

MÅNGa Nya MODELLEr
– Det är ungefär som i bilbranschen – 

med de nya modellerna kommer många 
små förbättringar.

Det säger Ola Andersson på Edströms 
Maskin och syftar i första hand naturligt-
vis på företagets främsta fabrikat, ameri-
kanska Haas.

– Maskinutvecklarna på Haas är väl-
digt innovativa och nya modeller i det 
87 modeller breda programmet kommer 
löpande – och steg för steg förbättras de 

www.svenskverkstad.se14

MaSKIn- O VeRKtyGSnyHeteR

Maskinerna blir bättre, snabbare, lättare att använda och 
i slutänden mer kostnadseffektiva för företagen. Dess-
utom blir de  snyggare. Design får en allt större 
betydelse i samhället – även på verkstäderna. 
Således satsar maskintillverkarna i allt högre ut-
sträckning på att förena funktion och design i sina 
maskiner.
generellt sett sker förbättringarna på den digitala 
fronten, det vill säga i programvaror och i styrsys-
tem. Med påföljd att maskinerna blir lättare att an-
vända = snabbare ställtider och även smidigare ut-
bildning = ökad kostnadseffektivitet.
När vi skriver 2010 är vi inne i en period då hjulen 
åter börjar snurra i svensk industri, efter den värsta 
lågkonjunkturen på många år. Då är det tid att se vad 
marknaden har att erbjuda när det gäller maskiner och 
verktyg. På de följande sidorna finns en del av de nyheter som 
landar eller nyligen har landat på marknaden... 

Små förbättringar i varje ny modell
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MaSKIn- O VeRKtyGSnyHeteR

Detta är en fortsättning på den redan 
inslagna vägen – ”två maskiner i en” – 
ja nästan i alla fall.

Fördelarna med 3- och 5-axligt i en 
och samma maskin är många. Man får 
en mycket flexibel bearbetningsma-
skin.

Aldrig mer än två uppspänningar oav-
sett hur komplicerad detaljen är. Maski-
nens många möjligheter bidrar till att 
lösa ett stort problem, nämligen utnytt-

jandegraden, som så många företag job-
bar med att få upp.

Modellerna heter RS 505 och RS 605 
och har en bordsdiameter 420 mm och 
ett fast bord på 650x510 respektive 
850x600 mm. Spindelvarvtal från 8000 
rpm till 18000 rpm. Antal verktyg = 20. 
Maskinerna är utrustade med Heiden-
hain i TNC 530 alternativt Sinumerik 
840D.

Hedelius presenterar en serie nya 
5-axliga fleroperationsmaskiner

flesta bitarna i maskinerna.  I år kommer 
en ny generation maskiner med i många 
fall stora förbättringssteg.

Haas nya VF-maskiner, det vill säga de 
vertikala fleroperationsmaskinerna, har 
bland annat fått förbättrad rörelseregle-
ring med en ny generation digitala ser-
vomotorer av avkodare med hög upplös-
ning på alla axlar, förbättrat spånutsug 
för att minska mängden spånor och ef-
fektivt spola bort spånorna till utmat-
ningsskruven för borttagning. 

Innesluten kylvätska för att hindra spå-
nor och kylvätska från att rinna ut ur ma-
skinen under pågående bearbetning, är 
en annan förbättring.

– Modellerna är dessutom designmäs-
sigt uppdaterade och har fått bättre ergo-
nomi.

CNC-svarvarna i Haas ST-serie har 
också fått en ordentlig ansiktslyftning. 
Maskinerna är företagets krona och har 
kontinuerligt utvecklats under 15 år. 
ST-serien har bland annat fått ett nytt 
och styvare fundament, ett kompakt och 
symmetriskt spindelhuvud som ökar 

styvheten och förbättrar värmestabilite-
ten, en ny, kortare dubbdocka som ska 
förbättra skäregenskaperna, en automa-
tisk verktygsmätspets som ska ge enkla-
re verktygsinställningar samt ett omkon-
struerat system.

De har alltså inte bara solat och surfat 
därborta i Kalifornien de senaste måna-
derna...

BLIxTSNaBB MaSkIN
Ola Andersson nämner dock särskilt 

den nya borr-/gängmaskinen DT-1 från 
Haas.

– Den är blixtsnabb, säger han. Med en 
växlingstid på 0,8 sekunder blir folk ful-
la i skratt när de ser den. Det är väldigt 
imponerande – man hinner inte se vad 
som händer.

– Fiberlasern kommer också väldigt 
kraftigt just nu, säger Andersson i näs-
ta andetag. Den finns både som planla-
ser och rörlaser och är väldigt intressant.

Edströms har i september särskilda te-
madagar för att presentera den nya tek-
niken.

INVESTErINGSVILja
Ola Andersson mätrker en klar upp-

gång i investeringar bland svenska före-
tag.

– Under april förbättrades radikalt för-
frågningar och avslut, säger han. Det är 
ett tydligt tecken på att vi är på rätt väg 
och att investeringsviljan ökar. Tydligast 
märks det på lastvagnssidan, både Sca-
nia och Volvo Lastvagnar har lossnat or-
dentligt efter nedgången. De föll först 
och snabbast, men kommer också tillba-
ka snabbast.

– Men det växlar väldigt fort just nu. 
Det finns en del orosmoment. Grekland 
till exempel. Man kan nästan från dag till 
dag se skillnaderna – ena dagen ringer 
telefonerna, nästa är de tysta.

Vad betyder det för maskinbranschen?
– Jag tror inte investeringarna kom-

mer att stanna upp. Svenska företag mås-
te investera i maskiner för att hänga med 
och dessutom vet alla som driver före-
tag idag att moderna maskiner förbätt-
rar processerna så mycket att det alltid är 
goda investeringar. 

Spännande teknik. Fiberlasern tar mark och alltfler får upp ögonen för tekniken. På Edströms har man särskilda termadagar i höst 
för att beskriva maskinerna.

15www.svenskverkstad.se
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Pullmax Compact skördar framgångar

De fördelar som Puillmax framhåller 
när det gäller det nya hanteringssystemet 
är i första hand att hanteringen sker från 

ett håll, sparar mycket manuellt arbete 
och dessutom sparar många kvadratme-
ter golvyta, utan att påverka flexibilitet 
och hastighet.

Som standard upptar utrustningen, till-
sammans med stansmaskin, 100 kvadrat-
meter. Denna yta kan ytterligare reduce-
ras, enligt Pullmax, beroende på behov. 
Hanteringsutrustningen kan komplettera 
Pullmatic 520 och 720.

uTökaT SaMarBETE
För att fortsätta hålla sig i toppen och, 

som företaget vill uttrycka det, befästa 
Pullmax position som den sannolikt bäs-
ta stansmaskinen i världen, utökas sam-
arbetet med Avalon Enterprise. 

Konsultföretaget hjälper sin kunder 
att utveckla bättre produkter och system 
snabbare. 

Med samarbetet ska Pullmax säkerstäl-
la en kontinu tet av nuvarande maskiners 
teknik och en framtida utveckling av 
funktioner som förenklar vardagen för 
kunderna och bidrar till minskade kost-
nader.

PRISMO från SCHUNK var en av 
höjdpunkterna på årets GrindTec mäss-
sa. Med sitt breda uppspänningsområde, 
5-faldiga prisma med inslipade backar 
och sitt modulära adaptersystem för ma-
skinanpassning, uppnår man högsta möj-
liga noggrannhet, under 0,005 mm och 
undviker därmed nästan helt obalans. 
Detta är ideala förutsättningar för auto-

mati-serad tillverkning i små serier.
Uppspänning med ett 5-faldigt prisma 

är grunden för en precis uppspänning av 
skaft mellan 5 och 20 mm. Var och en av 
de fem backarna styrs av ett dubbelpris-
ma.   En tredje styrning är gjord på upp-
spänningsytan, som kommer i direkt-
kontakt med skaftet på verktyget. På så 
sätt ställer alltid verktygshållaren in sig 
efter den indivi-duella uppspänningsdi-
ametern. 

Detta är, menar SCHUNK en vik-
tig skillnad mot konventionella lösning-
ar, där uppspänningsdiametern bara är 
rundslipad. Även djuphålsborr och verk-
tyg med spiral kan spännas och bearbe-

tas precist i en PRISMO-hållare. Un-
der uppspänningen så samverkar de fem 
hårdbelagda backarna. Uppbyggnaden av 
huset och backarna, med sin robusta de-
sign, ger en hög stabilitet åt verktygs-hål-
laren. Dessutom bidrar den stabila back-
styrningen till att undvika ”avböjning” av 
slipskivan. 

Pullmax hanteringsutrustning Com-
pact är egentligen ingen nyhet för 
2010. Den lanserade redan förra 
året. 
Men företaget puffar hårt för den 
även den här säsongen och menar 
att Compact blivit en stor succé på 
kort tid.

Flexibel hållare från SCHuNK
Schunk lanserar en ny och flexibel 
vertygshållare för slipmaskiner. Den 
precisa prismatiska verktygshål-
laren PRISMo spänner alla skaftdi-
ametrar mellan 5 och 20 mm.
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AVT Industriteknik AB • Industrigatan 1
441 38 Alingsås • Telefon: 0322-64 25 00
Fax: 0322-66 56 29 • info@avt.se • www.avt.se

Automatisera din  
produktionsprocess  
& öka din produktivitet  
och konkurrenskraft
Hög kompetens och erfarenhet inom:
•  Projektledning
•  Konstruktion (el och mek)
•  Programmering (PLC, robot, Vision och PC)
•  Montage (el och mek)
•  Service och eftermarknad
•  Tillverkning (NC-bearbetning och svets)

Mazaks Integrex-serie med inriktning på komplettbearbetning av 
medelstora arbetsstycken har vidareutvecklats och finns nu i storle-
kar upp till max bearbetning  Ø 3500 mm.

Integrex e-1850V/25S II är designad för högeffektiv komplettbe-
arbetning av riktigt stora arbetsstycken. Komplettbearbetning inne-
bär att detaljen, som tidigare bearbetats i horisontell fleroperations-
maskin och därefter flyttats över till exempelvis karusellsvarv och/
eller arborrverk, nu kan tillverkas fullt färdig i en och samma ma-
skin. Integrex-maskinen kan utrustas med ram-spindel för djup, in-
vändig bearbetning. Många av arbetsstyckena till denna typ av ma-
skin är inte runda och symmetriska utan kräver balansering för att 
kunna roteras. 

Mazak har därför tillverkat ett automatiskt, grafiskt balanserings-
system, som väsentligt kommer att minska ställtiderna för maskin-
operatörerna. 

Maskinsystemet kan också utrustas från två paletter till Mazaks 
eget Palletech-system, som är uppbyggt på ett hanteringssystem 
med egen produktionsdator för produktionsstyrning och uppfölj-
ning. Palletech-systemet kan också byggas ut med moduler för att 
ge möjlighet till inkoppling av flera maskiner i ett och samma sys-
tem. Detta gör det möjligt att öka produktiviteten ytterligare då allt 
fler av dygnets timmar kan utnyttjas. Maskinen är utrustad med Ma-
zaks eget Matrix styrsystem, som gör det möjligt för operatören att 
arbeta i en miljö med svensk dialogprogrammering alternativt im-
portera program från externa CAM-system. 

Multifunktion från Mazak
Ravema kommer i år med flera nyheter från sin främsta 
leverantör Mazak. I första hand är det i Integrex-program-
met man puffar för i utvecklingen och uppgraderingen av 
maskinerna. Multifunktion är fokus för dessa maskiner.

Mazak Integrex e-1850V/25S II
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NYHET!

Adige Fiberlaser

TEMADAGAR HOS EDSTRÖMS / 9 – 10 SEPTEMBER 2010

Bl.a. demo av LT Combo fiberlaser för rör- & formatplåt
Se hela programmet & anmäl er idag på Edstroms.com
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Nytt för fräsning, svarvning och 
hålbearbetning från Seco Tools
Seco Tools har en uppsjö av 
nyheter lagom till att det loss-
nar för svensk industri. Verk-
tyg för såväl svarvning och 
fräsning som hålbearbetning 
landar just nu på marknaden.

En av de intressanta nyheterna he-
ter TP0500 och är ett verktyg av en 
ny, extremt slitstark Duratomic®-
hårmetallsort för svarvning i stål.

– Duratomic är en speciell belägg-
ningsteknik på atomnivå, där man lägger 
atomerna i den riktning man vill, säger 
Hans Björkman på marknadssupport. 
Resultatet är ett verktyg som är väldigt 
slitstarkt och klarar höga skärhastigheter 
och långa ingreppstider i hårda material.

Det nya verktyget kompletterar  Du-
ratomic-sortkedjan för svarvning, som 
nu innehåller sorter för i stort sett alla ty-
per av bearbetning.

Nya FräSar
För fräsning har ett produktprogram 

kompletterats och förbättrats. Ett helt 
nytt program har dessutom tagits fram.

Jarbo-Solid2 är ett helt nytt program, 
av solida hårdmetallpinnfräsar för alla 
typer av bearbetning och arbetsmaterial. 
Programmet delas upp i JS510 för lägsta 
kostnad och JS550 för bästa prestanda.

Turbo, programmet för hörn- och spår-

fräsning, har förbättrats med härdade 
och belagda fräskroppar. Resultatet är 
fräsverktyg med längre livslängd, finare 
toleranser och mindre risk för påkladd-
ning.

Programmet är dessutom utökat med 
spiral-, kassett- och fasfräsar samt mo-
dulära system.

NyTT För HÅLBEarBETNING
För hålbearbetning har Seco Tools ta-

git fram flera verktyg, såväl borrar som 
brotschar och uppborrningshuvuden. För 
borrning finns tre system; Seco Feedmax 
(solida hårdmetallborrar), Crownloc® 
(borrar med utbytbar hårdmetallkrona) 

och Perfomax® (borrar med vändskär).
Seco Feedmax-programmet komplet-

teras nu med borrar för borrdjup ända 
upp till 30xD och borrar i mycket små 
diametrar samt borrar optimerade för 
speciella applikationer. 

En annan nyhet är att Perfomax-pro-
grammet nu innehåller modulära borrhu-
vuden för stora och djupa hål.

Brotscharna omfattas av fem program, 
där nyheterna för året bland annat är Na-
nofix för små håldiametrar och Xfix för 
stora håldiametrar.

Uppborrningshuvuden för håldiameta-
rar från 0,3 till 2155 mm finns i fem olika 
system och programmet utökas i år.

Nya fräsfamiljen jarbo-Solid2.

Nya medlemmar i fräsfamiljen Turbo.

Många nyheter för hålbearbetning.

Nytt svarvverktyg av Duratomic-sorten.
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 Maskinen kan skära stål, rostfritt stål 
och aluminium med en tjocklek på upp 
till 25 mm. Att den är fullständigt in-
kapslad innebär att portalen och skär-
huvudet är monterade inuti ett förseglat 
utrymme för att skydda det omgivan-
de området från hetta, damm och bul-

ler som alstras under skärprocessen. Ett 
kraftfullt utsugnings- och filtreringssys-
tem för damm och ångor säkerställer att 
luften hålls ren, vilket innebär att AU-
TOREX™ kan installeras utan behov 
av extra bullerskydd eller utsugningsut-
rustning.

HöG PrECISION
AUTOREX™, som är baserad på 

EAGLE-plasmaskärmaskinen med re-
volutionerande m3-plasmateknologi, er-
bjuder höghastighetsskärning till ett lågt 
pris, inklusive förmågan att utföra märk-
ning av detaljerna med hjälp av samma 
skärhuvud. Kvaliteten på de skurna de-

taljerna är utmärkt och systemet uppnår 
hög precision med en skärkvalitet som 
är jämförbar med laserskärning. Var-
je AUTOREX™-system är utrustat med 
ett integrerat växlingsbord som standard, 
så skärningen kan fortsätta samtidigt 
som profilerade komponenter avlägsnas 
och nytt arbetsmaterial lastas.

Två maskinstorlekar finns tillgängli-
ga för plåtstorlekar på 1 500 x 3 000 och  
2 000 x 4 000 mm. Andra funktioner som 
hjälper till att maximera produktiviteten 
inkluderar VISION-styrenheten och Co-
lumbus CAD/CAM-programmerings-
mjukvara, vilka båda inkluderas med 
AUTOREX™ som standard.

autorex™ – eSaB:s senaste 
nyhet inom plåtskärning

 Iscars populära fräsfamilj HELIDO H490 har nu utökats med H490 
ANKX/ANCX 0904…, 9 mm skär för bearbetning med mindre skär-
djup. Dessa skär möjliggör högre tandtäthet som ger en finare yta eller 
reducerar spånbelastningen vid höga matningar. 

Det nya, mindre skäret finns tillgängligt för pinnfräsar H490 
E90AX…-09 i diameter 16-40 mm och planfräsar H490 F90AX…-09 i 
diameter 32-63 mm.

Alla dessa nya produkter kännetecknas av samma fördelar som gjort 
övriga HELIDO familjen så populär:
•	 Dubbelsidiga	skär,	90°	med	4	skäreggar.
•	 Spiralgående	skäregg	för	en	mjukare	bearbetning.
•	 Säker	laxstjärtsinspänning	av	skäret.
•	 SUMO	TEC-beläggning	på	skären,	för	lägre	friktion,	som	bevisat	
 ökar skärlivslängden med i medel 30%.
•	 Positiv	spånvinkel	som	minskar	skärkrafterna.
Se även sid 24.

Familjen HELIDo från Iscar får tillökning

ESAB:s nya plasmaskärmaskin 
AuToREX™ är en helt inkapslad, 
automatisk maskin som erbjud-
er tung högprecisionsskärning 
till förvånansvärt låga kostnader, 
enligt företaget.

