
1www.svenskverkstad.se

Teknik på 
hög nivå

På Embedded 
är det insidan 
som räknas

Tekniska Mässan 2010  
mot nya horisonter

Entreprenörföretagen samlar industrin

N
R  4 –  30 SEPTEMBER 2010  –  ÅRG 95

marknadssidor

Reportage
Gävle Galvan TM2010

Qimtek®

Ett stort steg för svensk industri



www.svenskverkstad.se2

Ökad Produktivitet  
Kortare ställtider 

Mer användarvänligt

r3P oductivity
Performance Profitabil itywww.iscar.se

Öka Din  

lönsamhet

I S CAR  ga r an t e r a r  re su l t a t

Den nya borren
ISCAR garanterar resultat

SUMOCHAM DELIVERY AD-A4.indd   1 6/27/10   11:13 AM

Svensk verkstadsindustri 
är viktig för oss! 

Därför ställer vi ut på

Vi ses i monter 

A33:20



3www.svenskverkstad.se

SVENSK VERKSTAD
QIMTEK AB
Svärdvägen 13, 182 33 Danderyd
Tel 08-753 48 00
www.qimtek.se  info@qimtek.se

ANSVARIg uTgIVARE
Lars Svedje

REDAKTIoNSRåD
Lars Svedje, Johan Lannebris, Hans Wigart,  
Mikael Harrison och Johan Sköldberg

REDAKTIoNEN
Hans Wigart
hans.wigart@qimtek.se

Johan Sköldberg
johan.skoldberg@qimtek.se

Mikael Harrison
Chefredaktör
Layout / Formgivning
info@scoopstudioo.com

ANNoNSANSVARIg
Johan Sköldberg
08-753 48 06
johan.skoldberg@qimtek.se

ANNoNS-/PR MATERIAL
info@qimtek.se

MEKANISKA VERKSTÄDERNAS RIKSFÖRBuND
MVR SERVICE AB
Box 172, 44 104 62 Stockholm
årstaängsvägen 19B, 117 43 Stockholm
Tel 08-762 75 85, Fax 08-720 01 90
www.mvr.se, info@mvr.se 

MEKANISKA VERKSTÄDERNAS RIKSFÖRBuND
MVR SERVICE AB
Nygatan 49, 931 31 Skellefteå
Tel 08-762 75 04 Fax 0910-147 22
thomas.hedin@mvr.se

PRoDuKTIoN
Scoop Studioo
Box 35, 598 21 Vimmerby
Tel 0492-144 35, 070-651 86 08
info@scoopstudioo.com

TEKNISK INFoRMATIoN
Tryck: V-TAB Vimmerby AB.
För insänt, icke beställt material, ansvaras ej

SVENSK VERKSTAD 
ÄR TS-KoNTRoLLERAD

NÄSTA NuMMER
Materialdag: 11 oktober
utgivningsdag: 28 oktober

www.svenskverkstad.se

LEdaREn

I skrivande stund blev det svenska valet klart. Oavsett politisk åsikt så tror jag att vi alla 
är överens om en sak; att en välmående svensk ekonomi är beroende av en välmående 
svensk verkstadsindustri. 
Sakta men inte säkert förbättras konjunkturen för verkstadsindustrin. Under 2010 har 
siffrorna för den svenska ekonomin visat på en ganska stadig uppgång. Den har dock 
avstannat och står relativt stilla för närvarande. Indikationen är ändå att den kommer att 
fortsätta uppåt, men kanske inte i samma takt. 

De svenska exportföretagen kan troligen se fram emot att få en återhämtning i produk-
tivitet och tillväxt, säger Anders Rune på Teknikföretagen. Vi har också sett att många 
svenska underleverantörer har fått en ökad orderingång, men många har det också fort-
farande ganska tungt. 
Marknaden har totalt minskat och vi är långt ifrån tidigare volymer. Det har gjort att det 
finns en outnyttjad kapacitet inom industrin så innan investeringarna kan ta fart på all-
var, måste den produktionen återhämtas. 

En ljusglimt är att det finns stora industriföretag som nu tar hem delar av sin produk-
tion från utlandet  till Sverige. Qimtek, en marknadsplats för industrin, dit många inkö-
pare vänder sig för att hitta nya leverantörer, bekräftar att detta blir mer och mer vanligt. 
Konkurrenskraften för svenska underleverantörer ökar också på grund av de mindre vo-
lymerna. Det är därför viktigt att svenska underleverantörer har viljan och får utrym-
me att investera i ny teknologi. Det kommer annars att bli svårt att konkurrera med ”låg-
prisländerna” när produktionsvolymerna ökar igen, även om deras kostnader också ökar 
i takt med högre levnadsstandard.

I oktober (19-22) kommer många av Sveriges maskin- och verktygsleverantörer att 
samlas på Tekniska Mässan i Älvsjö. Jag har pratat med flera av dessa maskinleverantö-
rer. Många ser positivt på framtiden, men det finns även en ganska 
stor försiktighet bland branschföreningen SVMF:s medlem-
mar, man vill se att kurvorna fortsätter att peka uppåt innan 
man ”ropar hej”. Under dessa dagar i oktober kommer vi 
att kunna skönja lite hur investeringslusten ser ut hos verk-
stadsföretagen. Vi kan bara hoppas att vi alla snart ropar hej!

Väl mött på Tekniska Mässan! 
Vi på Svensk Verkstad finns i 
A-hallen, monter A27:50.

Med vänlig hälsning

Johan Sköldberg
Svensk Verkstad

Framtidstro men försiktighet 
råder innan vi är ”över bäcken”
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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

Besök oss på Tekniska Mässan 19–22 oktober. Du hittar oss i monter A31:21.
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Staffan Jufors konstaterade att efterfrå-
gan, produktionsvolymer och intäkter är 
tillbaka. Efter ett tufft 2009 pekar före-
tagets försäljningssiffror uppåt. Globalt 
ökade Volvo Lastvagnars leveranser un-
der årets första åtta månader med hela 47 
procent jämfört med motsvarande period 
förra året. I Europa var ökningen 23 pro-
cent, med Tyskland, Norden och Cen-
traleuropa som främsta draglok. 

Under det gångna året har Volvo Last-
vagnar utökat sin produktionskapaci-
tet och förbättrat sin produktivitet. Sam-
tidigt har man tagit fram nya produkter. 
Till exempel anläggningslastbilen Vol-
vo FMX, som introducerades i våras, 
och som har mottagits mycket väl av fö-
retagets kunder. I Europa har redan 1000 
order tecknats. Även Volvo Lastvagnars 
organisation och erbjudande inom servi-
ce och eftermarknad har utvecklats. 

– Allt syftar i grunden till att förstär-
ka våra kunders konkurrenskraft, säger 
Staffan Jufors.

Steg mot långsiktigt hållbara transpor-
terVolvo Lastvagnars långsiktiga pro-
duktutveckling har starkt fokus på håll-
bara transporter. På IAA visar man bland 
annat en Volvo FM med metan/diesel-

teknik. Lastbilen har upp till 40 procent 
bättre bränsleeffektivitet än de gasdrivna 
lastbilar som finns på marknaden idag. 

– Används metangas från förnybara rå-
varor istället för dieselolja minskar ut-
släppen av koldioxid med 80 procent, 
säger Volvo Lastvagnars Europachef 
Claes Nilsson. 

Låg bränsleförbrukning och låg klimat-
påverkan är inte de enda fördelarna med 
den nya tekniken. Metangas är ofta be-
tydligt billigare än diesel. Och tack vare 
att flytande gas (LNG) används, rymmer 
bränsletanken tillräckligt mycket för att 
lösningen ska vara högintressant även för 

fjärrtransporter. Men den nuvarande bris-
ten på distributionssystem för flytande me-
tan utgör hinder för en bred användning. 
Under nästa år kommer Volvo Lastvagnar 
att starta en begränsad produktion av last-
bilar med den här tekniken. Samtidigt bör-
jar även serieproduktionen i mindre ska-
la av tunga hybridlastbilar. Fältprov pågår 
också med DME-drivna lastbilar, som är 
ett lovande alternativ på sikt. 

– Det här är viktiga steg i vår strävan att 
erbjuda långsiktigt hållbara lösningar, 
som också ger våra kunder en god trans-
portekonomi, säger Claes Nilsson. 