Iscar breddar sitt program och lanserar just nu ytterlig-
are en fräs i famiiljen HELIDo – en mindre, 9 mm fräs. 
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Order
Ordernr 1851471219

Status Levererat

Kundnamn CCI Valve Technology 

Beskrivning Specialstål till ventiler

Projekt Kraftverk

Ämnesvikter Upp till 5000 kg/st

Diametrar Upp till Ø600 mm

För att helheten ska bli bra behöver varje liten del hålla 

måttet och fungera ihop med de andra. Detta är alltid vår 

utgångspunkt, oavsett vilken stålkomponent du behöver. 

Vi formar den, bearbetar den och kvalitetssäkrar den. Allt 

för att den ska passa perfekt in i din produktion eller verk-

samhet. Om du vill kan vi med vår erfarenhet och kompe-

tens vara med i ditt utvecklingsarbete och hjälpa dig att 

bestämma bästa möjliga stålsort, tillverkningslösning och 

bearbetningsmetod. Kontakta oss idag, så hjälper vi dig 

att lägga pusslet. Vi finns på www.stenastal.se

Stena Stål erbjuder ett heltäckande sortiment av stålprodukter. 

Dessutom är vi ledande inom figurskärning och CNC-bearbetning. 

Vi tillgodoser dina krav på lagerhållning, förbehandling, vidare- 

förädling, specialistkompetenser och helhetslösningar. Vi finns på 

över tjugo platser över hela Sverige och även i Norge, vilket gör att 

du får dina beställningar snabbt, tryggt och enkelt.
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Tillverkningen av invändiga 
gängor är en av de mest tid-
skrävande och därför dyraste 
individuella processerna. Det 
krävs en hög grad av pro-
cessäkerhet, eftersom gäng-
tillverkningen är det sista mo-
mentet i ett jobb, vilket ger 
det en viss osäkerhet – om 
någonting går fel, kan hela ar-
betsstycket stå på spel. 

Detta scenario avvärjs av verktygstill-
verkaren Walter – med många högkvali-
tativa produktegenskaper och omfattan-
de know-how.

Invändiga gängor i sig själva är knap-
past raketvetenskap – eller så ver-
kar det i alla fall. Men med allt snävare 
deadlines förlorar traditionella proces-
ser deras skenbara trivialitet. Vid mo-
derna tillverkningsprocesser för gäng-
skärning uppstår ofta ett problem som 
inte på långa vägar hade samma bety-
delse på den tiden när skärhastigheter-
na och matningshastigheterna var lägre. 
De höga skärparametrarna utövar extre-
ma påfrestningar på kärnhålsborren, sär-
skilt vid rostfria, syrafasta stål och ma-
terial som är svåra att maskinbearbeta 
(ISO-M-, ISO-S-material). Mycket höga 
temperaturer kan utvecklas på skärkan-
terna, vilket gör att materialet härdas. 
Borr med lägre kvalitet tenderar att sli-
tas snabbare, vilket förvärrar effekten. 
Gängtappen som används därefter mö-
ter större motstånd och dess livslängd 
förkortas. Detta påverkar ytkvaliteten 
och profilen på den färdiga gängan, för 
att inte tala om möjligheten att gängtap-
pen går sönder och de kostnader som blir 
följden av detta. Slutligen är det en frå-
ga om kvaliteten på gängverktyget. Den 
stora betydelse som borrningen av kärn-
hålet har, ignoreras ofta när en tillverk-
ningsprocess värderas.

”Perfekta gängor kräver perfekta hål,” 
säger gängspecialisterna hos verktygs-
tillverkaren Walter AG i Tyskland. Sam-
manslagningen av varumärkena Walter, 
Walter Prototyp och Walter Titex har 
gjort att all den expertis som behövs för 
metallbearbetning har samlats under ett 
tak, vilket innefattar all slags teknik som 
har med tillverkning av invändiga gän-
gor att göra. ”Det är inte vår avsikt att 
uppfinna gängskärning på nytt,” säger 
Anders Jinglöv, vd och gängspecialist på 
Walter Norden, ”men vår uppgift i dag är 
att erbjuda våra kunder högprestandalös-
ningar för all slags maskinbearbetning. 
Eftersom gängskärning består av två se-

parata processer, vill vi erbjuda de bäs-
ta verktygen för båda i form av en kom-
plett lösning.” Och här är den: en Walter 
Titex	X•treme	Plus	kärnhålsborr	–	med	
en Walter Prototyp Paradur®/Prototex® 
ECO-HT-gängtapp.

X•treme Plus är en solid spiralborr i 
hårdmetall med intern kylvätskeförsörj-
ning. Dess mest framträdande egenskap 
är en patentsökt DPL-beläggning (DPL 
= Double Performance Line) som består 
av en basbeläggning och en toppbelägg-
ning. Kombinationen av dessa två skikt 
möjliggör höga skärhastigheter samti-
digt som verktygets livslängd ligger över 
genomsnittet. En särskild punktslipning 
säkerställer en låg elförbrukning och en 
bra yta. Den höga slitstyrkan och den in-
terna kylvätskeförsörjningen hjälper till 
att skydda mot att hålväggen härdas, vil-
ket är mycket viktigt för högkvalitets-
gängor, särskilt när ett stort antal tillver-
kas.

Walter Prototyp Prototex® ECO-
HT (genomgående gängade hål) och 
Walter Prototyp Paradur® ECO-HT 
(bottenhål och genomgående gänga-
de hål) kompletterar varandra perfekt. 
Båda typerna med deras interna kylväts-
keförsörjning, särskilda beläggning och 
fasgeometri ger en tillförlitlig spånkon-
troll även vid tillverkning av djupare 
gängor upp till 3xD. ECO-HT-gängtap-
par är tillverkade i HSS-E-verktygsstål 
och enligt tillverkaren är de lämpliga 
för lång- och kortspånade material med 
en hållfasthet på upp till 1 300 N/mm2. 
Det finns en ECO-HT-gängtapp för var-
je processituation – våta, torra eller un-
der MQL-förhållanden.

”Den	solida	hårdmetallborren	X•treme	
Plus och ECO-HT-gängtappen är ett par 
som sätter måttstocken för tillverkning-
en av invändiga gängor,” säger produkt-
chefen. I jämförelse med standardverk-
tyg minskar de processtiderna med upp 
till 50%; detta gäller för båda processer-
na, borrning och gängskärning. Dess-
utom har de en verktygslivslängd och 
processäkerhet som ligger över genom-
snittet. ”Ju högre kvalitet på arbetsstyck-
ena, desto viktigare är dessa egenska-
per.”

Solid hårdmetall används allt mer för 
gängtappar. ”En aspekt i utvecklingsar-
betet hos Walter Prototyp under den se-
naste två åren har varit att lansera solida 
gängtappar i hårdmetall med hållfasthe-
ter på upp till ca 1 200N/mm2 på mark-
naden för maskinbearbetning av stål,” 
säger Josef Giessler, utvecklingschef 
för roterande verktyg på Walter Proto-
typ. ”Hittills har det varit svårt att hitta 
verktyg av det här slaget. Walter Proto-
typ är en av få leverantörer vars sorti-
ment redan innehåller en solid gängtapp 
i hårdmetall för genomgående hål, näm-
ligen Prototex® HSC. Paradur® HSC, 
den solida gängtappen i hårdmetall för 
bottenhål, lanserades hösten 2009.” De 
maximala skärhastigheterna för dessa 
högkvalitativa skärverktyg är 60 m/min. 
Detta ska jämföras med hastigheter på 
20 m/min som är vanliga för HSS-E-
gängtappar och verktygslivslängden är 
hela 8 gånger längre. De används fram-
för allt inom bilindustrin. 

(Läs hela artikeln, som också omfattar 
de allt vanligare metoderna gängfräs-
ning och gängformning på www.svensk-
verkstad.se eller www.qimtek.se)

Perfekt gängtillverkning á la Walter

Ett par som sätter måttstocken för gängskärning: den solida kärnhålsborren i hård-
metall Walter Titex X•treme Plus och Walter Prototyp ECO-HT-gängtappen. 
Foto: Walter
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Weland Entresolplan
Med Weland entresolplan kan du utnyttja 

lokalens hela volym till att utöka golvytan. Ett

enkelt och kostnadseffektivt sätt att effektivt

utnyttja den befintliga lokalens möjligheter.

Welands entresolplan byggs som en fribärande

stomme av våra egentillverkade, lätta Sigma-

balkar, som likt ett Mecano skruvas ihop på

montageplatsen. Genomtänkta beslag och för-

stansade hål i de kallformade profilerna ger

snabbt och enkelt montage, helt utan svetsning.

Genomtänkt och beprövat räckessystem, trappor

och lastgrindar samt olika alternativ till golv-

beläggning gör Weland Entresolplan till ett av

marknadens flexiblaste.

Alla komponenter är som standard varmför-

zinkade vilket gör att det kan användas både

inomhus och utomhus.

Entresolplan

Används i industrimiljö såväl inomhus som utomhus.

Weland entresolplan i kyrka som byggts om till konsthall.
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Det senaste tillskottet till 
Finn-Powers servoelektriska 
maskiner är E5x stansmaskin, 
som finns på Din Maskins pro-
gram. 

Den här stansmaskinen har ett arbets-
område på 1,250 mm x 2,500 mm utan 
repositionering, vilket bidrar till högre 
noggrannhet och produktivitet.

Maskinen har ett programmerbart 
stansslag, steglös justering av hastighet 
och position och noggrann formning. 
Tack vare servodriften blir energiför-
brukning och underhållskostnader låga.

Pneumatiska spänntänger med cen-
trallåsning och plåtsensorer ger säker 
produktion och säker inställning med au-
tomatisk kontroll av spänntängernas po-

sition. Och maximalt plåtutnyttjande.
Max plåtvikt är 200 kg och max plåt-

tjocklek 8 mm. Borstbordet gör att pro-
duktionen blir tyst och ger repfria plåtrö-
relser med maximal plåtsupport.

Med vertikal plåtsupport som tillval 
blir det enklare att flytta tunga plåtar på 
borstbordet vid laddning.

Metallsupport vid bordsänden förenk-
lar laddning av tyngre plåtar. Det finns 
även borstsegment runt revolvern.

Plåtladdningen förenklas av ett flytt-
bart bord i fem positioner; enkel ladd-
ning av alla plåtstorlekar och högre pro-
duktivitet med snabba laddningar av 
material.

Revolvern har totalt 20 verktygsstatio-
ner som kan anpassas efter kundens be-
hov .
•	Fasta,	indexerbara	eller	Multi-Tools®	

kan väljas. 

•	Det	totala	antalet	verktyg	kan	utökas	
till över 100 verktyg 100 genom att an-
vända Multi-Tool® stationer. 
•	 Indexerbara	 Multi-Tools	 finns	 som	

option.

COMPaCT ExPrESS
Maskinen laddar in plåt med en sug-

koppsgrimma med programmerbara 
sugkoppzoner som innehåller både plåt-
separation och centrering av plåten i ma-
skinen. Ett automatiskt bord levererar 
färdigstansade plåtar till en 

utmatningsposition där dessa staplas på 
ett höj- och sänkbart bord. Maximal pro-
duktivitet på minimalt utrymme!

Maskinen kan beses i drift på Öppet 
Hus hos Din Maskin i mitten av juni.

Finn-Powers sen-
aste servoelektris-
ka maskin – E5x 
stansmaskin

Innovativ stansning 
Finn-Power E5x senaste nytt hos Din Maskin

Tack vare den mindre storleken på 
skären möjliggörs mer fintandade fräs-
kroppar för en mjukare profilering och 
lägre spånbelastning. På en 50 mm´s 
fräskropp kan till exempel sex HELI-
DO H400 RNHU 1205 skär monteras. 
N ormalt får endast max fem 12 mm´s 
skär plats på samma storlek.

Huvudapplikationerna inkluderar 
form- och pressapplikationer samt pro-
filering av blad till flygindustri och 
kraftverk. HELIDO H400 kan förbätt-
ra vilken fräsoperation som helst och 
bör vara förstahandsval vid all bearbet-
ning med 12 mm´s profileringsskär.

Hemligheten  bakom designen av 
ISCAR H400 RNHU 1205-skäret är 

att det inte är helt runt. Skäret består 
av fyra skäreggar med  6 mm´s radie. 
Skäreggarna är separerade med en plan 
yta. Resultatet blir att själva skäret mä-
ter endast 11 mm tvärs över men upp-
för sig som ett 12 mm´s skär. Ju min-
dre skär desto mer tättandad fräskropp. 
Beroende på var prioriteringen ligger 
kan man välja att använda denna för-
del till antingen högre bordsmatningar, 
högre ytfinhet eller längre verktygs-
livslängd.

Skären är dubbelsidiga och varje 
skäregg	täcker	en	yta	av	120°.	Skären	
finns tillgängliga i de nya SUMOTEC-
sorterna. Fräskropparna har invändiga 
kylkanaler med utgång vid varje skär. 

Nytt frässkär för profileringsapplikationer
Iscar lanserar nu ett 11 mm´s profileringsskär som klarar samma ap-
plikationer som ett större skär.
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Gallerdurk
till

konkurrens-
kraftiga
priser!

Stockholm 08-612 06 29
Fax 08-612 14 29

Luleå 0920-25 06 71
Fax 0920-25 06 72

www.stal-plat.se

Kontakta oss för offert!

*Ha rätt torkmaterial nära till hands.

lite snack och mycket verkstad
Nya Tork Performance dispensrar för ditt torkmaterial ger en effektivare arbetsmiljö! 
Tork erbjuder smarta lösningar för din arbetsplats. Genom att välja torkmaterial 
efter arbetsuppgift och kombinera det med en passande dispenser kan du alltid 
ha ett effektivt avtorkningsmaterial nära till hands.  

Kontakta din leverantör av torkmaterial eller läs mer på www.tork.se.

SCA Tissue Europe
Tel: 031-746 17 00
E-mail: information.tork@sca.com

SeFlex IP-55
Marknadens mest prisvärda PC-skåp

• IP-klass 55
• Helsvetsad konstruktion
• 3 inv. flyttbara hyllplan
• Fläkt
• Spanjolettlåsning
• Inv. grenuttag
• Golvsockel m. ställbara fötter

SeFlex: 7 500:- (ord pris 8 300:-)
Skrivarkapsling: 5 250:- (Ord pris 5 750:-)
Gäller under maj/juni –10

www.eventus.se • 0471-466 00

Skydda 
även din skrivare
Komplettera ditt datorskåp med 
vår populära skrivarkapsling

Kampanjpriser
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Allt under ett tak med kostnadseffektiva lösningar

Konecranes Verktygsmaskinservice (MtS) tillhandahåller 
service för alla märken och typer av verktygsmaskiner 
inom verkstadsindustrin.
Vi är en av världens största internationella leverantörer av 
maskinservice med lokal närvaro nära våra kunder.
Vi erbjuder flexibla resurser beroende på dina behov, både 
för större och mindre industrier.

Kontakta oss för ditt lokala servicebehov
Fabriksgatan 12 – Box 237 – 331 35 Värnamo – 070 862 04 05

www.konecranes.se
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Allt under ett tak med kostnadseffektiva lösningar

Förebyggande underhållsprogram

reparationer och förbättringar

Moderniseringar och ombyggnader

anropsservice

reservdelar

Specialservice

 pressar

 Spindelrenovering

 Konslipning

 lasermätning

 Systemspecialister

•
•
•
•
•
•

Kontinuerlig och mätbar underhållsutveckling

en internationell servicepartner med tillräckliga resurser 
för underhållsbehoven för alla dina verktygsmaskiner.

underhållslösningar enligt dina behov – från enstaka  
maskiner till hela produktionsanläggningen.

•
•
•
•
•
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Det snart 40 år gamla företaget inryms 
idag i två stora huskroppar. Det går åt ut-
rymme för maskiner som kan ta bitar på 
upp till 14 meter.

– Vi har alltid tagit till lite extra när vi 
köpt maskiner, för att vara på den säk-
ra sidan. Men med tiden har de allt stör-
re detaljerna vuxit ur maskinerna, och vi 
måste köpa ännu större maskiner.

I huvudsak finns kunderna, som alltså 
förser KVM med dessa stora jobb, inom 
oljeindustrin, kraftindustrin – både vat-
tenkraft och vindkraft – hydraulik, gruv-
industri. Till exempel

– Det är de huvudsakliga områdena, 
men vi jobbar naturligtvis för de flesta 

branscher, och även om det ofta handlar 
om stora och tunga detaljer, rör och ax-
lar av olika slag, kan vi ibland få borra 
två millimeters hål i detaljer som är stora 
som en penna – så spännvidden är stor.

Oljeindustrin, som idag är KVM:s 
främsta kundsegment, började företaget 
jobba åt i mitten av 90-talet. Inlednings-
vis hette kunderna till exempel Alfa La-
val och  CE Johansson.

MaNuELLT TILL -96
Några stora serier handlar det alltså inte 

om hos KVM. Oftast styckebitar, ibland 
kanske upp till ett hundratal bitar.

Det är förmodligen också detta som är 
förklaringen till att företaget var väldigt 
sent att anamma cnc-tekniken.

– Vi var väldigt sena, säger Albins-
son. Vi började med cnc-styrda maski-
ner först 1996. Och det är förhållandevis 
sent, många körde ju redan på 80-talet.

– Vi klarade oss alltså med manuella 
maskiner ganska länge och det var väl 
först då, i mitten av 90-talet, vi ansåg att 
vi behövde cnc-tekniken för att hänga 
med.

Vid det laget var å andra sidan tekniken 
väl etablerad och man slapp lida av even-
tuella barnsjukdomar utan kunde köpa 
säkra maskiner.

Idag är företaget så förknippat med just 
långhålsborrning och bearbetning av 
stora detaljer, att Mikael Albinsson där-
för startade ytterligare ett företag, i Val-
skog mellan Köping och Arboga. Albins 
Mekaniska är nu tio år gammalt och är en 
mer traditionell mekanisk verkstad, med 

framför allt svarvning på programmet. 
Där är verkstaden bestyckad med flero-
par och mellanstora svarvar. Där bearbe-
tas lite mindre detaljer och även lite stör-
re serier än på KVM.