(volvotrucks.com)

nyhETER I nOTISER

Volvo LV på väg upp

Den 17 september undertecknades produktionsordern på en 
nyutvecklad jaktrobot avsedd för Gripensystemet. Med den nya 
roboten Meteor får JAS 39 Gripen en avsevärt ökad förmåga att 
verka mot luftmål på långa avstånd med mycket höga prestanda.
Det europeiska samarbetet bakom robotsystemet Meteor in-
leddes redan 2002 med deltagare från Storbritannien som 
lead nation, Tyskland, Frankrike,  Italien och Spanien. Sverige 
har deltagit mycket aktivt sedan starten och huvuddelen av 
provskjutningarna under utvecklingen har genomförts med Jas 
39 Gripen som huvudsaklig utvecklingsplattform.
– Utvecklingen har nu kommit så långt att Sverige nu signerat en 
produktionsorder för de operativa missilerna. Sverige lägger som 
nummer tre sin produktionsorder efter Storbritannien och Span-
ien säger FMVs projektledare Michael Östergren.
Det var generaldirektör Gunnar Holmgren som undertecknade 
avtalet för Sverige och från Storbritanniens var det General Sir 
Kevin O’Donoghue i sin roll som Chief Defence Materiel inom det 
engelska försvarsministeriet.
FMV har tecknat en beställning hos Saab Aerosystems för inte-
gration av Meteor i JAS 39 Gripen MS20. Robotsystemet beräk-
nas bli operativt 2015 i det svenska flygvapnet. 

(industrinyheter.se)

orderläget kraftigt förbättrat

Europeiskt samarbete om nytt robotsystem

Foto: Volvo Lastvagnar

Växande efterfrågan, kraftigt ökade 
leveranser och ett starkt intresse 
för långsiktigt hållbara transporter 
gör att Volvo Lastvagnar ser posi-
tivt på framtiden. Det beskedet läm-
nade vd Staffan Jufors i sitt tal på 
IAA på öppningsdagen den 22 sep-
tember. 

Foto: Saab Aerotech
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– Vi tror att företagen kommer att be-
söka Tekniska Mässan för att de har in-
vesteringsbehov för 2011 och 2012, de 

sonderar marknaden nu i höst och läg-
ger sina investeringsplaner. Därför tror 
vi mässan är väldigt bra tajmad, sa Tek-

niska Mässans projektledare Björn Lind-
forss inledningsvis och tangerade där-
med den allmänna uppfattningen hos 
alla föredragshållare, nämligen att Sve-
rige är på G, att det finns ett stort behov 
av att investera i nya maskiner, ny teknik 
och att svenska företag är beredda att sat-
sa framåt.

Lindforss berättade också om årets sär-
skilda satsningar på mässan, som i år har 
ett stort fokus på verktygsmaskiner – det 
största sedan 2006. Highlights är ock-

– Vi kan se fram emot en lång period då vi behöver investera mer än vi är 
vana vid.
Teknikföretagens chefekonom Anders Rune är positiv inför utvecklingen av 
svensk industri den närmaste tiden, trots alla varningar om en ny dipp.
– Jag är övertygad om att uppgången kommer att fortsätta, sa Rune vid en 
presskonferens inför Tekniska Mässan 2010, som ser ut att bli en riktigt 
bra mässa.

TEKnISKa MÄSSan 2010

” Tillväxten kom-
mer att fortsät-
ta - om än i lång-
sammare takt!

Tekniska Mässan 2010 startskottet för  
industrins investerin gar för framtiden

”
Anders Rune, Teknikföretagen
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”

så robotar och automation tillsammans 
med SWIRA och Nordiska Svetsmötet 
som genomförs i samarbete med Svets-
kommissionen.

– Vi har också den årliga embedded-
konferensen, som vi kört ett antal år och 
som vuxit ur sina lokaler och i år huserar 
i Victoriahallen.

Till nyheterna för året hör också direkt-
tåg från Göteborg till Älvsjö station, vil-
ket man tror kommer att bidra till ett ökat 
antal besökare.

– Vi tror det kommer att bli en väldigt 
bra mässa, med drygt 300 utställare.

FORTSATT TILLVäxT
Teknikföretagens Anders Rune gjöt 

alltså lite olja på de vågor som rört upp 
marknaden – i synnerhet ekonomerna – 
efter den dipp vi upplevde kring halvårs-
skiftet, sedan kurvorna börjat peka uppåt 
efter den långa krisen.

– Ekonomerna har tagit fasta på att det 
är höst, det är stor pessimism, att allting 

kan gå åt pipan – och det som inte gjort 
det än, kommer att göra det inom kort.

– Tillväxten kommer att fortsätta, om 
än i långsammare takt, menar Rune.

Anders Rune visade en rad bilder för 
att tydliggöra utvecklingen de senas-
te åren ur såväl ett globalt som svenskt 
perspektiv. Det visar sig att kurvorna ser 
väldigt lika ut, både när det gäller eko-
nomi, orderingång, investeringar och så 
vidare – nämligen att de gått upp under 
första halvåret 2010 och fått en dipp vid 

TEKnISKa MÄSSan 2010

” Svetsning är fort-
farande en nyck-
elteknologi för 
många företag!