– Anledningen var just att vi förknip-
pades så starkt till långhålsborrning. Få 
visste att vi faktiskt  åtog oss annan bear-
betning också. Därför bröt vi ut den de-
len och la det i ett separat bolag för att 
nå andra kunder. Och det har funkat rik-
tigt bra.

Företagen kompletterar varandra och 
inte sällan går jobb via KVM till Albins, 
även om det mindre företaget också har 
sina egna kunder.

krISTID INVESTErINGSTID
Idag jobbar tolv personer i Albins Me-

kaniska. På KVM arbetar för närvarande 
26 personer.

– Före krisen var vi 35 här, konstaterar 
Mikael Albinsson. Vi har alltså, precis 
som så många andra, tvingats banta per-
sonalstyrkan.

– Nu börjar det lyckligtvis vända, det 
känner vi tydligt. Och vi kan också bör-
ja  öka personalstyrkan igen. Kanske inte 
till samma nivå som tidigare, men en 
viss förstärkning blir det.

– November var vår sämsta månad. 
Fram dit gick det i princip rakt ner under 
en period. Nu har vi hämtat tillbaka kan-
ske 20 procent.

Under det bedrägliga lugn som råd-
de under lågkonjunkturen passade Al-
binsson och hans personal på att se över 
verkstaden rent fysiskt. Maskiner flytta-

MeDLeMSFöRetaGet

Långt, stort och tungt i Kungsör
Sedan Kungsörs Mekaniska 
Verkstad startades 1971 har 
det hela tiden handlat om le-
gojobb, med en tendens att bli 
större och större.
– Inriktningen var redan från 
början svarvning och långhåls-
borrning och under senare år 
har detaljerna blivit allt större, 
hålen allt längre, säger vd Mi-
kael Albinsson, som numer 
driver företaget tillsammans 
med sin syster, sedan deras 
far gått i pension – när han 
var över 80 år gammal.

Lååånga maskiner på kVM.
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MeDLeMSFöRetaGet

Långt, stort och tungt i Kungsör
des och golv lades om bland annat.

– Dessutom investerade vi drygt tolv 
miljoner i nya maskiner, säger Albins-
son. En svarv och en fräs, som levere-
rades av Swedish Tool. Det är investe-

ringar vi planerat i många år. Nu kom 
tillfället. Lite tufft att ta ett sådant beslut 
när vi inte har beläggning på maskiner-
na, men å andra sidan är en lågkonjunk-
tur rätt tillfälle att investera. Dels för att 

vara beredd inför uppgången, dels för att 
det prismässigt är fördelaktigt då.

 – Att investeringen skedde just då hade 
lite med dagsformen att göra också. Det 
var en sån dag...

Mikael albinsson tillsammans med ett nyförvärv, en Geminis GHT9 svarv som kan laddas med bitar på 14 meter.

u
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Fakta / kVMs maskinpark

Borrmaskiner
• SIG B16 – borrdiameter max 300  
 mm / håldiameter 2-20 mm
• 3 st SIG B16 – 1000 mm / 4-30 mm
• SIG B16 – 1500 mm / 4-30 mm
• TBT – 1100 mm / 4-30 mm
• TBT – 1600 mm / 10-60 mm
• Storebro – 1200 mm / 20-80 mm
• Glidemeister – 2700 mm / 8-160 
• 2 st WDF – 8500 mm / 17-300 mm
• Tacchi – 13000 mm / 50-550 mm
• Giana – GGB 560 x 7000 mm / 
 17–450 mm
• SIG B 2-spindel – 1000 mm / 4-30 
• TBT 2-spindel – 1000 mm / 4-30
• TBT 8-spindel – 600 mm / 3-20 mm
• SIG 4-spindel – 500 mm / 3-20 mm
• TBT 4-spindel – 500 mm / 3-20 mm

Manuella Svarvar
• köping S8C digital – 300x1000 mm
• Storebro 360 digital – 710x3000
• 3 köpingsvarvar – 350x1500 mm
• Poreba – 930x7000 mm
• Poreba – 1150x10000 mm
• Geminis – 680x5000 mm

CNC-svarvar
• Doosan 400xL – progr.bar 
 dubbdocka
 samt stödlager – 450x3000 mm
• johnford ST-160C+CF+y – Flerop.
 svarv m. drivna verktyg – 
 600x4000
• Ikegai CNC – drivna verktyg – 
 550x1500 mm
• Okuma LB 25 M CNC – drivna verk-
 tyg – 370x1250 mm
• Okuma LB 400 CNC – drivna verk-
 tyg – 390x1250 mm
• Mazak Quick Turn CNC – 340x750 
• yang ML 300 CNC – 350x600 mm
• Takisawa TC 30 – 275x500 mm
• Mazak Integrex – 400x1500 mm
• Okuma LB 15 My – 350x1080 mm
• Doosan 670L – 670x1850 mm
• Wholenberg – 920x10000 mm
• Tacchi – 1050x4500 mm
• Geminis GHT9 – 1000x14000 mm
• Daewo Puma – drivna verktyg – 
 600x2050 mm
• TOS – 1050x8000 mm

Fräsmaskiner
• Sajo – 400x1000 mm
• abene med digital – 300x700 mm
• Bäddfräs Correa – Z2000/y1200/ 
 x4000 mm – 4e axel 500 mm
• Lagun – Z2000/y1200/x8000 mm
 4e axel 650 mm
• abene – Verktygsfräs
• Correa – x2500/y1200/Z1500 mm
 4e axel 500 mm
• Correa – x4000/y800/Z800 mm
 4e axel 400 mm.

Dessutom två mätmaskiner från CE 
johansson, åtta heningsmaskiner 
(Sunnen, kadia, kamph, rogerma 
och Gering), en vertikalsvarv Hwa-
cheon, två bandkapar CNC Behringer 
och Missler CNC, en flerop ZPS MCFV 
125 med integrerat rundmatnings-
bord, en profilmätmaskin Mitutoyo, 
en planing och centreringsmaskin 
samt fyra rundslipmaskiner (johans-
sons och TOS)

 – Att köpa nya maskiner är ju också en 
lång process och det tar tid från det att 
man köper den till den är igång. Därför 
är en lågkonjunktur en bra tid för att in-
stallera nya maskiner. Man vet också att 
uppgången alltid kommer så småning-
om.

– En sådan maskin genererar ju dess-
utom andra jobb. Den genererar jobb till 
borrmaskin, till fräsmaskin och så vida-
re.

BörjaDE FrÅN GruNDEN
Mikael Albinsson, 47 år, började på fö-

retaget 1981. Han startade från grunden 
och stod, inte helt överraskande med tan-
ke på verksamheten, vid en borrmaskin. 
Då kom han direkt från verkstadsteknisk 
linje i Arboga. Sexton år senare tog han 
över vd-stolen efter far, som vid det här 
laget gjort sig förtjänt av pensionering, 
82 år gammal!

Albinsson framhåller företagets bredd 
som styrkan hos KVM.

– Vi är en väldigt komplett verkstad, 
säger han. Vi kan göra väldigt mycket 
inom väggarna.

– Vi gör en del unika grejor som vi  
ibland blir förvånade själva över att vi 
klarar av... det kan vara en axel på åtta 
meter som först ska hålbearbetas, slipas 
perfekt invändigt och sedan svarvas och 
fräsas. Många moment. Att klara allt är 
naturligtvis en styrka, slippa skicka iväg 
det nån annanstans, med långa leverans-
tider som följd.

– Vi har dessutom en riktpress. Det är 
nästan ett måste. En tolv meter lång axel 
är oftast krokig på 20 mm när den kom-
mer. Med riktpressen, som har en press-
kraft på 650 ton, kan vi rikta 12-13 meter 
långa axlar. Det är ett svårt jobb och inte 
många som kan.

MÅNGa OLIka MaTErIaL
KVM klarar också många olika mate-

rial, vilket Mikael Albinsson framhåller.
– Vi bearbetar väldigt mycket olika 

material. Mycket titan, mycket inconel, 
otroligt mycket rostfritt. Oljeindustrin 
har ju tuffa miljöer som kräver väl-
digt starka och beständiga material. Där 
kommer titan och inconel in.

Men smakar det så kostar det. Titan, 
som faktiskt sjunkit kraftigt i pris, kostar 
idag omkring 250 kronor kilot.

– Det har varit uppe i 500-600 kronor!
Men det är fortfarande kostsamt om 

man jämför med vanligt stål som kostar 
runt tian...

– När det går som bäst bearbetar vi om-
kring tio ton titan per år.

Rostfritt material går åt i mängder i 
verkstaden förstås. Alla företagets kun-
der beställer löpande detaljer i rostfritt 
av olika sorter: syrafast, duplex, super-
duplex... Totalt handlar det om massor 
av olika material. Vilket i sin tur innebär 
att man sitter på en uppsjö av verktyg för 
att kunna bearbeta alla olika sorter.

MeDLeMSFöRetaGet

Gamla trotjänare. överst en gammal 
borrmaskin, och därunder en Storebro-
svarv.

Generellt är kvalitén på material varie-
rande. Det har även KVM fått erfara.

– Ja, det kan variera väldigt mycket.  
Ibland kan det nästan vara omöjligt att 
bearbeta. Det kan vara lätt att borra i, 
men svårt att svarva. Gängtappar kan gå 
av och så vidare.

Men oftast går det bra och jobben le-
vereras med klart godkänt från kun-
den. Detaljerna som bearbetas i Kungs-
ör sprids över världen. Alla stora kunder 
har global verksamhet. 

Ny MarkNaD
När Svensk Verkstad hälsar på i Kungs-

ör gör sig Mikael Albinsson och produk-
tionschefen Anders Karlsson redo att 
åka till Iran.

– Det är spännande. Vi har aldrig gjort 
affärer med Iran tidigare. Närmast i mel-
lanöstern är Israel. Men Iran-kontakten 
kan innebära en hel del jobb som vi hop-
pas mycket på.

Fram till semestern vet alltså Mikael 
Albinsson vad han ska göra. Sedan sätter 
han nyckeln i låset, för KVM stänger bu-
tiken ett par veckor i sommar.

Polerat. Ett rör som bearbetats så det 
blänker som en spegel invändigt.
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Väx med oss!

Kistagången 2, Box 1278, 164 29 KISTA 
Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Lean är hälsosamt!
Silf lär dig värdet av supply chain, från jord till bord. Att se 
över och utveckla logistikflödena är att se över kostnader 
och effektivitet. 

Du får de senaste kunskaperna och den inspiration och 
vägledning som behövs för att finna välfungerande och 
konkurrenskraftiga lösningar – i Sverige och resten av värl-
den.

Med god leanmedvetenhet och en stor portion sunt 
bondförnuft kan du förbättra det du redan vet eller lära 
nytt. Vi hjälper dig gärna till ett hälsosamt logistikflöde!

Läs mer om våra fristående kurser och internationella utbildningar till 
certifierade inköpare och/eller logistiker, www.silf.se
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Inte längre köparens marknad?
InKöPaRe

Per Karlsson,
Silva

Magnus Ehne,
Binar Quick-Lift Systems AB

Peter Ingvarsson, 
SDA Control Systems AB 

– Något jag re-
agerat på den se-
naste tiden är va-
lutajusteringar, 
konstaterar Peter 
Ingvarsson som 
gör inköpen för 
verkstadssidan på 
SDA.

Företaget, som 
utvecklar produk-
ter för kraft- och distributionsföretag, 
köper upp mycket elektronik, men ock-
så bland annat plåtarbeten.

– Man får besked om att valutajustering 
ska göras, men det är först när fakturan 
kommer som man ser nivåerna. Och som 
bekant sker justeringarna sällan nedåt...

Under lågkonjunkturen har företaget 
hittat nya leverantörer för en del produk-
ter, som en följd av att företag med låg 
beläggning varit mer på hugget än van-
ligt och det ibland varit huggsexa, där 
skillnaderna i priser varit stora.

– Det har skilt sig väldigt mycket mel-
lan högsta och lägsta pris många gång-
er. Ibland har det lägsta priset vunnit och 
inneburit att vi bytt leverantör.

Samtidigt har företag som behållit sitt 
”högkonjunkturpris” varit väldigt tydli-
ga med sin politik och stategiskt valt att 
ligga kvar på en högre nivå, för att slip-
pa överraska sina kunder med plötsliga 
prisökningar när konjunkturen vänder.

– Det argumentet förstår man förstås 
och det har inte alltid varit så att vi kon-
sekvent valt det lägsta priset. I många 
fall har vi stannat hos en leverantör med 
högre pris. Man vet vad man har men 
inte vad man får...

I ett fall har SDA försökt att göra en 
upphandling i plastbranschen.

– Vi hade en tanke på att byta en alu-
miniumprofil för elkomponenter till en 
i plast – men den idén föll. Hållfasthe-
ten och övriga egenskaper vi ville ha, 
levde plastalternativet upp till, men när 
det kom till verktyget fungerade det inte. 
Det visade sig nämligen att verktyget för 
extruderingsmaskinen kostade omkring 
70 000 kronor – medan verktyget för alu-
miniumprofilen bara kostade runt 10 000 
kronor!

– Vi tyckte det var lite mastigt för att 
testa ett nytt material. Men vem vet, vi 
kanske får anledning att återkomma till 
det...

– I vissa fall har 
lågkonjunturen 
inneburit att le-
verantörer fasats 
ut och ersätts av 
nya, men merpar-
ten av våra gamla 
leverantörer finns 
kvar. Vår policy är 
ju att vi vill jobba 
med våra leveran-
törer på lång sikt och det har vi levt upp 
till även under den här låga perioden.

En viss återhämtning har skett även för 
Silvas del, men Per menar att man fortfa-
rande väntar på det där riktiga lyftet.

– Vi ligger och släpar lite i vår bransch. 
Nu hoppas vi på hösten, när mörkret fal-
ler igen och vår nya serie pannlampor 
kan komma igång.

Att hjulen börjar snurra igen kan Per 
Karlsson annars bekräfta.

– Det märks inte minst på förändringen 
i klimatet för oss inköpare. Leverantö-
rerna raggar inte alls på samma sätt läng-
re och det tyder ju på att de börjar få in 
jobb igen utan att behöva anstränga sig 
som under lågkonjunkturen.

– Istället får vi ligga på för att få våra 
leveranser i tid, och det är ju ett typiskt 
högkonjunkturproblem. Det beror natur-
ligtvis inte bara på att det snurrar på för 
fullt, utan också i ganska stor utsträck-
ning på att många har slimmat sina or-
ganisationer under lågkonjunkturen och 
därför inte har tillräckligt med folk för 
att hinna med när det börjar röra på sig 
igen. Samtidigt ligger våra kunder på 
och vill ha kortare ledtider, så det blir ett 
svårt pussel att lägga.

– En annan indikator på att konjukn-
turen vänder är en ökad prisbild. Inte 
minst har plast blivit dyrare, men det är 
ju kopplat till oljepriserna.

Silva upphandlar en hel del plastdetal-
jer, inte minst till sina kompasser där så-
väl hus som linjaler och andra detaljer 
består av plast.

– Vi la ut en förfrågan på Qimtek när 
en av våra stora plastleverantörer gick i 
konkurs och vi kände lite osäkerhet för 
de viktiga leveranserna. Men en ny ägare 
kom in och tog över verksamheten, så vi 
behövde inte byta leverantör.

Silva har sin stora produktion i Kina. 
I Sverige produceras mindre serier och 
modeller som är lite svårare att tillverka.

– Leveranstider-
na har skenat på 
elektroniksidan, 
konstaterar Mag-
nus Ehne, inköps-
ansvarig på Binar i 
Trollhättan.

– Där märker vi 
extremt tydligt ef-
fekterna av låg-
konjunturen, och 
leveranstiderna är nu betydligt längre än 
före krisen. Det hänger bland annat ihop 
med att många slagits ut under perioden 
och att de som finns kvar nu får väldigt 
mycket att göra. Nu är leveranstiderna 
uppe på 26 veckor, ett halvår alltså!

Eftersom Binar jobbar i en bransch 
med utrustning som företag investerar i, 
har lågkonjunkturen varit väldigt tuff för 
företaget.

– Nu börjar det lyckligtvis släppa på 
vissa marknader. I synnerhet den svens-
ka, som jag tror dels ligger lite tidigare i 
konjunkturcykeln, dels var bättre rustad 
än många andra länders och därmed kla-
rat sig generellt bättre.

Binar, som nästan bara handlar svenskt,  
köper en hel del plastkomponenter till 
sina produkter, och ligger för närvarande 
ute med förfrågningar, i synnerhet till en 
nylanserad produkt.

– Vi har bland annat fått in en ny leve-
rantör där, eller en nygammal egentli-
gen. Ett företag Binar jobbat med tidiga-
re och som nu kommer tillbaka.

Ett tydligt tecken på att konjunkturen 
vänt och att företag återigen börjar få 
bättre beläggning är den dämpade svars-
frekvensen och svarstiderna på de utlag-
da förfrågningarna.

– Normalt får man svar på någon dag vid 
direktkontakter med leverantörer, tre-fy-
ra dagar när förfrågningarna läggs ut på 
till exempel Qimtek. Nu kan det istället ta 
ett par veckor innan de första svaren kom-
mer. Även från de som är intresserade. 
Antalet svar är betydligt färre.

Förändringar i prisbilden har dock inte 
märkts i någon större utsträckning.

– På mekaniska verkstäder har priserna 
varit något fördelaktigare under lågkon-
junkturen, men i stort har vi inte tjänat 
särskilt mycket på krisen i form av bättre 
priser då svenska kronan försvagats mot 
euron, vilket påverkat inköpspriserna i 
negativ riktning – tyvärr.

Hjulen börjar snurra igen. under lågkonjunkturen har företagens inköpare kunnat välja och vraka bland 
leverantörer på ett sätt som inte är möjligt under högkonjunktur. Nu vänder det igen, priserna börjar kom-
ma tillbaka till normal nivå och priskrigen har upphört. Hur har situationen förändrats för inköparna?



33www.svenskverkstad.se

Tyngdpunkten  
i Söderfors

Tyngdpunkten i Sandviken

Hög kvalitet och  
servicenivå är två 
nyckelbegrepp i  
vår verksamhet

Med tillverkning av komponenter och reservdelar

Tyngdpunkten i Sandviken 
ligger på TYNGRE INDUSTRI!
Vi tillverkar lyftredskap som vi kon-
struerar efter kundens behov och 
önskemål.
Komponenter till ugnar utgör en be-
tydande del av tillverkningen.
Här hanterar vi dagligen plåtar med 
50mm tjocklek!

Tyngdpunkten  
i Söderfors 
ligger på  
TUNNARE PLÅT! 
(Upp till 10-15mm)
Här tillverkar vi 
värmeväxlare, ljud-
dämpare, cykloner, 
expansionsbäl-
gar samt kanaler, 
främst i rostfria 
kvaliteter men 
även i aluminium 
och svartplåt.
Vattenskärning 
utgör här en bety-
dande del av verk-
samheten.

Telefon 026-27 19 12 • Se mer på www.sitab.nu

får vi industrins puls att slå!

SANDVIKEN • SÖDERFORS
I N D U S T R I T E K N I K

SANDVIKEN • SÖDERFORS
I N D U S T R I T E K N I K
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HannOVeR MäSSan

Hannover indikerar uppgång
om Hannovermässan är en 
värdemätare på hur bran-
schen mår, är uppgången 
från den djupa lågkonjunk-
turen definitivt här.
– Vi kan tryggt tala om ett 
uppsving igen, sa Deutsche 
Messes styrelseordförande 
Wolfram von Fritsch på en 
avslutande presskonferens 
den 23 april.

Det såg ett tag ganska mörkt ut för 
mässan i Hannover.  Askmolnet från 
den isländska vulkanen Eyjafjallajökull 
stoppade flyget över hela Europa och det 
gav också negativa effekter på de två för-
sta mässdagarna. Tillströmningen under 
de återstående dagarna vägde upp tap-
pet ordentligt. Mässans team reagera-
de också föredömligt fort och ett dussin 
snabbinsatta bussar såg till att utställare 
från hela Europa kunde komma till Han-
nover. Resultatet blev till slut den suc-
cé alla hoppas på och så betraktas också 
årets mässa, som hade mottot ”Effektivi-
tet, Innovation och Hållbarhet”; en suc-
cé!

– Det stora antalet utställare och den 
höga innovationsnivån på mässan ger 
hoppfulla signaler om att krisen är över-
vunnen, kommenterade Tysklands för-
bundskansler Angela Merkel, som del-
tog vid invigningen och gjorde en 
rundvandring på mässan, där hon bland 
annat fick hälsa på en leende minirobot, 
få ett grönt äpple ur ”handen” på en ro-
botarm och bjudas in i en futuristisk el-
taxi.

TyDLIGa uPPSIGNaLEr
Mässans drygt 150 000 besökare kom 

huvudsakligen från de närmaste grann-
länderna. Det var förmodligen ett re-
sultat av vulkanaskan som spreds över 
Europa och skrinlade många potentiel-
la besökares planer på att åka till Han-

nover. Industrins representanter var an-
nars på ett strålande humör under de här 
mässdagarna, och det gällde samtliga 
nio separata mässor i mässan; Industrial 
Automation, Energy, Power Plant Tech-
nology, MobiliTec, Digital Factory, In-
dustrial Supply, CoilTechnica, Micro-
NanoTec och Research & Technology

Totalt samlade Hannover Messe 2010  
4 800 utställare från 64 länder. För de 
flesta av dem blev mässan vad de hop-
pats på, för somliga översteg mässan för-
väntningarna.

– Utställare rapporterar om tydliga pro-
jekt, fasta investeringsplaner och avtal 
som, under de kommande veckorna och 
månaderna, bara kan öka den industriella 
verksamheten, kommenterade Wolfram 
von Fritsch.

Till de starkare områdena på årets 
mässa räknas framför allt industriell au-
tomation, energiteknologi och industri-
ell service och underhåll. På energimäs-
san visade över 1 100 utställare exempel 

på såväl konventionella och beprövade 
som nya, förnyelsebara energikällor, en 
energimix för framtiden. Miljötänk med 
hållbarhet och energieffektivitet är idag 
genomgående i industrin och detta märk-
tes också hos många av de utställande fö-
retagen, där strävandena mot just dessa 
värden är tydlig.

De båda ekonomiministrarna Rainer 
Brüderle (Tyskland) och Claudio Scajo-
la (partnerlandet Italien) deltog vid öpp-
ningsceremonin dagen före mässtart.

– Signalerna är tydliga, upphämtning-
en är här, vi ser återigen tillväxt, sa Brü-
derle.

Scajola fokuserade på grön ekonomi 
för de båda länderna:

– Det är mer än bara en drivkraft för 
tillväxt, det är också viktigt för miljö-
skyddet.

Italien var inte bara partnerland vid 
årets mässa, utan också det enskilda land 
utanför värdlandet som bidrog med flest 
utställare; 343 företag.

Tysklands förbundskansler angela Merkel får ett grönt äpple av en robotarm – en il-
lustration över två viktiga signaler från mässan: automation och miljötänk.
Foto: Hannover Messe
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HannOVeR MäSSan

Några glimtar från årets mässa i Hannover. Foto: Hannover Messe
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Sandvik Materials Technology väljer 
ruukki som stålkonstruktionslever-
antör i samband med att man byg-
ger en ny stor produktionsanlägg- 
ning. anläggningen blir 300 meter 
lång och omfattar 12.000 m2. ruuk-
ki ska utforma, tillverka och leverera 
fackverk och takstolar samt montera 
dessa på plats.
– Våra konstruktörer kan kvalifi-
cerade stålkonstruktioner, till exem-
pel hur man optimerar fackverk på 
bästa sätt genom olika konstruktion-
slösningar. Det gör att vi kan erbju-
da den mest effektiva och för kunden 
mest ekonomiska lösningen redan i 
samband med upphandlingen. När 
byggnationen startar ansvarar vi 
för att alla våra leveranser installe-
ras rätt och i tid,  säger Sami Eronen, 
Chef för ruukki Construction Nordeu-
ropa.
Stålkonstruktionerna till Sand-
viks nya fabrik tillverkas på ruukkis 
produktionsanläggningar i Finland 
och Polen under maj - oktober 2010. 
Fabriken beräknas vara färdig för id-
rifttagande 2012.
ruukki samarbetar sedan tidigare 
med Sandvik. ruukki levererar bland 
annat förarhytter till fordon inom gru-
vindustrin samt borriggar för Sandvik 
Mining & Construction. Dessa tillver-
kas vid ruukkis anläggningar i Fin-
land och i Shangahi, kina. 
www.ruukki.com

Ruukki får 
bygga nytt åt 
Sandvik MT

ruukki har tecknat avtal med Car-
gotec avseende tillverkning och 
leverans av förarhytter från nya till-
verkningsorter i ruukkis nätverk, 
Holic i Slovakien och Shanghai i kina. 
Hytterna levereras testade, ihopsatta 
och klara för montering på fordon för 
gods- och containerhantering.
”Med avtalet fördjupar vi vårt 
etablerade samarbete med ruukki 
kring förarhytter. 
Vi är en global spelare och det är vik-
tigt för oss att våra partners kan ser-
va oss med produkter i rätt kvalitet 
och i rätt tid, oavsett plats i världen”   
säger Peter Söderström, global 
inköpschef på Cargotec.
”Genom att leverera från våra till-
verkningsställen inte bara i fins-
ka kurikka utan även från Holic och 
Shanghai kan vi erbjuda våra kunder 
en mer heltäckande och konkurren-
skraftig lösning. 
Det är platser som ur logistiksyn-
punkt ligger nära kunden”, säger 
Patrik jakobsson, Senior Vice Pres-
ident, Cabins, Booms and Welded 
Components vid ruukki.

...och utökar 
samarbetet 
med Cargotec

Norton lanserar en ny lamell-
rondell med förbättrade egen-
skaper speciellt avsedd för 
påfrestande slipning och kant-
brytning med högt arbets-
tryck. 

Den nya lamellrondellen, som har be-
teckningen Norton Quantum, är upp-
byggd av en mycket kraftig polyes-
terduk belagd med ett nyutvecklat 
keramiskt slipmedel. Den kraf-
tiga ryggen gör lamellrondel-
len mycket motståndskraftig 
mot nedslitning och sönder-
trasning vilket ger större livs-
längd enligt tillverkaren. Slip-
medlet som används ger hög 
avverkning på kort tid och 
snabb bearbetning. 

Slipduken har belagts ett speci-
ellt ytskikt, s.k. supersize, som gör 
Norton Quantum mer kallskärande än 
konventionella lamellrondeller. Denna 
egenskap reducerar värmeutvecklingen 
under slipningen och minskar risken för 
bränning av arbetsstycket, vilket gör den 
lämplig för slipning, gradning och kant-
brytning av värmekänsliga material som 
rostfritt stål, krom, kobolt, titan och an-
dra svårslipade metaller. 

Norton Quantum är speciellt avsedd för 
mycket påfrestande slipning och kant-
brytning med högt arbetstryck i effekt-
starka maskiner. Den är särskilt lämpad 
för svårslipade material och svetsar samt 

för t.ex. gjutna de-
taljer i rostfritt, ko-

bolt och krom. 
Lamellrondellerna, 

som har en stödplatta av 
glasfiber, är avsedda för an-

vändning i vinkelslipmaskin och finns i 
dimensionerna 115, 125 och 180 mm i 
kornstorlekarna 40, 60 och 80.

Saint-Gobain Abrasives AB är Sveri-
ges ledande leverantör av slipprodukter, 
och ingår i Saint-Gobain Abrasives som 
är världens största tillverkare av slipma-
terial. Saint-Gobain Abrasives tilläm-
par den senaste teknologin, leder utveck-
lingen av nya slipmaterial och erbjuder 
ett flertal ledande varumärken såsom 
Norton, Clipper, Flexovit, Winter och 
Baystate. www.norton.se

Ny lamellrondell för tuffa 
tag från Norton

BMW väljer Spillvac Pumpout 
som en del i sitt miljöarbete

BMW:s motorfabrik i Berlin har efter en tids ut-
värdering av ofrivillig spillhantering med Spill-
vac PumpOut investerat i ytterligare 6 st Spillvac 
PumpOut utrustningar.

Spillvac PumpOut är tänkt som ett komplement 
eller som ersättning för sorbenter och suger upp 
spillet direkt i en 200 liters behållare där fasta par-
tiklar separeras från vätskan via silkorg. Spillet 
kan sedan pumpas vidare till en tank eller IBC be-
hållare.

Spillvac PumpOut lämpar sig för att suga rent 
spillplåtar, spill på golv, tömma maskiner etc.

BMW räknar med att spara hundratusentals kro-
nor i uteblivna kostnader för sorbenter och de-
struktion samt en avsevärd tids och plats besparing 
med bättre arbetsmiljö som följd. 

Spillvac PumpOut är tryckluftsdriven utan rote-
rande delar, mycket tillförlitlig och i stort sett un-
derhållsfri. www.qh-system.se

BRanSCH- O PRODUKtnyHeteR
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Miltronic lanserar nya kontakt-
don från Amphenols AT-serie 

Miltronic lan-
serar nu nya 
kontaktdon 
från amphe-
nols aT-serie 
för bland an-
nat fordonsin-
dustrin.

Miltronic gör nu sitt breda utbud av 
kontaktdon ännu bredare genom att lan-
sera i sitt sortiment AT-serien från Amp-
henol, en av världens ledande tillverka-
re av kontaktdon. AT-serien består av en 
rad stryktåliga och högkvalitativa kon-
taktdon för bland annat fordonsindu-
strin. Miltronic är ensam lokal distribu-
tör i Norden av Amphenols AT-serie, 
och flera av de viktigaste och oftast fö-
rekommande produkterna finns för be-
ställning direkt från Miltronics lager i 
Nyköping. 

Amphenols AT-serie är ett högkvali-
tativt, stryktåligt och kostnadseffektivt 

kontaktdon för kabel-till-kabel applika-
tioner inom bland annat tung industri, 
jordbruksmaskiner, bilindustri och alter-
nativa energikällor.

Satsningen på Amphenols AT-serie 
innebär att Miltronic utökar sitt produkt-
utbud av kontaktdon, samtidigt som fö-
retaget breddar konkurrensen på mark-
naden. 
Kort om Amphenols AT-serie: 
•	Enkel	anslutning
•	Skyddsklass	IP	68	
•	Tålig	mot	UV-ljus.
www.miltronic.se

Woodtechnique erbjuder verk-
tygslösningar av högsta klass 
till träindustrin. Företaget som 
grundades 1993 har de senas-
te åren gått från att till störst del 
vara en återförsäljare av verk-
tyg till att i första hand produ-
cera själva. Med målet att alltid 
leverera högkvalitativa verktyg 
blir även kraven på vilka maski-
ner Woodtechnique använder 
höga. Den senaste investering-
en, en Okuma MU500, motsva-
rar de krav som ställs för en ef-
fektiv produktion.

1997, när Woodtechnique bör-
jade producera verktygskroppar 
på egen hand köptes de första maskiner-
na av märket Okuma in. 

– De har fungerat mycket bra och vi har 
fått bekräftat att Okuma är ett starkt va-
rumärke med maskiner av ”tip top – kva-
litet”, säger Mikael Thelander, produk-
tionschef på Woodtechnique. 

– Dessutom har vi goda kontakter men 
personalen på Stenbergs som alltid stäl-
ler upp, berättar Henrik Bengtsson, ope-
ratör på samma företag. 

Thelander menar att den största utma-
ningen i branschen i dag är att matcha el-
ler hålla bättre leveranstider än konkur-

renterna. Därför är det viktigt att hålla 
sig uppdaterad med moderna maskinlös-
ningar. Okuma MU500 är en allsidig och 
snabb fräsmaskin med integrerad svarv-
ning. 

– Tack vare att vi nu kan köra två mo-
ment på samma detalj utan att behöva 
byta maskin minskar risken för eventuel-
la produktskador. Maskinen är dessutom 
oerhört flexibel. Det går att köra korta el-
ler långa serier, stora eller små detaljer. 
Du köper helt enkelt ett effektivt system 
med valmöjligheter, säger Bengtsson.

www.stenbergs.se

Marek janukiewicz, säljare på Stenbergs Maski-
navdelning tillsammans med Henrik Bengtsson, 
operatör på Woodtechnique och Mikael Thelander, 
produktionschef.

Fleropen okuma Mu500VAL  
för effektiv produktion

Damstahl aB, en av Sveriges ledande 
stålgrossister inom rostfritt, ex-
panderar sin verksamhet och öpp-
nar säljkontor i Sundsvall. Damstahl 
finns sedan tidigare i Malmö, Göte-
borg och Stockholm och säljfilialen 
i Sundsvall är den första företaget 
etablerar i Sverige på 25 år.
Sundsvallskontoret kommer till en 
början att bemannas av en account 
manager, anna-karin Näslund , med 
uppgift att besöka kunder i hela Nor-
rland, samt en innesäljare.  
– Vi har sedan många år haft en säl-
jare baserad i Sundsvall, men vill nu 
på allvar satsa på den högintressanta 
marknaden för rostfritt i norra Sverige, 
säger Damstahls marknads- och 
försäljningsdirektör Peter Sjödahl.
– Vi kan leverera från ett bredare och 
djupare lager än vad våra konkur-
renter kan inom samma tidsintervall, 
säger anna-karin Näslund.
www.damstahl.se

Damstahl satsar 
på norra Sverige – 
öppnar säljkontor  
i Sundsvall

Duroc Machine Tool aB har anställt an-
ders Wikström som säljare av maski-
ner i södra Sverige. anders kommer 
närmast från en anställning hos VS 
Maskin där han jobbat med försäljning 
av verktygsmaskiner till kunder inom 
delvis samma geografiska område.
Med anders gedigna erfarenhet 
från liknande försäljningsaktiviteter 
får Duroc Machine Tool en kraftfull 
förstärkning inom försäljningsorgan-
isationen och kan därmed erbjuda 
kunderna inom det geografiska områ-
det en förstärkt kundsupport. 
anders kommer att arbeta med de fles-
ta av maskinagenturerna, men med 
huvudinriktning på det breda maskin-
programmet från DOOSaN.
www.duroc.com/machinetool

Duroc Machine 
Tool förstärker

BRanSCH- O PRODUKtnyHeteR
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Robotlasersystemet Weld-
finder hittar svetsfogarna

kungsängens Mekaniska i kung-
sängen som är känt för sin till-
verkning av detaljer med  höga tol-
eranser och ytfinheter har  via ahlsell 
Maskin i örebro utökat sin redan 
moderna maskinpark med en svarv 
från Italiens största svarvtillverkare 
Biglia. Modellen B 658 yS har spindel-
genomgång 80 mm i stång, y-axel på 
110 mm och subspindel. Med sin sta-
bila revolver och med höga vridmo-
ment på de drivna verktygen kan ef-
fektiv fräsning och borrning utföras. 
Maskinen är utrustad även med Hain-
buch spännhylssystem på båda spin-
dlarna samt att stånghanteringen 
sköts av LNS:s  stångmagasin Move 
S2. www.ahlsellmaskin.se

Ahlsell Maskin 
leverarar italienskt 
till Kungsängens

BRanSCH- O PRODUKtnyHeteR

Det ska vara lite sport att svetsa. Det 
tycker ESaB, som lagom till fotbolls-
VM i Sydafrika lanserar Origo™-Tech 
9-13 Fotboll edition.
Hög kvalitet och tuff design tillsam-
mans med ett mycket attraktivt pris 
gjorde den automatiskt avbländande 
svetshjälmen Origo-Tech till fjolårets 
storsäljare.
I fotbollsversionen levereras hjälmen 
med ett urval nationsflaggor som kan 
klistras på hjälmskalet, vilket innebär 
att hjälmen får en unik look.
Men Origo™-Tech 9-13 har mer än 
ett coolt yttre. Den är också försedd 
med friskluftsenheten Origo™ air, 
som ytterligare förbättrar hjälmens 
egenskaper. www.esab.se

ESAB lirar boll i 
svetsverksta´n

Norges Varemesse satsar på  
representant i Sverige
 Sedan 1992 har Norges Va-
remesse varit arrangör för in-
dustrimässor i Norge. (Industrid-
agene och Tekniske Messen som 
äger rum vart annat år.) Den sen-
aste Tekniske Messen ägde rum 

2008 och Industridagene 2006.