Stellan Carlsson,  
Svetskommissionen

Det känns väldigt 
bra när vi pratar 
med företag – det 
kommer att bli en 
bra mässa!

u

Tekniska Mässan 2010 startskottet för  
industrins investerin gar för framtiden

”
Ove Leichsenring, SWIRA 

o ABB Robotics

En rejäl uppgång i 
orderingången vi-
sar att svensk in-
dustri investerar 
i automation!

Björn Lindforss, TM
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årets tekniska mässa i Stock-
holm har ett kraftfullt fokus på 
maskiner. 
Matts Spångberg och hans 
SVMF representerar mäs-
sans största utställarseg-
ment – maskinleverantörer-
na.

– Bland våra medlemmar upplever vi 
inte alls det dipp som Anders Rune visar 
med sina kurvor, säger Matts Spångberg.

–  Det är snarare så att sedan det tog 
fart i februari–mars, har vi fortsatt positi-
va siffror på maskininvesteringar månad 
för månad.

– Jag tror dessutom man väljer att in-
vestera maskinellt utan att ta tillbaka en 
massa arbetskraft. Man investerar i auto-
mation och robotassisterade maskiner, 
som inte kräver lika mycket arbetskraft.

En RIKTIG MASKInMäSSA
Tekniska Mässan är en viktig mässa för 

verktygsmaskinleverantörerna.
– Det är det naturligtvis. Det är den 

enda mässan för våra maskiner i Sverige. 
Den närmaste är EMO i Hannover. Och 
det är klart att fler och fler svenskar väl-
jer att åka ner dit, men det är fortfarande 
mässan i Stockholm som drar.

På Tekniska Mässan 2010 finns om-
kring 60 leverantörer av verktygsmaski-
ner. Totalt representerar de uppåt 300 
agenturer.

– Det finns nog egentligen inget varu-
märke som inte kommer att vara där.

– Det är lite beklagligt att det inte går att 
bygga produktionsliner på mässan, säger 
Spångberg. Att se en stor stålklump som 
inte gör nånting ger kanske inte så myck-
et. De körs visserligen, men inte med nån 

form av reell till-

verkning eller bearbetning.
Att den stora verktygsmaskinsatsning-

en är välkommen hos företagen är ställt 
utom allt tvivel. Många har väntat länge 
på en ”riktig maskinmässa” – ända se-
dan 2006. Under den här tiden har myck-
et hänt i maskinutvecklingen och besö-
karna på mässan kommer säkert att få se 
mycket nytt, inte minst när det gäller au-
tomatisering tillsammans med verktygs-
maskinerna.

– I princip alla maskiner som säljs idag 
har någon form av robotassistans, säger 
Matts Spångberg.

Det går alltså uppåt för maskintillver-
karna, kan Spångberg bekräfta.

– Vi rullar på med 20–25 procent upp 
månad för månad, så det ser bra ut – men 
man ska vara klar över att det är från yt-
terst låga nivåer. Så även om vi ökar från 
1,1 till 1,5 miljarder, så är det långt kvar 
till normalnivåerna på omring 3,5–4 mil-
jarder. Så företagen har det fortfarande 
tungt.

Kommer vi dit igen?
– Det beror helt och hållet på hur duktig 

industrin i Sverige är på att behålla till-
verkningen. Vi måste öka automations-
graden, som vi tappat lite av. Det beror 
förmodligen delvis på en kultur, där vi 
haft många verksamma i verkstadsindu-
strin, och det har inte varit politiskt kor-
rekt att säga upp tio metallarbetare och 
ersätta dem med två maskiner.

– Trenden håller på att vända, fler och 
fler företag investerar i automatisering. 
Frågan är bara om det är i elfte timmen 
eller om det är för sent.

– Nu är det ett flertal stora företag som 
tar hem tillverkningen igen – men de vill 
inte skylta med det, och säga att Sverige 
är ett bra land att bedriva industri i – och 
det tycker jag är tråkigt!

– Jag tror, avslutar Matts Spångberg, 
att det finns en törst efter ny teknik hos 
företagen. Därför tror jag att årets teknis-
ka mässa kan bli en mycket bra mässa, 
även besökarmässigt!

Mikael Harrison

En maskinmässa
TEKnISKa MÄSSan 2010

halvårsskiftet. Dippet oroar många 
och en del väljer att tolka det pessi-
mistiskt. Så icke Teknikföretagens 
chefekonom.

– Hur oroliga ska vi vara? Ja, att kur-
van går upp kraftigt när man är nere i 
botten och att det sedan mattas något 
är inte konstigt. Nivån för teknikpro-
duktion worldwide är uppe på samma 
nivå som före raset.

AUTOMATIOn
– Vi upplever också en rejäl upp-

gång av orderingången hos våra med-
lemmar, deklarerar Ove Leichsenring 
från Swedish Industrial Robot Asso-
ciation (SWIRA). Det är ett tecken 
på att svensk industri investerar i au-
tomation. Det är glädjande efter den 
enorma nedgång vi hade under kri-
sen.

– För några år sedan var Sverige 
störst när det gällde användandet av 
robotar, räknat på antalet industriar-
betare. Det är vi inte längre. Både län-
der i Asien och Europa har gått om 
oss – där har vi alltså en del att göra.

En del kommer SWIRA att göra på 
Tekniska Mässan, där ett av de vik-
tigare inslagen är en robotkonferens 
som arrangeras med kollegerna i de 
nordiska länderna. Konferensen har 
fått rubriken ”Automation och robot-
teknik för hållbar produktion i världs-
klass”.

– Där har vi flera teman; lönsam 
produktion i högkostnadsländer, in-
telligent kommunikation: människa-
robot, nya standarder för säkra robot-
system – bland annat. 

Avancerad robotsvetsning är ett in-
slag, och Ove Leichsenring påpekade 
att hälften av alla robotar som säljs i 
världen svetsar. Det passade näste ta-
lare, Stellan Carlsson från Svetskom-
missionen, bra som påannons:

– Vi står som huvudarrangör för 
Nordiska Svetsmötet, som sedan 
1948 äger rum var tredje år och cir-
kulerar mellan länderna och där vi 
byter erfarenheter och utvecklas till-
sammans.

Temat i år är ”Welding in energy in-
dustry and for a sustainable environ-
ment” – det är alltså en tydlig inrikt-
ning på kraftindustrin med ett uttalat 
miljöansvar.

Carlsson påpekade bland annat att 
svetsning fortfarande är en nyckel-
teknologi för många företag och att 
250 000 personer är engagerade helt 
eller delvis i svetsproduktion.

Det sammantagna intrycket från 
presskonferensen hos Teknikföreta-
gen är; Sverige är på G och industrin 
är investeringsvillig. Tekniska Mäss-
san har medvind!

Mikael Harrison

Matts Spångberg, SVMF.
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Karusellsvarvar  (stora)Långhålsborrmaskiner för verktygsmakare, specialdetaljer samt borrning av axlar.

Borr- och fräsverk, ”bordstyp” Borr- och fräsverk, ”golvtyp”

Horisontalsvarvar (stora)Verktygsslipmaskin för  
produktion av skärande verktyg

Verktygsslipmaskin med  
slipskiveväxlare för volymproduktion

ravema – din kompletta  

leverantör för skärande bearbetning

Monter nr A
24:20

Ravema_annons 1003-0 210x297.indd   1 10-09-22   15.18.42
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Embedded Technology
Konsten att bygga in intelligens en självklar del av   Tekniska Mässan

TEKnISKa MÄSSan 2010

Johan nordin, Svensk Elektronik, sektionen Embedded Technology

– I en tredjedel av BNP:t finns det nå-
got som är svetsat – när 
det gäller embedded tech-
nologi rör det sig säkert 
om en bra bit över 50 
procent, som har någon 
typ av embedded tech-
nology i sig eller relate-
rat till sin funktion!

Med det slår Johan 
Nordin redan från bör-
jan fast att embedded 
technologi är en gi-
gantisk industri.

– Men vi finns inte 
som bransch utan är 
en del i allting annat.

Det var 2003 em-
bedded blev en del 
av Tekniska 
Mässan. 
För-
sta året 
som 
en 
väl-

digt liten del, i ett hörn. Idag är embed-
ded en lika självklar som stor del av 
mässan.

– Anledningen till att vi är på Tekniska 
Mässan är att embedded-teknologin är 
en stor del av de produkter som finns på 
mässan och kommer i framtiden att utgö-
ra en allt större del.

En stor uppgift för Embedded Tech-
nology, som är en sektion inom Svensk 
Elektronik, är att visa vad den här tekni-

ken kan göra för den 
t radi t ionel la 

s v e n s -

ka industrin, hur den kan skapa mervär-
de och öka konkurrenskraften på världs-
marknaden.

– Vi ser många exempel på det genom 
åren, produkter som förädlats med in-
byggd intelligens och blivit bättre  – och 
vi har blivit ännu duktigare och ännu 
konkurrenskraftigare.