 På den Tekniske Messen 2008 deltog 
297 utställare och 10 988 fackbesökare 
kom till Oslo för att knyta kontakter och 
göra affärer. 

Nästa gång är det dags för INDUSTRI-
DAGENE + Nerec, som går av stapeln 
27 - 30 september 2010 i Lilleström/
Oslo. INDUSTRIDAGENE, som vän-
der sig till hela den tillverkande indu-
strin, kompletteras med Nerec (en mix 
av konferenser och utställning) och 
kommer att vara en av de viktigaste mö-
tesplatserna för förnybara energier. 

 Sverige är som bekant Norges störs-
ta handelspartner. För att fördjupa kon-
takten mellan Norge och Sverige och för 
att etablera sig på den norska marknaden 
satsar nu Norges Varemesse på en repre-
sentant i Sverige. 

 Helga Sandström kommer närmast 
från Hannovermässans Sverigekontor, 
där hon har arbetat i 20 år med mark-

nadsföring av mässorna i Hannover. Hon 
kommer att bearbeta den svenska mark-
naden samt blir en länk mellan svensk 
industri och Norges Varemesse. 

– Jag kommer att hjälpa både stora och 
små företag till ett framgångsrikt delta-
gande på INDUSTRIDAGENE 2010, 
säger Hela Sandström. Antingen man 
vill ställa ut i egen regi eller i en svensk 
samlingsmonter. 

För vidare information kontakta Helga 
på tel. 0708-464 464 eller skicka ett mail 
till sandstromkonsult@comhem.se.

Axson Robot i Västra Frölunda som är ro-
botutbildare och specialister på processop-
timering har utvecklat ett eget system för 
lasersökning vid robotsvetsning eller ro-
bothantering.

Vid robotsvetsning är det mycket viktigt 
att roboten är exakt positionerad.

Problem uppstår då komponenten som 
skall svetsas kan variera i position beroen-
de på fixturer, materialtjocklek eller andra 
avvikelser.

För att undvika dessa problem används 
idag kontaktsökning som är en mekanisk metod 
eller lasersökning.

Problemlösaren WELDFINDER avsöker svetsobjek-
tet beröringsfritt, horisontalt och vertikalt i en söksekvens, 
som är betydligt snabbare, noggrannare och säkrare än övriga be-
fintliga system på marknaden.

Tidigare har sensorn alltid varit i vägen vid svetsning. Sökhuvu-
det sitter vanligtvis monterad 400 mm från sökpositionen är fullt 
inkapslad för skydd mot slag och svetssprut och är av alumini-
um för att minimera vikten. Dimensioner bxhxl 30x118x102 mm. 
Vikt: 1060 gr.

www.axsonrobot.se
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Omron introducerar ett sortiment av 
industriella halvledarereläer (SSrs) 
som erbjuder förbättrade prestanda.
Nya G3PE-serien ersätter tidigare 
populära G3PB-serien med förbättrad 
livslängd och pålitlighet. Orsaken till 
ökad robusthet anges vara den för-
bättrade motståndskraften mot elek-
triska spänningsspikar. Detta har up-
pnåtts genom att använda en ny typ 
av filter mot spikar som klarar att fil-
trera transienter på över 30kV.
Sortimentet omfattar 1-fas, 2-fas och 
3-fas utföranden för laster upp till 15, 
25, 35 och 45a, med eller utan inte-
grerad kylkropp. Varianter med kylk-
ropp monteras antingen direkt på 
DIN-skena eller med skruv mot un-
derlag. De utan kylkropp monter-
as med skruv på kylande underlag – 
t.ex. aluminiumplåt.
G3PE lämpar sig för ett brett an-
vändningsområde, speciellt inom 
plastbearbetning och livsmedels-
produktion där driftsäkerhet och 
produktivitet är viktiga egenskaper. 
www.industrial.omron.se
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...och sortimentet 
av industriella halv-
ledarreläer utökas

Nya lättin-
s t a l l e r a d e 
fotoceller i 
cyl inderfor-
mat för an-
vändning med 
genomskinli-
ga objekt är 
det senas-
te tillskottet 
i Omrons omfattande serie sensorer 
för tillämpningar i livsmedelsindus-
trin. De nya E3FZ-B-sensorerna, som 
är lika väl lämpade för användning 
med glas- eller plastmaterial, har 
M18-standardhöljen och finns både i 
kabelansluten version och M12-kon-
taktversion.
De nya E3FZ-B-produkterna kom-
pletterar Omrons nyligen lanserade 
E3ZM-B_T-sensorer i rektangulärt 
format för genomskinliga objekt, med 
samma grad av avkänningsprestan-
da. De är utformade för retroreflek-
tiv användning och har ett maximalt 
avkänningsavstånd på 700 mm. just-
eringar görs via en potentiometer och 
enheterna kan enkelt konfigureras för 
användning med ljus TILL och mörk-
er TILL. De levereras med antingen 
PNP- eller NPN-utgång.
E3FZ-B har koaxialoptik som ger 
större avkänningsstabilitet jämfört 
med traditionella optikmodeller, sär-
skilt vid användning av reflektiv film, 
för korta eller varierande avkän-
ningsavstånd eller när sensorerna är 
monterade bakom ett skydd.

Cylindriska sen-
sorer från omron 
för alla genom-
skinliga objekt

Dispensrar för industriellt bruk och 
ytavtorkning har varit i stort sett oför-
ändrade i nästan 30 år, konstaterade Tork 
och gjorde under 2006 en stor europe-
isk undersökning för att kartlägga kun-
dernas inställning till dispensrar kopplat 
till arbetsmiljö. Resultatet visade att för-
ändrade krav från kunder och använda-
re krävde nya och effektivare lösningar 
med fler egenskaper för att överensstäm-
ma med dagens förändrade behov.

Mycket har förändrats inom de fles-
ta branscher, även inom industrin. De 
nya kraven har Tork tagit fasta på och 
utvecklat Tork Performance baserad på 
lärdomar ur undersökningen, som vi-
sade att kunderna ville ha ergonomiska 
och effektiva dispensrar som bidrog till 
en bättre arbetsmiljö. Fokus i produkt-
serien är effektivitet, ergonomi, och de-
sign. Tillsammans innebär dessa egen-
skaper att Tork Performance bidrar till 
en mer effektiv arbetsinsats och bättre 
arbetsmiljö.

Egenskaperna hos Tork Performance 
är utformade efter kundernas behov samt 
Torks förståelse för professionell ytav-
torkning och näraliggande arbetsuppgif-
ter. Inom industrin kan man exempelvis 
se en allt renare miljö och kraven på till-
gänglighet till papper för rengöring och 
ytavtorkning blir allt större. 

Tork Performance finns i sex olika va-
rianter, med olika storlekar samt att en 
är flyttbar, och den nya produktserien 
bidrar, enligt Tork, till en förbättrad ar-
betsmiljö. 

Idag är hänsyn till miljön en viktig kon-
kurrensfördel för många företag. Tork 
Performance är bland annat utformad 
med funktionell och ergonomisk avriv-
ningskniv för att man enkelt ska kunna 
dra ut önskad mängd papper utan onö-
digt spill och begränsar därmed kon-
sumtion, sopor och transporter. 
Dispensrarna är dessutom extra 
robusta för att hålla länge och 
tydligt märkta för att underlätta 
källsortering vid kassering. 

Moderna arbetsplatser och 
dess medarbetare har i dag höga 
krav på ergonomi, funktion och 
inte minst design. 

 Tork Performance består av 
tre olika typer av dispensrar. 
Dispenser för centrummatat 
papper för montering på vägg – 
lämpliga för miljöer med krav 
på tillgänglighet och fria golvy-
tor (exempelvis sjukvård). Dis-
penser för vikta pappersdukar 
eller annat avtorkningsmaterial 
för montering på vägg – lämplig 
för miljöer med krav på tillgäng-

lighet och fria golvytor samt med gott 
skydd mot fukt och damm (exempelvis 
restaurang och storkök). Dispenser för 
rulle för placering på vägg eller flyttbar 
med hjul – lämplig för miljöer med be-
hov av större mängder papper och flytt-
bara dispensrar (exempelvis industrier). 
Dispenser för montering på väggen pas-
sar där utrymmet är begränsat (exempel-
vis verkstäder)
I januari 2010 genomförde SCA en un-
dersökning i sju europeiska länder inom 
bland annat industrin. I undersökning-
en framgår vikten av tillgänglighet till 
dispensrar och papper är avgörande för 
god arbetsmiljö och hygien:  Fler än var 
tredje vid industrier menar att arbetsmil-
jön skulle förbättras och arbetet förenk-
las om hållare för avtorkningspapper och 
annat avtorkningsmaterial placerades 
närmare arbetsplatsen och även fanns 
tillgängligt på fler platser. 
www.sca-tork.com

Tork möter industrins nya krav 
med nytt system för ytavtorkning
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ASSA ABLOY förvärvar King Door 
Closers, Koreas ledande dörrstängarfö-
retag 

ASSA ABLOY har tecknat avtal om 
förvärv av King Door Closers, Kore-
as ledande tillverkare av dörr- och golv-
stängare. 

King har ett omfattande utbud av stan-
darddörrstängare och typgodkända dörr-
stängare för både kommersiella fastighe-
ter och privatbostäder, samt ett komplett 
utbud av golvstängare. Detta har gett 
King en stark närvaro på den strategiskt 
viktiga specifikationsmarknaden.

– Detta är ytterligare ett viktigt steg i 
vår strategi att öka närvaron på tillväxt-
marknaderna. King tillför, förutom en 
marknadsledande ställning i Korea, även 
viktiga exportkunder, huvudsakligen i 

Mellanöstern och andra delar av Asien, 
sade Johan Molin, VD och koncernchef. 

– King kommer ytterligare att stärka 
ASSA ABLOYs ledande position i Kor-
ea och Asien. Marknads- och produktsy-
nergierna är omedelbara och vi välkom-
nar King till ASSA ABLOY, sade Jonas 
Persson, divisionschef Asia Pacific.

King Door Closers grundades 1976, 
har tillverkning och huvudkontor i 
Seoul, Korea, och omkring 300 anställ-
da. 

Omsättningen förväntas uppgå till 47 
Mdr KRW (cirka 300 MSEK) 2010 med 
en exportandel om 25 procent och en god 
EBIT-marginal. Förvärvet bidrar posi-
tivt till vinst per aktie från start. Förvär-
vet förutsätter godkännande av berörda 
myndigheter. www.assa.se

Assa Abloy köper ledande Korean

I ett gemensamt uttalande har kai 
Wärn, koncernchef Seco Tools aB, 
och Bert Bleicher, vd Partner Hoff-
mann Holding och talesman för Hoff-
mann Group, beslutat att avslu-
ta samarbetet mellan företagen och 
deras dotterbolag gällande Hoff-
manns försäljning av Secos produk-
tvarumärke avseende dess verktyg 
och verktygslösningar. 
avtalet upphör den 31/7 2011.
Efter en grundlig analys och en ut-
värdering av gemensamma framti-
da utvecklingsmöjligheter togs det 
gemensamma beslutet att gå skil-
da vägar. 
På inget sätt kommer detta att 
påverka försörjningen av Seco-
produkter till Hoffmann fram till da-
tumet för upphörandet.
”Detta beslut är en logisk kon-
sekvens av den framtida strategis-
ka inriktningen för båda företagen” 
kommenterar Wärn och Bleicher eft-
er elva år av positivt samarbete.
Både Seco och Hoffmann har för 
avsikt att fortsätta sin professionel-
la dialog. www.secotools.com

DEWaLTs nya sladdlösa borrham-
mare DC235kL med Dust Extraction 
System är en kraftfull maskin som 
även säkerställer en god luftkvalitet 
för användaren. Den nya borrham-
maren passar utmärkt för borrning i 
exempelvis betong och tegel, och är
idealisk för bland andra byggnad-
sarbetare, elektriker och rörmokare, 
som har behov av att borra upp till 
180 mm borrdjup. Ett ergonomiskt 
sidohandtag och teleskop ger bor-
rhammaren en hög användarvän-
lighet. 
En dammupptagningsbehållare 
samlar effektivt upp allt borrdamm. 
Delarna är lätta att montera ihop. 
Tack vare lithiumbatterier, som har 
mycket låg självurladdning, har 
maskinen full kraft så länge det finns 
laddning kvar i batteriet. 2 st 36 V 
lithiumbatterier och en effektiv lad-
dare medföljer. www.dewalt.com

Seco Tools och Hoff-
mann group avslu-
tar sitt samarbete

Ny kraftfull borr-
hammare från 
DeWalt

Duroc undersöker möjligheterna att 
omlokalisera verksamheten Duroc Eng-
ineering i Umeå till Durocs anläggningar 
i Luleå och kallar idag de fackliga orga-
nisationerna till förhandling.

– Durocs verksamheter Duroc Engine-
ering i Umeå, Duroc Special Steel samt 
Duroc Welding i Luleå utgör våra spets-
verksamheter inom metallurgi, materi-
alteknologi, laser- och svetsteknik. Att 

koncentrera kunnande, utveckling och 
produktion under samma tak skulle ska-
pa en god bas för att öka tillväxten inom 
denna affärsgren, förklarar Durocs kon-
cernchef Erik Albinsson.

– Vi utreder möjligheterna kring detta 
och kallar idag vår personal och de fack-
liga organisationerna för överläggning-
ar, säger Albinsson.

www.duroc.se

Duroc vill samla laser och svets i Luleå

MAF har levererat två Quaser  
till Microprim i Eskilstuna

Microprim är ett 
legoföretag i Eskil-
stuna med inriktning 
på skärande bearbet-
ning och slipning. 
Kunderna finns från 
Malmö i söder till 
Luleå i norr. Cirka 
50 procent av kun-
derna finns inom 
fordonsindustrin, 
resterande 50 pro-
cent är allt från vals-
tillverkare till data-
företag.

– Vi är ett företag med stor flexibili-
tet och vi kan producera det mesta i våra 
egna lokaler, från råämne till härdad och 
slipad slutprodukt, säger Krister Palm, 
ägare och vd på Microprim.

– Vi upplever just nu en påtaglig upp-
gång i konjunkturen och därför måste 
vi utöka med fler maskiner för att kun-
na leverera. Anledningen till att det blev 
maskiner från MaskinFransson är att vi 
sedan tidigare har en svarv med dubbla 
spindlar från MaskinFransson som vi är 

väldigt nöjd med, en Goodway GS-280 
MS, fortsätter Krister.

Maskinerna som levererades och in-
stallerades i mars 2010 är en Quaser 
MV154P-L med Fanuc 18iMB och en 
Quaser MV154E-L med Fanuc 0iMC. 
Båda maskinerna är utrustade med 
CNC-rundbord och 4:e axelstyrning. ”Vi 
har fått bra tips från kollegor i branschen 
att det ska vara bra och tillförlitliga ma-
skiner vilket har visat sig stämma”, av-
slutar Krister. www.maskinfransson.se
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Nytt från Boxco

BoxCo aB och aCS lanserar ett kom-
plett krympmaterial program med 
allt från tunnväggiga krympslangar 
till tjockväggiga krympslangar upp 
till 1040mm i innerdiameter okrymp-
ta med eller utan limmad insida.
Specialmaterial för höga temperatur-
er och kemikaliemotståndskraftiga.
Till detta finns ett brett sortiment av 
krympslang för mellanspänningsap-
plikationer upp till 36kV, krympform-
gods för 2-5 break-outs och ändhät-
tor. www.boxco.se

Underhållsfria
Spillsugar

Titta in på
www.QH-system.se

Eller ring 031-45 65 65 och prata med Roger

Tysta
Blåsmunstycken

Effektiva
Oljeavskiljare

Snabba
Maskintömmare

Ny världsunik aluminiumkapsling 
med snäppfäste.

aluCLIC från BoxCo och rolec GmbH 
är en nyutvecklad formgjuten alumi-
niumkapsling med en fästplatta i un-
derkant som möjliggör att SEkuND-
SNaBBT lossa kapslingen för att 
utföra kalibrering, service, underhåll 
eller utbyte av t.ex. mätinstrument, 
styrutrustning eller operatörspane-
ler. 

Locket på kapslingen skruvas åt 
ifrån baksidan av kapslingen vilket 
gör att hela lockets yta kan använ-
das för overlay, display, tryckknap-
par med mera. 

Standard täthetsklass är IP67.
aluCLIC kan på begäran levereras 

bearbetad efter kundunik ritning, i 
IP69k, med EMC packning och i ett 
flertal färger.  

...och krympmate-
rial för allt

Världsunik alumi-
niumkapsling med 
snäppfäste
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Toyota Material Handling lan-
serade det prisbelönta fleet 
management-systemet Toyo-
ta I_Site vid Logistik & Trans-
port-mässan i göteborg den 
4-6 maj. 