EMBEDDED COnFEREnCE
Embedded Technology har fyra stora 

nummer på Tekniska Mässan. Först och 
främst den årliga konferensen, Embed-
ded Conference Scandinavia. Konferen-
sen har vuxit så mycket att man i år inte 
längre får plats i konferensfoajén, där 
man trivts under alla år. Nu flyttar kon-
ferensen in i Victoriahallen. Verksamhe-
ten kommer att bli intensiv, med fem pa-
rallella spår och över 60 inbjudna talare, 
plus ett 20-tal talare bland utställarna.

På innovationstorget inne i A-hallen får 
besökarna möjlighet att se exempel på 
vad embeddedtekniken kan göra. Bland 

mycket annat. Dessutom ställer man 
till med branschfest.

Målet är 1 200 besö-
kare i år, även 

om Jo-

Sedan åtta år huserar Embedded Technology på Tekniska Mässan. 
Inbyggd intelligens är ett område som växer så det knakar, och i Älvsjö 

har den smarta elektroniken vuxit ur sina tidigare lokaler och återfinns i år i 
Victoriahallen.
– Embedded Technology är helt enkelt elektronik som, inbyggd i en produkt, 
gör den mer intelligent, förklarar kort Johan Nordin från nybildade bransch-
organisationen Svensk Elektronik.

Den smarta 
länken mellan 
människa och 
maskin
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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

Embedded Technology
Konsten att bygga in intelligens en självklar del av   Tekniska Mässan

TEKnISKa MÄSSan 2010

han Nordin tror på ännu fler. Förra året kom tu-
sen.

SWEDISH EMBEDDED AWARD
– För åttonde gången delar vi också ut Swe-

dish Embedded Award, fortsätter Nordin. 
Syftet är att främja utvecklingen av inbyggd 
intelligens och också att visualisera det, så 
folk som inte är i branbschen förstår vad det 
handlar om.

Tävlingen omfattar tre kategorier; Enter-
prise, Student och MicroNano. De två första 
kategorierna har fem nominerade från före-
tag respektive svenska högskolor och uni-
versitet. MicroNano-priset går till någon 
av de tio nominerade, som presenterar en 
produkt med micronano-teknologi.

Bakom Swedish Embedded Award står, 
förutom Svensk Elektronik även KK-pro-
grammen minST och teknIQ, tidning-
en Elektronik i Norden samt Tekniska 
Mässan.

Embedded-eventet på årets mässa är 
fulladdat och kommer säkerligen att bli 
den succé arrangörerna hoppas på – och 
växa ännu mer!

Enterprise
Tävlande bidrag: DYnATAB. Tävlande: Dynatab AB, Stockholm

Produkten DYnATAB baseras på idén att tangentbordet ska röra sig under arbetet i stället 

för att vara fixerad till skrivbordets nivå och förhindra ledskador.

Tävlande bidrag: Park&Charge SAS. Tävlande: Park&Charge i Sverige AB, Västerås

Park & Charge har ska integrera både traditionella parkeringslösningar samt betallösnin-

gar för kollektivtrafiken i sin laddinfrastrukturlösning för el- och laddhybridbilar. 

Tävlande bidrag: SensorBand II. Tävlande: CareTech AB, Kalix

SensorBand II är en ytterst strömsnål fallsensor som skapar en trygghet bland våra äldre 

att inte bli lämnade ensamma efter ett fall.
Tävlande bidrag: TamperSeal. Tävlande: TamperSeal AB, Halmstad.

TamperSeal löser flera svåra problem, speciellt inom läkemedelsindustrin, som identifier-

ing av tidpunkt för svinn/stöld under transport, verifiering av att rätt produkt i rätt kvan-

titet i förpackningar och mycket annat.Tävlande bidrag: Zenicor EKG-2. Tävlande: Zenicor (produktägare), Prevas (utveck-

lingspartner), StockholmZenicor EKG-2 är en produkt för hjärtövervakning för vissa patientgrupper. 

Student
Tävlande bidrag: A-16 - Video on Demand. Tävlande: Wenmin Hu, Chaochao Feng och 

Shaoteng Liu, Skolan för Informations- och Kommunikationsteknik/KTH, Stockholm.

A16 - Video On Demand är ett system där flera klienter kan begära och titta på videoklipp 

från flera serverdatorer via lokalt nätverk eller Internet.
Tävlande bidrag: CultureBee. Tävlande: Jingcheng Zhang och Allan Huynh,Linköpings 

Universitet.
CultureBee är ett trådlöst övervakningssystem för att övervaka inomhusklimatet i olika 

byggnader.
Tävlande bidrag: DGn-1 Digital Guitar Effects Processor. Tävlande: Tomasz Kaczmarc-

zyk, Dominik Stozek och Tomasz Henisz, Jönköping Scool of Engineering.

DGn-1 är en FPGA-baserad effektprocessor för elgitarrer. Prototypen kopplar samman sex 

olika konfigurerbara effekter som implementeras helt i hårdvara. 

Tävlande bidrag: Hauto. Tävlande: Jöran Marquardt och Therese Hauer, Chalmers 

Tekniska Högskola.Hauto är ett system för att automatisera hemmet. Det bygger på en tanke om centralise-

rad styrning av hemmet genom att man kontrollerar och styr bostadens vägg- och tak-

kontakter. 
Tävlande bidrag: Safire. Tävlande: Elin Olsson, och Andreas Lindblom, Högskolan i 

Halmstad.
Safire är en brandvarnare som utvecklats och designats på ett sätt som gör att människor 

faktiskt använder den.

And the nominees are...
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hEMMa hOS   I   dIn MaSKIn

din Maskin tog ett nytt grepp
Temadagar är inget ovan-
ligt hos företag. Men när Din 
Maskin bjöd in kunder till ett 
par temadagar i juni, var det 
kunderna som fick stå för in-
formationen.
Det är ovanligt.

Det här kan stansmaskinen E5x från Finn-Pow-
er åstadkomma. Vd Alexander Ström trixar med 
plåtbollen, som togs fram lagom till fotbolls-VM.

När Din Maskin bjöd in befintliga och 
presumtiva kunder till temadagar på för-
sommaren var det under rubriken ”Pro-
duktion ur kundens perspektiv”.

– Vi valde ett annat tema än vad som 
är normalt, säger vd Alexander Ström. 
Vi brukar koncentrera oss på maskiner-
na. I det här fallet lät vi kunderna berät-
ta om sin produktion, sin syn på markna-
den och om framtiden.

Fem företag, kunder och samarbets-
partners till Din Maskin, stod således 
för fiolerna under de två dagarna. Dag 
ett besöktes företaget av Fredrik Junkell, 
koncernchef för Ljungsarps, Richard 
Thompson, produktionschef på Pallco 
AB och Tord Mårtensson, kundansvarig 
på Pepab Produktionspartner AB. Under 
andra dagen gästades företaget av John-
ny Nilesen, som sitter i Systemair AB:s 
Production Board, samt Mats Åberg, 
produktionschef på Gnotec JV AB.

Dessa gäster har mycket gemensamt, 
flera av dem tangerar varandra när det 
gäller produktion och produkter, men 
det visar sig också att medlen att nå må-
len varierar en hel del.

– Trots att de har liknande produktion, 
skiljer sig ofta utrustningen åt, och det 
kan vara tankeväckande för många, sä-
ger Marie Rosengren, marknadsassistent 
på Din Maskin. Det ger ett intressant idé-
utbyte.

Utbytet har också ytterligare bottnar i 
och med att kundföretagen får en möj-
lighet att träffa varandra och skapa nya 
kontakter. Det kan innebära, och har 
inneburit, att företag här hittar varandra 
och inleder samarbete.

– En win-win-situation, säger Marie.

MASKInnYHETER
De båda temadagarna lockade omkring 

150 personer, relativt väl spritt över de 
två dagarna. Konferensrummet var full-
satt, men i den rymliga maskinhallen 
rådde ingen trängsel, utan alla kunde u

Produktion ur kundens 
perspektiv gick hem
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Performance Cutting (KPC)
KPC-paketet optimerar samverkan mellan
maskin, sågband, material och teknik vilket
ökar prestandan med cirka 30 procent.

SVERIGEPREMIÄR för bandsågsmodellerna KASTOevo och KASTOverto

Monter A24:21

www.ahlsellmaskin.se

• Högre prestanda • Ny design • Ergonomiska
• Användarvänliga

Pullmatic stansmaskin med  
Compact Automation 
under 70 m²

www.pullmax.se
Pullmax ●031-577200● info@pullmax.se

Namnlöst-1   1 2010-09-08   12:12:14
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utan problem ta del av allting. Nya Finn-
Power E5x rönte naturligtvis störst upp-
märksamhet. Den var nyligen installe-
rad i lokalerna, och den servoelektriska 
stansmaskinen med kompakt hantering 
visade vad den kunde göra.