För Toyota Material Handling innebär 
lanseringen att företaget tar ytterligare 
ett viktigt steg i utvecklingen att förutom 
leverera marknadsledande truckar även 
hjälpa kunderna att optimera användan-
det av dem. Vid en av de första installa-
tionerna av systemet minskade skadorna 
på gods med hela 70 procent.

Toyota I_Site är ett fleet management-
system där varje trucks rörelser över-
vakas för att se var skador på gods el-
ler truckar uppstår. Dessutom skapar 
systemet regelbundet 
rapporter över använ-
dandet av varje truck. 
Accessen till trucken 
styrs till de förare som 
har rätt behörighet och 
utbildning. Informatio-
nen från Toyota I_Site 
skapar underlaget för 
att göra sin material-
hantering mer lönsam 
samt ser till att skador 
minimeras. 

– Allt oftare efterfrå-
gar våra kunder hjälp att 

få ut maximal effekt av sin truckpark och 
Toyota I_Site är en affärslösning som 
snabbt gör skillnad, säger Per Wass, vd 
för Toyota Material Handling Sweden. 
Även om man har rätt truckar och rätt fö-
rare så behövs ett informationssystem 
för att optimera användandet av truck-
parken och samtidigt öka säkerheten. 

På mässan Logistik & Transport i Gö-
teborg den 4-6 maj lanseras Toyota I_
Site i Sverige. Systemet har bland an-
nat fått utmärkelsen ”Innovative Product 
for Logistics 2009” av den ledande pols-
ka logistiktidskriften Eurologistics and 
Truck & Business Polska. En av de för-
sta kunderna är TNT, som installerade 
systemet för sin anläggning i holländska 
Duiven. Tack vare Toyota I_Site och att 
truckflottan uppdaterades lyckades TNT 
få ner skadorna på gods med hela 70 pro-
cent. www.toyota-forklifts.se

HÖRSELSKYDD

Billigast och Bäst Lena  Bäck leg. audionom
070-300 53 87 
www.hörselexperten.se

• Formgjutna - Mjuka - Sköna - Behagliga
• Dämpar skadligt ljud och släpper igenom tal 
• CE-märkta och godkända
• Bluetooth

Toyota I_Site lanserades  
på Logistik & Transport
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Qimteks Marknadsplats

Med den nya sökmotorn kan du filtrera så att du bara får 
upp leverantörer med till exempel flera verksamhetsom-
råden, som svarvning och slipning, eller stansning och pul-
verlackering. Du kan även kombinera din sökning med re-
gion, kvalitetsäkringar och material.

Eftersom Qimteks marknadsplats innehåller de flesta leve-
rantörer i Sverige, hittar du lätt den leverantör som passar 
bäst för just din produktion.

Du kan filtrera ditt sök med följande kriterier:
• Verksamhetsområden
• Regioner
• Material
• Kvalitetssäkringar

Leverantör! Registrera dig kostnadsfritt 

på www.qimtek.se

Gratis sökverktyg för dig som inköpare
Här hittar du Sveriges bästa leverantörer

Registrera dig gratis på www.qimtek.se för att kunna börja använda Qimtek e-Sourcing.

Det nya sökverktyget i Qimteks e-Sourcingsystem gör att du hittar rätt leverantör  
för din offertförfrågan.

Fortsätt gör affärer – men välj noga med vem
UC hjälper dig att göra lönsamma och säkra affärer även när konjunkturen viker och  
konkurserna blir allt fler.  Med vår kreditinformation får du de senaste uppgifterna om  
dina affärspartners och ett underlag för kreditbedömningar av hög kvalitet.

Som medlem i Qimtek och MVR får du ett förmånligt pris på UC:s kreditupplysningar.

                                                                                         Ta en UC på www.qimtek.se

www.uc.se
08-670 90 00

Sveriges ledande 
affärs- och kredit- 
upplysningsföretag

svensk verkstad jan 09.indd   1 2009-03-25   15:16:42

Qimteks leverantörsnätverk är nu ett av de mest kompletta i Sverige.  

över 10 000 användare söker varje månad bland företagsprofilerna eller lägger upp förfrågningar som skickas 
ut till företagen i nätverket.
Som leverantör kan du vara med gratis och lägga upp din företagsprofil med kompletta uppgifter.
Om du vill vara med och synas lite mer, få fler förfrågningar och marknadsföra dig mot industrins inköpare så 
kan du uppgradera din företagsprofil. kontakta oss så berättar vi mer.
Börja med att registrera ditt företag gratis på www.qimtek.se.
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Autotube HordaGruppen AB
järnvägsgatan 24, 330 18, Horda 
www.hordagruppen.com
johan andersson, 
Tel. 0370-65 46 36

Polymerspecialisten. I Horda till-
verkar vi kvalificerade formspru-
tade gummidetaljer samt extru-
derar & dornvulkar slang. I Bor 
formblåser vi plast till ett flertal 
applikationer i PE & PP samt flera 
tekniska plaster.

ML Smide Verkstads AB
Truckvägen 4, 
194 52 upplands Väsby 
Fredrik Ling, Tel. 08-59411230
www.mlsmide.se

Vår verksamhet omfattar produk-
tion och montage av stålkonstruk-
tioner samt reparationsarbeten för 
industrin.

Sinnab
Bastborregatan 11
721 34  Västerås 
Lars Pettersson, Tel. 021-417080
www.sinnab.se

allt inom stålkonstruktioner och 
bygg nadssmide. Som ett komple-
ment till grovsmidet utför vi även 
service och mindre smidesarbeten 
med både stora och små företag 
som kunder.

MAGO Mekaniska AB 
rådmansgatan 24, 541 45 Skövde 
Matz Göthensten, 
Tel. 0500-484974
www.mago.se

Specialkompetens inom Tryck-
kärls-tillverkning. kvalitetss-
vetsning i rostfritt och aluminium.

Falu Mekaniska Verkstad AB
Västermalmsvägen 7
791 77  Falun
Leif Elfström, Tel. 023-63190
www.falumek.se

Det viktiga stålarbetet utförs alla 
tider av Falu Mekaniska Verkstad.

Conrit AB
Stolpgatan. 3, 721 36 Västerås
Lars Berglund, Tel. 021-470 54 50
www.conrit.se

Tillverkning, bearbetning samt 
montage, arbetsområden som 
idag tillsammans med konstruk-
tion av specialmaskiner utgör vår 
huvudsyssla.

AB Matenco
Fräsarvägen. 38, 142 50 Skogås 
Mikael Mattsson, 
Tel. 08-556 282 00
www.matenco.se

CNC svarvning, fräsning och 
trådgnist ning i rostfritt, stål m.m. 
Polering till läkemedelsindustrin 
och livsmedels industrin. Märkning 
med etsning, tampong tryck och 
laser. Legomonte ring och paket-
ering.

Vetlanda Mekaniska AB
Fabriksgatan, 574 38 Vetlanda 
Bernt-Olof östlund
Tel. 0383-190 80
www.vetlandamekaniska.se

Vår inriktning är skärande bear-
betning  på legobas med ett 
mycket stort yrkeskunnande.

Bergkvist Svets & Mek AB
Tunavägen 290, 781 73 , Borlänge
www.bsm.nu
jan-Olov Bergkvist, 
Tel. 0243-217300

Vårt verksamhetsområde är allt 
från Traversbanor, Dammluckor 
och Maskinkonstruktioner till stora 
Bygg projekt. Vi har 80 st duktiga 
verkstad/montagepersonal. Vi har 
även en mekanisk del med manu-
ella och styrda maskiner.

Slipspecialisten i Rydö AB
ryvägen-4 a, 314 42, rydöbruk 
www.slipspecialisten-ls.se
Lennart Strömberg, 
Tel. 0345-212 66

Vi utför slipning av maskinsta-
tiv, prismor, planer, supportar, 
maskinrenoveringar. Slipar upp 
till 12 ton, längd 4700 mm, Bredd 
2000 mm och höjd 1100 mm.

Gabs Rostfria AB 
Brandalsund, 153 91, järna 
www.gabs.se, Per arne Blomberg

uppdragstillverkare av 
tunnplåtsdetalj er. Industriplåt-
slageri med stansning och bock-
ning, svetsning, konstruktion, 
gångjärn, mm. ritar i Solid Works, 
åtar oss konstruktionsuppdrag. 
ISO 9000 och 14000.

Anjo Mekanik AB
uppfinnarvägen 54
931 42 Skellefteå
anders Brännström
Tel. 0910-37500
www.anjomekanik.se

Med våra styrda svarvar och 
fräsar åtar vi oss Legotillverkning 
av både små och stora serier. Vi 
tillverkar även kugghjul med di-
mensioner mellan modul 5-12.

Kungsörs Mekaniska  
Verkstad AB
Box 134, Malmbergav 21 
736 32 kungsör
Mikael albinsson, 
Tel. 0227-141 00
www.kmv.se

Erbjuder tillverkning från små till 
stora  detaljer. Långhålsborrning 
Ø200-600 mm längd 13m, Hon-
ing upptill 8m, Bäddfräsning längd 
8m, CNC-Svarvning upp till 10m, 
rundslipning upp till 2m.

Linde Metallteknik AB
rågångsgatan 4, 252 27,  
HELSINGBOrG
www.lindemetall.se
Fredrik Wiklund, Tel: 042- 373845

utför legoarbeten i form av 
svarvning, fräsning, licenss-
vetsning, bockning,  
laserskärning och montering. 
Eget måleri för våtlackering och 
pulverlacke ring.

AB Maskinarbeten
Box 109, 342 22 , alvesta 
www.maskinarbeten.se
Eddie johansson, Tel. 0472-453 12

uppdragen gäller stora komplic-
erade produkter och små enk-
la detaljer – men kvalitetskraven 
är desamma. Vi har mer än femtio 
års erfarenhet av att ligga steget 
före när det gäller utveckling och 
investeringar.

NYA CNC-Lego i Lammhult AB 
Värendsg 23, 360 30, Lammhult
www.cnc-lego.se
Bo Peterson, Tel. 0472-269962

Vi vill med vår erfarenhet, flexibil-
itet och tekniskt kunnande tillgo-
dose våra kunders behov när det 
gäller skärande bearbetning med 
komplett tillverkning och monter-
ing. Mycket konkurrenskraftiga 
vid stora serier.

Fosie Mekaniska AB 
kantyxegatan 17, 213 76 , MaLMö 
www.fosie-mekaniska.se
Tel. 040 94 52 80
 
Vi är den kompletta under-lever-
antören anpassad för de flesta for-
mer av skärande bearbetning, 
specialiserade på karusellsvarv-
ning och arborrning av större de-
taljer.

www.svenskverkstad.se

EBP i Olofström
agrasjövägen 3-5, 293 21, 
OLOFSTröM  Tel. 031 744 18 45
www.ebp.se
Matias Mosesson, 

En komplett leverantör av kaross-
delar till bilindustrin. Vi tar to-
talansvaret för hela processen 
– pressning, sammansättning, yt-
behandling och  distribution i orig-
inalförpackning.

Alfta Kvalitetslego AB
Västra ösavägen 24 B 
822 40 alfta
Tel. 0271-588 60 
Fax. 0271-121 20
info@alfta-kvalitetslego.se
www.alfta-kvalitetslego.se

Toppmodern legotillverkning inom 
skärande bearbetning. Vi är 35 
anställda. Har 19 CNC-maskiner. 
Omsätter ca 55 miljoner. Har egen 
kvalitetsavdelning med CNC-styrd 
mätmaskin.

WIPAB Wermlands 
Industriplåt AB
Box 36
664 21  Grums
www.wipab.se
Stefan Niklasson
Tel.0555-430 62

arbetar med specialkonstruktion-
er i stålplåt, rostfritt och alumin-
ium, designade efter kundernas 
önskemål. 
En modern maskinpark borgar för 
en verksamhet  byggd på flexibil-
itet, precision samt ett förstklas-
sigt arbete.
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Elis Johansson Smides AB
junogatan 1, 451 42  uddevalla
anders Swedenfeldt, 
Tel. 0522-10405
www.elissmide.se

Stålstommar, rostfria arbeten, 
om och nybyggnad av maskin-
er på pappersbruk och industri-
er. Tillverkning och installa tion av 
Pumpstationer. Lyftsystem, kran-
banor för traverser.

Aquasoft AB
Tennv 11, 371 50 , karlskrona 
www.aquasoft.se
Helena Peilot, Tel. 0455-299 09

Vattenskär i de flesta material, 
allt från trä och gummi till titian 
och höghållfast stål. Från film till 
300 mm rostfritt. även bockning, 
svarvning, stansning, pressning 
och ytbehandling.

FA-Tec i Falkenberg AB
Box 93
311 21 FaLkENBErG
Tel: 0346-292 00
www.fa-tec.se

Din kompletta produktion-
spartner - för helhet och detalj. 
kvalitetssäkrad svetsning 
enligt ISO 3834-2:2005.

Länna Svets & Mekaniska 
Verkstad AB 
Merlänna, 645 91 Strängnäs 
Sören Granberg, Tel. 0152-51037
www.lannasvets.se

Vi erbjuder produktion i både 
Sverige  och Estland. Finmekani-
sk plåtberabetning, CaD/CaM, La-
ser skärning, revolver-stansning, 
kantpressning, Svetsning, 
Svarvning, Fräsning, ytbehan-
dling, Montering m.m.

Treo Plåt AB 
Omformargatan 20, 721 
37 Västerås 
Leif kressin, Tel. 021-474 84 24
www.treo-plat.se

Producerar plåt detaljer i olika 
material kvalitéer rostfritt, kop-
par, Mässing, aluminium, Stål, 
mm. Seriestorlekar från enstaka 
detaljer till flera tusen.

Dibo Produktionspartner AB
641 39 , kaTrINEHOLM 
www.dibo.se
rune Hyllbrant, Tel. 0150-774 90

kvalificerad bearbetning i små och  
stora serier. konstruktion, Hållf-
asthetsberäkning, Bearbetning, 
Värmebehand ling, ytbehandling, 
Montering, Pakete ring, Lagerhåll-
ning.
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Meiszners Mekaniska AB
Baravägen 1
Box 115
613 23  OxELöSuND
www.meisznersmek.se
Frans Meiszner
Tel. 0155 372 73

Vi är inriktade på skärande bear-
betning, vattenskärning och via 
samarbetspartner även svetsning 
och lackering. Modern maskinpark 
med CNC-styrda maskiner. Stor 
vana att arbeta i rostfritt material 
och även i stål.

AB Momento Värmebehandling
Box 14
642 21  Flen
0157-690 00
www.momento.se
Michael Landsberg
Tel.0157-690 03

Momento har över tjugo års erfar-
enhet av värmebehandling. Vi ga-
ranterar full kvalitetskontroll av 
varje steg i produktion och vår 
moderna anläggning säkrar att 
er produkt får de önskade egens-
kaperna. Vår expertis når många 
olika branscher. ISO 9001.

Sundquist Components AB
Skrittgatan 1
213 77  Malmö
www.sundquistcomp.se
Pentti kosonen
Tel.08-7223890

Vi utvecklar och producerar kund-
unika, högpresterande lösnin-
gar i polymera material i krävande 
miljöer. Våra kärnprodukter är 
packningar, ljud- och vibrations-
dämpning, isoleringsmaterial och 
formgjutna detaljer.

SAAB Natech
Box 1017
Slottsg. 40
551 11  jönköping, Sweden
Telefon : +46 (0)734-182979
www.saabnatech.se 
petter.bjorkdahl@saabgroup.com 

Saab Natech är idag en väl-
etablerad leverantör inom främst 
flyg- och försvarsindustri och er-
bjuder avancerad precisionssty-
rd mekanisk bearbetning, inklu-
sive ytbehandling av aluminium, 
stål och titan.

Parsgruppen AB
Gillbergagatan 7
582 73  Linköping
Tel. 013-10 60 45
Bo karimi
+46 (0) 494 792 17
www.pars.se

Parsgruppen består av fyra före-
tag. aCaB - BTT – PrEFOrM - 
aBL. Vår bas är kvalificerad till-
verkning och vidareförädling av 
plåtprodukter i alla storlekar från 
en millimeter och uppåt.

Devex ProPart AB
Fraktflygargatan 1
128 30  SkarPNäCk
www.devex.se
info@devex.se
Tel.08-683 75 05
Fax 08-683 75 99

Din ProduktionsPartner 
Devex ProPart  är den kompletta 
ProduktionsPartnern.
Det innebär att vi åtar oss allt från 
förstudie, design, konstruktion, 
tillverkning och montering av er 
produkt.

Emaus Mekaniska AB
utvecklingsgränd 15
722 26  VäSTErÅS
www.emausmek.com
Sami Maarva
Tel.+46(0)21-142905

Vi sysslar i huvudsak med 
skärande bearbetning men vi 
klarar också svets- och plåtar-
beten. uppdragen är främst till-
verkning av prototyper samt le-
gotillverkning av enstycksdetaljer 
och korta serier.

AB Jan O Mattsson
Box 44100
Stenkullavägen 43,  
Stora Essingen
100 73  STOCkHOLM
Tel.08 13 14 00
www.janomattsson.se
Lars Nyström

Lagerhåller och levererar plast-
halvfabrikat och plaströrsystem 
i olika plastmaterial till indus-
trin. även färdiga plastkompo-
nenter tillverkade genom bl.a 
skärande bearbetning. Dessutom 
ingår miljöskyddsplaster och plas-
tråvaror.

Dalkia Energy & Industrial  
Services AB
Vi finns på flera order I Sverige:
karlskrona, avesta, Göteborg, 
Stockholm m.fl
www.dalkia.se
Ibert Lilja
Tel.0455-35 95 06
 
Dalkia arbetar som helhetslever-
antör inom industrin för att stödja 
Med teknisk kompetens och rätt 
maskinell utrustning. Vi tar ett 
helhetsansvar för utveckling och 
effektivisering.

Höörs Plåt
Höörs Plåt
Box 76
243 22  Höör
www.hoorsplat.se
anders julin
Tel.0413-296 20

klarar av hela kedjan från råvara 
till färdig produkt eller kom-
ponent. allt från konstruktion, 
stansning, nibbling, bockning, 
sammanfogning, lackering till 
montering och testning.

AB H Forssells Smidesverkstad
Dalhemsvägen 28
141 25  Huddinge
www.forssellssmide.se 
Tel. 08-7740830

 Vi erbjuder kvalificerade tjänster 
inom byggnadssmide. Vår special-
itet är egen tillverkning av svetsad 
balk. Vi tillverkar även stålkon-
stuktioner till byggnadsindustrin 
och utför mindre servicearbeten.

SANCO AB
Nibblingsvägen 5
Box 245
891 26 örnsköldsvik
Vx.0660-29 90 50
www.sancoab.se
Conny abrahamsson
conny@sancoab.se

System- och komponentrelaterad 
legotillverkning. Små precisions-
detaljer till avancerade konstruk-
tioner i styrda maskiner som las-
rar, stansar, kantpressar, svarvar, 
fräsar och svetsrobotar.

Tätsvets Hedquist AB
Hantverkarvägen 7, Box 2052 
145 02  Norsborg
Stig Hedquist, Tel. 08-53177533
www.tatsvets.se

Tillverkning av tryckkärl enligt 
PED, behållare, stålkonstruktioner 
och filterstommar i svart, rostfritt 
eller syrafast material.
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JB Smides AB 
Industrivägen 8, 722 33 Västerås 
johan Lannebris, Tel. 021-60171
www.jbsmide.se

Framställer alla de stålkonstruk-
tioner som ingår i moderna byg-
gnader, inbegripet även indus-
tribyggnader.  Innefattar även 
legoåtaganden för verkstads-
industrin i aluminium och rostfritt.

Jonsson & Paulsson  
Industri AB
kännåsvägen 13
831 52  öSTErSuND
www.jpab.se
Harry Lindholm
Tel.063-155801

Hårt arbete, kraftfulla invester-
ingar och en strävan att alltid bli 
bättre har gett resultat.
j&P Industri aB är idag en av nor-
rlands största underleverantörer 
inom metallsegmentet.

www.svenskverkstad.se

Tovab
Industrigatan 10
840 12  Fränsta
www.tovab.se
Marcus Hammarstedt
Tel.070-3156203

Vattenskärning direkt från CaD-
ritningar, bilder och skisser. 
Skär nästan alla typer av material 
upp till 200 mm tjockt. 
utmärkt för figurskärning av kän-
sliga material som ofta går sönder 
med andra skärningsmetoder.

Stilmekaniska i Skellefteå AB
Hyvelgatan 3
931 36  Skellefteå
info@stilmek.se
www.stilmek.se
Tomas Ståhl, svetsning och plåt
kjell Larsson, maskinbearbetning
Tel.0910-714 080

 Brett kunnande och lång erfar-
enhet av legoproduktion av kom-
ponenter inom skärande bearbet-
ning, svetsning och 
plåtbearbetning. är med från 
idéstadiet till fullbordad leverans 
och montage.

Sl Svarv I Ystad AB
Norra koboltgatan 7
27139  ystad
Tel.0411-744 36
www.slsvarv.se
Sune Lundell

Precisionssvarvningen av små 
komponenter, även fräsning och 
borrning av hål ner till 0,2 mm. 
kunder inom medicinteknik, re-
ologi, livsmedelsindustri, tandim-
plantat och oljeindustri.Serier från 
1-4000 st.

Kawe Maskin AB
Lärlingsvägen 4, 857 53 Sundsvall 
kenth Westin, Tel. 060-525541
www.kawemaskin.se

Lång erfarenhet inom service på  
indu strier och som legotillverkare 
av  maskiner och andra produkter 
i dom flesta material.

Melanders Verkstads AB
Industrigatan 16
302 21  Laholm
www.kej-ab.se
Mikael Nilsson
Tel.0430-12348

Vi är en komplett verkstad inom 
skärande bearbetning,slipning och 
trådgnist,sänkgnist. Vi har maski-
ner och erfarenhet både för små 
och stora serier. Egen tillverkning 
av spänndornar!

AWI Engström AB
Fågelgatan 1
641 33  katrineholm
www.awiengstrom.se
rolf andersson
Tel.0150-72 731

En komplett underleverantör av 
skärande och mekanisk bearbet-
ning. Vi är specialicerade på tung 
bearbetning, typiskt 400mm upp 
till 6 m i arborrverk och upp till 
3 m i karusellsvarvar. MONITOr  
planeringssystem och ISO 9001.

Laholm CNC Teknik AB
kullsgårdsvägen 39
31234  Laholm
Tel. 070 2525144
www.lct-ab.se
Daniel Hedqvist 

Laholm CNC-Teknik aB tillverkar 
precisionsdetaljer i olika material i 
små till medelstora serier åt Sven-
ska tillverkande företag med eget 
konstruktionsunderlag.

PBH Teknik AB
Magasinvägen 3
691 42  karlskoga
www.pbhteknik.com
Björn Waara
Tel.  0586-63441

Fräsning i fleroperationmaskin-
er samt montering. Enstycksbitar, 
småserier samt medelstora serier. 
3-, 4- och 5-axliga fleroperation-
smaskiner, erbjuder hög flexibil-
itet i tillverkningen. Se gärna vår 
hemsida för mer info.

Gullängets Mekaniska  
Verkstad AB
Björnavägen 78                        
891 42 örNSköLDSVIk         
Hemsida:  gm-verkstad.se 
Telefon: 0660-822 40 
Fax: 0660-818 20

Tillverka tung och medeltung 
utrustning till vattenkraftindustri 
och övrig industri, utför även kval-
ificerade renoveringar av kom-
ponenter. Vi utför långsvarvning, 
bäddfräsning, arborrning, kant-
pressning 640 ton och svetsning.

 

BUFAB Lann AB
Box 445
Margretelundsvägen 8B                                                                                                               
331 24  Värnamo
www.bufab.com
0370-69 94 00

Sveriges ledande tillverkare inom 
skärande bearbetning. Möjlighet 
till bearbetning rundbordsmaski-
ner, CNC styrda Flerspindlar samt 
konventionell CNC svarvning. Från 
50 detaljer till 5.000.000. Välkom-
na att sätta oss på prov.

Hagfors Finmekanik AB
Hammarvägen 1
683 30  HaGFOrS
www.hagforsfinmek.se
Hans jansson
Tel. 0563-12970

Specialister på legobaserad au-
tomatsvarvning. Litet företag med 
stora möjlighet att vara flexibla. 
ambitionen är att vara en stark, 
pålitlig och konkurrenskraftig un-
derleverantör av svarvade de-
taljer.

Borås automatsvarvning AB
Företagsgatan 27-29
504 94 Borås
Tel: 033-25 46 56

CNC-svarvning till 32 mm. Center-
lesslipning och trumling/kulpoler-
ing. Modern maskinpark. Levere-
rar till hydraulik- och pneumatik, 
livsmedelsindustri, mätteknis-
ka företag mm. Lokalt samarbete 
inom härdning och ytbehandling.

Ring 08-753 48 00 
www.qimtek.se

Uppgraderad  
Företagsprofil
– flerdubbla antalet offert-
förfrågningar från inköpare.

Några exempel  
på användare  
av Qimteks  
marknadsplats:
Sandvik, kockums, Volvo, 
Partnertech, atlet, Haldex, öh-
lins,  atlas Copco,  
Metso, Gränsfors, 
Bombardier, Seabased, Dell-
ner Brakes, Silva, SSaB, HTC 
Sweden, Brokk, uddeholm och 
koenigsegg med flera.

önskar du boka en 
annonsplats

eller Uppgradera 
Din Företagsprofil

Allt det här ingår  
i en Uppgraderad 
Företagsprofil:
•  Förvald vid offertför- 
 frågningar som  
 matchar era
 verksamhetsområden.
•  Prioriterad placering i  
 Qimteks leverantörs- 
 register (ca 10 000  
 användare/mån.).
• Er logotyp i Qimteks  
 leverantörsregister   
 under era verksamhets 
 områden.
• Expanderad företags- 
 profil med logotyp,  
 bilder, länk-hemsida.
• Ett personligt  
 marknadsbrev till  
 inköpare i Sverige  
 (e-post, gäller årsprofil)

Vrena Mekaniska Verkstad AB
Oppundav 21
640 33  Bettna
joachim andersson
Tel. 0155-29 33 00

Ett starkt familjeföretag med 
60 anställda och med ett stort 
miljöengagemang. allt från kom-
ponenter till kompletta produk-
ter i rostfritt och olegerat 
stål, även tryckkärl med höga 
kvalitetssäkringar.

SANDVIKEN • SÖDERFORS
I N D U S T R I T E K N I K

SANDVIKEN • SÖDERFORS
I N D U S T R I T E K N I K

SITAB 
Dunderbacken 3
811 93  Sandviken
kontakt: Dominik Slyk
Tel: 0293-402 30
www.sitab.nu

I Sandviken-Tung industri, lyft-
redskap, komponenter till ugnar. 
Plåt upp till 50 mm. 
I Söderfors-Tunnare plåt 10-15 
mm. Tillverkning och vattenskärn-
ing av värmeväxlare, ljuddäm-
pare i rostfritt, aluminium även 
svartplåt.
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SAMARBETAR MED FÖLJANDE FÖRETAg:

MVR | SIDOR

Juridiska frågor 
Advokatfirman Nova
Stockholm: 08-566 366 00

Kurser i tR-stål
Frågor om stålbyggnad och kvalitetssäkring
Stålbyggnadskontroll AB, göran Alpsten
Tel: 08-762 75 85 (MVR) • info@mvr.se

Svetsning, rådgivning och kursverksamhet
A Kihlander Engineering, Anders Kihlander
Tel: 021-710 70 • Mob: 070-537 10 71

Datafrågor
PoF Data AB, Peter Forsberg, Mob: 070-813 69 45

tekniska frågor
IVF, Tel: 08-762 75 04 (MVR Nord)

Verkstadsförsäkring, en prisvärd företags-
försäkring
gjensidige Försäkringar, Tel: 08-762 75 85 (MVR)

Gruppliv- och olyckfallsförsäkringar
SPP, Tel: 08-762 75 85 (MVR)

Operationsgaranti - Sjukvårdsförsäkring
Handelsbanken, Tel: 08-762 75 85 (MVR)
info@mvr.se

Finansiering - Leasing
Swedbank Finans AB, Kerstin Zetherström
Tel: 08-585 965 62 • Mob: 070-529 17 42
kerstin.zetherstrom@swedbank.se

MVR-skolan
Eg Andersson Konsult AB, Tel: 0270-105 10

yrkeskläder
g-ESS Yrkeskläder, www.mvr.se

Bensin - Oljor etc
oK/Q8, Statoil, Shell
www.mvr.se/medlemsservice/rabattavtal

elavtal
Fyrstad Kraft: www.fyrstadkraft.se
göta Energi: www.gotaenergi.se, Tel: 020-23 15 00

Programutveckling
SteelCalc Euro, FR2000 entreprenad
Component1 System Technologies AB
Tel: 0522-102 00 
www.sytech.se • info@sytech.se

Borttappade värdehandlingar
Spärrlinjen, Tel: 020-900 900
www.mvr.se/medlemsservice

transporter, Fraktavtal
DHL, Tel: 08-762 75 04 (MVR) • info@mvr.se

tjuvarna tömde  
Charles konto
Nordea betalar inte ett öre
När Charles  Ernér var på semester var det inbrott på 
företaget. Först ett par veckor senare stod det klart att tju-
varna, förutom en hel del verktyg och handmaskiner, också 
stulit checkar som Ernér själv inte använt på flera år. Tjuvar-
na länsade kontot – totalt över en halv miljon kronor.
– Men Nordea vägrar ersätta mig med en krona!

Inbrottet i Reftele Mekaniska, som är 
medlem i MVR,  ägde rum mitt under 
semestern förra året. Charles var på se-
mester, men sonen som hade ett jobb 
att göra upptäckte inbrottet en mån-
dagmorgon.

– En polisanmälan gjordes naturligt-
vis omgående och även en inventering 
av vad som stulits – en hel del verk-
tyg och handmaskiner. Men att check-
ar stulits ur värdeskåpet var det ingen 
som reagerade över – de hade ju inte 
använts på flera år utan bara låg där.

Först ett par veckor efter inbrottet, 
när Charles Ernér skulle betala ut lö-
ner, uppdagades den riktiga förlusten.

– Jag trodde först banktjänstemannen 
skojade när han sa att det inte fanns 
täckning på kontot. De brukar ju skoja 
ibland – men den gången var det ing-
et skämt...

– Drygt 200 000 kronor som fanns på 
kontot var borta, liksom hela krediten 
på 300 000 kronor, konstaterar Char-
les.

VäGrar BETaLa
Inbrottsanmälan kompletterades 

omedelbart med anmälan om check-
stöld och grovt bedrägeri.

– Men Nordea vägrar betala ett öre, 
säger Charles.

Det är ett par saker som ligger Char-
les Ernér i fatet från bankens sätt att se 
på saken; dels hittade tjuvarna nyckeln 
till värdeskåpet i lokalerna, dels att det 
gått så lång tid från inbrottstillfället till 
anmälan.

– För det första måste tjuvarna bry-
ta sig in genom två dörrar för att kom-
ma åt nyckeln, för det andra kunde jag 
inte gjort anmälan tidigare, eftersom 
stölden av checkarna inte uppdagades 
förrän efter två veckor. Så fort jag för-
stod vad som hänt gjorde jag anmälan 
till polisen.

Charles Ernér är både förvånad och 
förbittrad över bankens agerande.

Senare spårades två stora checkar till 
pantbanken i Växjö.

– På morgonen löste en man in en 
check på 164 500 kronor, på kvällen 
samma dag en check på 291 500 kro-

nor. Utan att någon reagerade nämn-
värt. Banken löste in checkarna utan 
att kontrollera vem som skrivit på dem 
och utan att id-kortsnummer fanns på 
baksidan av checkarna.

– I polisförhör har pantbankens äga-
re förklarat att Smålandsbanken kon-
trollerat checkarna genom att kontak-
ta Nordea, men det enda som tycks ha 
varit intressant var att det fanns täck-
ning för dem. Vem som skrivit under 
checkarna tycks inte ha spelat nån roll, 
säger Charles.

En andra rättegång i ärendet – den 
misstänkte tjuven friades i första rät-
tegången men domen är överklagad – 
som också omfattar hälerimisstanke, 
ska inom kort genomföras.

Charles Ernérs hopp står nu i första 
hand till att få ut pengar om det blir en 
fällande dom i hälerimålet.

– Det tycks vara den enda möjlighe-
ten. Men jag hoppas naturligtvis fort-
farande att Nordea ska ta sitt förnuft 
tillfånga. Om de inte gör det kommer 
jag åtminstone att byta bank. Behand-
lar de sina kunder på det sättet ska de 
heller inte ha några kunder.

För Charles Ernér och hans företag är 
naturligtvis inbrottet och bedrägeriet 
varit förödande. Över en halv miljon 
kronor försvann i ett slag och check-
krediten på 300 000 är Ernér skyldig 
att betala ränta på. Hittills har han allt-
så betalat närmare 10 000 kronor i rän-
ta på pengar han aldrig sett och kanske 
aldrig kommer att få se.

– Ja, det är ett hårt slag, säger han.

BräNN CHECkHäFTET
Nu vill Charles Ernér varna andra fö-

retagare för den här typen av stölder 
och bedrägerier.

– Jag tror inte jag är ensam om att ha 
gamla checkhäften liggande. Jag har 
aldrig betraktat dem som värdehand-
lingar på det sättet banken gör. För mig 
är de inga värdepapper förrän jag satt 
mitt namn på dem.

– Mitt tips till andra är alltså att för-
störa de gamla checkhäftena som ing-
en använder längre. Det är enda sättet 
att skydda pengarna på kontot.
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Peter 
Collin.

I skrivande stund är det endast fyra da-
gar kvar till vår kongress i Östersund.

Där kommer vi att ta en del unika be-
slut för vårt förbund som vi har arbetat 
med en del år för att uppnå. 

Det är, som vi har sagt vid många till-
fällen, inte möjligt för ett litet  
branchförbund att kunna påverka be-
slutsfattare eller andra som tar beslut 
över våra huvuden, så därför är det med 
glädje vi presenterar det nya servicebo-
laget, Entreprenörföretagen AB, i sam-
arbete med Plåtslageriernas Riksför-
bund.  

Detta är ett steg i rätt riktning för att vi 
skall bli en organisation att räkna med.

När vi nu blir 1 300 medlemsföretag 
och 10 000 anställda, blir vi en faktor 
att räkna med. Men det viktigaste är de 
plusvärden som kommer medlemmar-
na till del genom en större organisation 
– för i första hand är det medlemsnyttan 
som är viktig. Sedan kommer de syner-
gieffekter som vi får på köpet och de är 
inte heller något att underskatta. 

Det kan nu vara dags för våra kolle-
gor som inte är medlemmar i MVR el-
ler PLR att fundera om de inte ska hop-
pa på det växande tåget som startar mot 
framtiden – det finns många tusen som 
står utanför.

Jag får anledning att återkomma med 
mera information efter Kongressen, så 
till dess; ha det bra.

Kongressen 
2010 i Östersund

Kenth Westin
Förbundsordförande

ORDFöRanDen HaR ORDet

Teknikföretagens och SVEMEKs 
avtal med IF Metall klara

Thomas Hedin, MVr.

Avtalen mellan Teknikföretagen och 
IF Metall respektive SVEMEK och IF 
Metall för de kommande två åren är kla-
ra.

– Omkring hälften av våra medlem-
mar har hängavtal med Teknikföreta-
gen, konstaterar Thomas Hedin, som är 
MVR:s expert på avtalsfrågor.

TEkNIkFörETaGEN – IF METaLL
I avtalet med Teknikföretagen får arbe-

tarna en lokal lönepott på 0,9 procent av 
den samlade månadslönen att dela på.

– Enligt avtal ska fördelningen ske ef-
ter prestation och alltså vara individu-
ell för att främja kompetensutveckling-
en, säger Hedin. Men många företag har 
sin egen lönepolicy och ofta gör man det 
lätt för sig och fördelar potten lika mel-
lan alla.

Ska man följa avtalet ska arbetsgivaren 
alltså titta på kompetensutveckling, am-
bitionsnivå och förmåga hos de enskil-
da anställda för att på så sätt avgöra hur 
mycket påslag var och en ska få. 

Avtalet löper från 1 april i år till 31 jan-
nuari 2012, alltså knappt två år. Lönepå-
slaget gäller från den 1 juni.

– Dessutom ska en löneöversyn göras 
per den 1 juni, för att säkerställa att lö-
nerna ligger på rätt nivå och att ingen slä-
par efter.

Det finns ett undantag från regeln. Ti-
den för översynen kan skjutas fram i ti-
den om ett företag har dålig beläggning, 
för att slippa friställa folk. Detta gäller 
naturligtvis i första hand större företag 
med många anställda och där lönepåsla-
gen innebär ett stort tag i kassan.

Enligt det nya avtalet blir den totala lö-
nestegringen under hela avtalsperioden 
3,2 procent med alltså 0,9 procent första 
året. Den lägsta löneökningen för en an-
ställd på arbetsgolvet fram till 1 augusti 
2011 ska vara 392 kronor.

Det nya avtalet innebär också en ök-
ning på 1 procent för OB-tid och över-
tidstillägg och ska också gälla från den 
1 juni.

SVEMEk – IF METaLL
Avtalet mellan SVEMEK och IF Me-

tall löper från 1 juni i år till 31 mars 
2012, också alltså knappt två år, och 
lönökningen gäller från 1 augusti.

Här finns två varianter av lönespåslag, 
beroende på löneform.

Månadsavlönade får ett generellt på-
slag med 110 kronor och timanställda 
får 63 öre. Samma summor återkommer 
i den lokala potten, alltså 110 kronor res-
pektive 63 öre gånger antalet anställda.

– Även här ska fördelningen ske utifrån 
arbetsuppgifternas svårighet och den an-
ställdes fömåga att genomföra dem, med 
hänsyn till allmän yrkesskicklighet, in-
itiativförmåga, erfarenhet och så vida-
re. Men som sagt; somliga väljer att dela 
potten lika.

Ackorden för de berörda företagen höjs 
med 0,9 procent från den 1 augusti och 
OB-tilläggen enligt följande;

Vanlig arbetsdag 16.30 – 22.30 = 21,83 
kronor, 22.30 – 06.30 = 28,17 kronor. 
OB under helg ovan angivna påslag plus 
61,58 kronor.

Övertidstillägget hamnar på följande 
nivåer efter höjningen;

Mån-fre = 66,05/tim, Arbetsfri vardag 
= 80,57 kr/tim, samt lördag, söndag och 
helgdag = 109,07 kr/tim.

Dessutom har man i avtalet skrivit att 
den som arbetar på nationaldagen får till-
godoräkna sig 2,18 timmar i tidsbank.

– Industriavtalen ska vara normgivan-
de, avslutar Thomas Hedin. Så är inte 
fallet den här gången. Nu utgör de istäl-
let en miniminivå.

Avtalen kan hämtas på www.mvr.se.
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* Fyll i talongen och skicka in sidan senast 
13 september till: 
”Korsord 210” Svensk Verkstad, Svärdvägen 7, 
182 33 Danderyd.

Företag:  ...................................................

Namn:  ......................................................

adress:  ....................................................

Postadress/ort:  ........................................

Tel:  ...........................................................
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Företag: ......................................................................................

Namn:..........................................................................................

Adress: .......................................................................................

Postnr: ..........................ort: ......................................................

Tel: ................................................................................................

Vinnare i nummer 2:
1a: krister Lyhagen,
 Landskrona 
2a: Christina uppgren,
 Skärholmen
3e: Lena Nyström,
 Skogås

Lösning för nummer 210:

Nu är det dags för ett nytt Sudoku. Sänd in lösningen så att 
vi har den senast 13/9. Lösningen kommer att publiceras i 
Svensk Verkstad nummer 4-2010.

Skicka lösningen till: 
Svensk Verkstad, Svärdvägen 7, 182 33 Danderyd. 
Märk med “Sudoku 310”.

Sudoku

Lösen:

Lösning:

Lösen:
7138

Svårighetsgrad: SVÅRT

Så här går det till:
Varje vågrät och lodrät rad ska
innehålla siffrorna 1-9. Varje
liten 3x3-ruta ska också ha
alla siffrorna 1-9. Varje siffra
får finnas bara en gång per
rad respektive 3x3-ruta.

5 8 1 9 7 4 2 3 6
4 7 2 6 1 3 9 5 8
9 6 3 8 5 2 7 4 1
2 3 9 7 6 8 5 1 4
8 5 4 2 3 1 6 9 7
6 1 7 4 9 5 8 2 3
3 2 6 1 8 9 4 7 5
7 9 5 3 4 6 1 8 2
1 4 8 5 2 7 3 6 9

Ett Sudoku från AB RIGNELL-ZANDER 

* ** *** ****

Lösen:

Lösning:

Lösen:
1566

Svårighetsgrad: SVÅRT

Så här går det till:
Varje vågrät och lodrät rad ska
innehålla siffrorna 1-9. Varje
liten 3x3-ruta ska också ha
alla siffrorna 1-9. Varje siffra
får finnas bara en gång per
rad respektive 3x3-ruta.

9 7 5 3 1 8 2 6 4
8 4 6 5 2 7 3 1 9
3 2 1 6 4 9 5 7 8
6 3 9 2 8 5 1 4 7
4 5 7 9 6 1 8 3 2
2 1 8 7 3 4 9 5 6
1 6 4 8 5 2 7 9 3
5 9 2 4 7 3 6 8 1
7 8 3 1 9 6 4 2 5

Ett Sudoku från AB RIGNELL-ZANDER 

* ** *** ****

www.gavlegalvan.se
www.saferoad.no

Vi har Sveriges största 
varmförzinkningsgryta och är proffs 
på långt, tungt och besvärligt gods

För mer information, besök oss på
www.gavlegalvan.se

ABUCompact tillsammans med ABUS lätta lyftprogram,
svängkranar & lättraverssytem, lyfter Er arbetsplats.

Se utbudet på www.abus-kransystem.se

- Lyftkapacitet från
80 kg upp till 4,0 t.

- Prisvärd

- Korta & säkra leveranstider

- Brett tillbehörsprogram t ex
radiostyrning,

säkerhetskrok,

timräknare,

frekvensdrift,

manuella & elektriska
åkvagnar

ABUS Kransystem AB · Strågatan 5 · 653 43 Karlstad
Telefon: 054-55 56 50 · Fax: 054-55 56 57
E-mail: info@abus-kransystem.se · www.abus-kransystem.se

ABUS Kättingtelfer ABUCompact

Applikationsexempel
ABUS svängkran modell LS

Applikationsexempel 
ABUS lättraverssystem modell EHB-X

88 x 128 mm  10.05.2010  10:27 Uhr  Seite 1

messe.no/id

Indu strI
dagene

27. - 30. september
Norges Varemesse, 
LiLLestrøm

BlI utstIller på

møtested for idéer, kunnskap og teknologi 

   

Hamrångevägen 16 • 816 31 Ockelbo • Tel 0297-411 00, 070-568 96 56
Fax 0297-411 21 • www.formaplast.se • info@formaplast.se 

Vi arbetar med vakuumformning,  
formsprutning och montage av produkter 
där plast utgör hela eller delar av 
produkten. Förutom egna montage- och 
designarbeten kan vi genom vårt nätverk 
av samarbetspartners ge en totallösning  
för just din produkt. 

NÄR NI BEHÖVER
FORMAD PLAST

vakuum-
formning, 

formsprutning,
montage och

utveckling
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SaMtaL MeD VD:n

Mikael Mattsson, vd 
Matenco AB

Matenco AB är ett i år 26 år gammalt 
företag, med skärande bearbetning i rost-
fria och syrafasta material som huvudin-
riktning. Men det skärande kompletteras 
med efterbearbetning och på program-
met finns därför såväl trumling, hög-
glanspolering, läppning och trådgnist-
ning.

Mikael Mattsson kom till företaget 
1995 och tog över som vd 2003. Här får 
vi lite insikt i hans roll som vd:

Vad bygger du
i första hand ditt

ledarskap på
– För det första har vi en väldigt aktiv 

styrelse, där jag också ingår som en av 
delägarna i familjeföretaget. Min farbror 
sitter som styrelseordförande. Mitt le-
darskap varierar en del i så motto att jag 
ibland är ”diktator”, men oftare förvän-
tar jag mig respons från organisationen. 

Tyvärr uteblir den i alltför stor ut-
sträckning. Förslagslådan är tom, precis 
som bullfatet... Tyvärr innebär det då att 
man får en toppstyrning, som man kan-
ske inte vill ha. Från mellanchefsnivå är 
dock responsen bättre än från den bre-
da organisationen. Vi har alldeles nyli-
gen infört ett system där de olika avdel-
ningarna varje vecka SKA lämna förslag 
till förbättringar. Det handlar inte om att 
uppfinna hjulet, utan att bidra med små 
saker som hela tiden förbättrar organisa-
tionen och verksamheten. Det har kom-
mit igång bra och jag hoppas att det ska 
innebär en ökad motivation för hela or-
ganisationen.

Hur säljer du och
din organisation

företaget
– Det sker till väldigt stor del med mun-

mot-mun-metoden. Och genom uppsö-
kande verksamhet. Vi har vår närvaro på 
nätet och arbetar också via portaler. Med 
varierande resultat. Ofta blir det många 
träffar, men väldigt lite utfall. Qimtek 
har varit en av de bättre portalerna. 

Vi annonserar ibland, men där varierar 
responsen en del. Samtidigt är det lite tu-
delat att synas. Vi vill inte ta in för myck-
et, så att de kunder vi redan har blir drab-
bade av att vi överbelastas.

Hur förändras
klimatet för en vd

under kristider
– Den tydligaste förändringen under 

en lågkonjunktur är att man blir mer re-
sultatinriktad, ser till att kapa kostnader 
i allt från personalminskningar till in-
köpsstopp. Man blir mer kostnadsmed-

veten helt enkelt – på ett helt annat sätt 
än när det rullar på för fullt. Man har 
också en tendens att ställa högre krav på 
organisationen. När allt går bra och pro-
duktionen är hög, är det lättare för vem 
som helst att glida igenom utan att det 
märks. Allt blir tydligare under en låg-
konjunktur. 

När man också tvingas skära  i orga-
nisationens personal, blir varje individ 
skärskådad. ”Vad händer om vi måste 
låta honom/henne gå?” och så vidare. Vi 
tvingades låta 17 gå under den här svåra 
krisen. Och det är inte roligt. Det hör till 
bilden, tyvärr, men visst blir man påver-
kad av det. Man är ju ingen robot. Det är 
betydligt roligare att anställa.

Lågkonjunktur, 
tid för förnyelse. 
Vad satsar du på

– Utbildning, utbildning och inves-
tering. Att utbilda personal är alltid en 
självklarhet – på alla nivåer. Under en 
lågkonjunktur skapas bra förutsättningar 
för det. Nu har vi också avsatt fem pro-
cent i veckan för utbildning i verksta-
den.  Vi satsar i första hand på att bred-
da kunnandet, för att slippa en pyramid 
i verkstaden, utan få en organisation där 
alla har en bred kunskap om alla maski-
ner och därigenom skapa flexiblitet och 
säkerhet.

Vi har dessutom investerat ordent-
lit under den här perioden; fyra nya ma-
skiner. en stor svarv, en 4-axlig svarv, 
en 5-axlig fräs och en längdsvarv. Ett 
bra tillskott som kompletterar vår ma-
skinpark som nu omfattar 29 maskiner, 
med betoning på skärande bearbetning. 
Att investera under lågkonjunktur är bra 
på flera sätt, dels för att vara beredd när 
uppgången kommer, dels är priserna bra 
just då. Lågkonjunktur är också bästa 
klimatet för marknadsföring. Vi har an-
nonserat intensivare under den här perio-
den än tidigare.

Rekrytering. Hur 
gör du för att hitta 
rätt medarbetare

– I första hand går vi till vår egen orga-
nisation, som erbjuder ett stort kontakt-
nät utåt och ofta kan vi få koll på poten-
tiella och bra medarbetare därigenom. 
rekryteringsfirmor är annars det främ-
sta externa verktyget vi använder oss av. 
Egen annonsering är det nog tio år sedan 
vi gjorde. Allt sånt sköter rekryterings-
firman, och det är ganska skönt.

Stockholm är en svår region att få folk 
till maskinjobb. Det är lättare att rekryte-
ra folk till kostymyrken här. Legoverk-

stad finns inte på en enda skala i Stock-
holm. Därför är det svårt att få rätt folk. 
Samtidigt är Stockholm attraktivt och 
det är ganska lätt att få folk att flytta hit.

Hur ser konkurrens-
bilden ut och 

vad är er styrka
– Det finns konkurrens både inom lan-

det och utomlands. Det är inte som i livs-
medelsbranschen, med konkurrenter 
vägg i vägg, men den inhemska konkur-
rens som finns är tuff. Nu har vi valt att 
satsa hårt på bearbetning i rostfritt och vi 
söker i första hand rostfria jobb, även om 
vi naturligtvis jobbar i andra material om 
det behövs. 300 ton rostfritt passerar år-
ligen verkstaden och de som kokar ihop 
det påstår att rostfritt bara ökar och ökar. 
Att leverera i rätt tid och till rätt kvali-
tet är de viktigaste konkurrensmedlen. 
Visst har priset betydelse, men viktigare 
är ändå att få rätt saker i rätt tid.

Hur ser  
framtiden ut
för företaget

– Det vi har för ögonen just nu är att 
kunna belägga produktionen till 100 
procent. Vi har en del kapacitet kvar att 
hämta tillbaka efter nedgången. Vi har 
investerat i ett nytt datasystem, så där 
fyller utbildning en del av de outnyttja-
de timmarna. Nu har det börjat röra sig 
och vi har faktiskt redan börjat gå upp i 
personal igen. Vi räknar med en ökning 
fram till sommaren, då vi får en sed-
vanlig dipp. Hur uppgången sedan ser 
ut framåt hösten beror på flera faktorer, 
inte minst valet, där en alliansseger sä-
kert gynnar utvecklingen, medan vi får 
det motsatta förhållandet om de rödgrö-
na skulle vinna valet. I övrigt är det lite 
oroligt just nu; Vad händer med Grek-
land? Hur går USA:s resa ut ur krisen? 
och så vidare. Men jag är positiv och tror 
på att den vändning vi upplever kommer 
att ta oss tillbaka till en högkonjunktur. 
Men det går inte fort. Jag tror inte vi är 
igång för full maskin förrän hösten 2011.

Fakta

Namn: Mikael Mattsson
Ålder: 42 år
Företag: Matenco aB, 25 år 2009
anst.: 29.
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Walter Norden AB
Halmstad, Sverige
+46 35 165300
service.norden@walter-tools.com
www.walter-tools.com
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Tiger·tec®Silver – så heter det nya mirakelskäret 
från Walter för fräsning i stål och gjutjärn. Det är 
extremt segt, extremt hårt och extremt långlivat och 
kan öka produktiviteten med upp till hundra procent. 
Hög finnish på spånytor och otroligt vassa skärkanter 
ger högsta ytkvalitet. Skaffa dig detta nya kraftfulla 
verktyg redan idag och optimera din produktion!

en ny era inom skärande bearbetning är här. 
Tigern är lös!

T-tecSilverAnz_A4_sv.indd   1 01.12.2009   16:24:29 Uhr
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Det tog oss tusentals år 
att komma fram till Fortiva

Styrkan sitter i verktyget. Fortiva är kraften bakom

Droppen urholkade stenen. Inte genom sin kraft, utan att genom ständigt falla.  
Droppen är naturens första verktyg – perfekt på sitt sätt, men föga eVektiv. Det var först när 
människan lärde sig att styra krafterna bakom som det började hända grejor. I dag kan vi 
skryta med verktyg som äter sig igenom härdat stål på millisekunder. 
 Vi borde ha blivit visare av erfarenheten. Men nu som då är det lätt att gneta på i gamla 
hjulspår. Man slänger in ett verktyg, programmerar maskinen och kör igång nästa serie. Utan 
att fundera på om verktyget faktiskt skulle kunna gå ännu bättre. 
 Hos Fortiva får du helheten. Vi säljer inte bara verktyg från marknadens ledande varu-
märken. Vi tar ett helhetsansvar. Fortiva gör processoptimeringen; höjer eVektiviteten och 
pressar kostnaderna så att vinsten ökar på varje detalj. Vi utbildar, slipar om och återvinner. 
Så att du får maximal utdelning på din verktygsinvestering.

Fortiva är den kompletta verktygsexperten – från spindelnos till skärspets – som levererar 

till tillverkande företag i Skandinavien. Produktportföljen omfattar ledande varumärken 

som Kennametal, Eppinger och Skandinaviska chuckfabriken. Fortiva ab är ett helägt 

dotterbolag till Latour Industries. I Fortiva ingår även Granaths (dk), Skandinaviska 

chuckfabriken och Woodtechnique. www.fortiva.se