– Den här till exempel, säger Alexan-
der Ström och håller upp en glänsande 
fotboll bestående av stansade, femkan-
tiga plåtar som faktiskt sitter ihop i ett 
stycke.

– En körning, tillägger han.
Nästan alla maskiner kördes under 

de här dagarna och producerade en del 
komplexa produkter, så besökarna kun-
de se maskinernas potential.

Förutom företagets maskiner pocka-
de också de inbjudna företagen 3M, som 
visade skyddsglasögon, samt Mate och 
Wilson Tools, som pratade verktyg, på 
uppmärksamhet.

VäRDEFULLA DAGAR
Temadagar med kundperspektiv lär 

troligen återkomma hos Din Maskin. 
Första försöket utföll till belåtenhet, från 
alla håll.

– Vi har fått jättebra feedback och da-
garna var väldigt uppskattade av besö-
karna, säger Marie Rosengren. Det var 
ett nytt grepp och det gick hem ordent-
ligt.

– För oss är de här temadagarna jätte-
viktiga, fortsätter hon. För säljarna är det 

naturligtvis bra att få kunderna hit, men 
även för oss ”markpersonal” är det väl-
digt berikande. Vi träffar ju sällan kun-
derna, men talar ofta med dem i telefon. 
På det här sättet får både vi och kunder-
na ett ansikte till telefonrösten – och vi 
kommer närmare kunden. 

– Det är också värdefullt  för oss att få 
visa de som inte tidigare varit här, våra 
lokaler och maskiner. Vi får tillfälle att 
visa nyheter, ge kunderna lite idéer och 
input.

– Kanondagar för alla parter!

MaSKIn- O VERKTyGSnyhETER

n  Enklare och snabbare än mätklockor
n  Mäter på avstånd upp till 40 m
n  Upplösning 0,001 mm
n  Bluetooth® trådlös kommunikation

Easy-Laser® utvecklas, tillverkas och marknadsförs av Damalini AB, 031-708 63 00, info@damalini.se, www.damalini.se

Mät och rikta dina maskiner med laserprecision!

20-80 procentlägre priser

Vimmerbyallén 12 • 598 40 Vimmerby
0492-100 43 • rickard@verktygsstallet.se • Filial i Insjön 0247-404 04w

w
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Allt från handverktyg till maskiner

Kvalitet behöver 
inte kosta!

Smidig svarv 
till kanonpris

Dubbavst. 1000 mm
Dubbhöjd 180 mm
Svarvdiam. gap 491 mm
Spindelgenomg. 38 mm

33 900:-
exkl moms
med digital 
utrustning

Din kompletta verktygslåda Besökhemsidan!

Fredrik Junkell från Jungsarps berättade om sin företagsgrupp och om sin filosofi om 
hur viktigt det är att se tillbaka till historien och vad den har att säga om framtiden, 
vad som fick farfars far att starta företag och så vidare. Således har han också åter-
ställt det gamla, ursprungliga bleckslageriet anno 1897 och jobbar där tillsammans 
med några entusiaster i de gamla maskinerna. “Mycket svårare än moderna maskin-
er”, säger Junkell.
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Äventyrsbad.

Timrå Rostfria var med och färdigställde en av 
Sveriges häftigaste fritidsanläggningar, Himla
badet i Sundsvall.
 Plåt och rör till fasaden och de målade räckena 
kom från oss. Uppåt 150 ton totalt. Och som alltid 
ingick sortimentsbredd, produktkunskap, logistik 
och leveranskontroll som mervärden. 
 Behöver du balk, rör, stång, profiler och plåt i 
stål, rostfritt eller aluminium? Välkommen att se allt 
som vi kan erbjuda på www.begroup.se



www.svenskverkstad.se18

ELMIa SuBcOnTRacTOR

”det är en helt, helt, 
helt annan värld”

Jonas Ekeroth är synnerligen positiv inför årets upplaga av Subcontractor och ser fram emot en kanonmässa i november.

Subcontractor 2010 vs Subcontractor 2009:

– Det är en helt annan attityd i 
år, en stor positivitet, stort in-
tresse, ett stort efterfrågetryck 
– det går inte att jämföra med 
förra året, som var oerhört job-
bigt för många företag.

Jonas Ekeroth, mässgeneral för El-
mia Subcontractor, sprudlar av en-
tusiasm inför årets mässa, som äger 

rum 9 – 12 november.
– Förra året blödde branschen svårt och 

många företag led hårt av krisen. Nu är 
signalerna av helt annan art och tecknen 
på att kurvorna har vänt uppåt är väldigt 
tydliga.

Det gäller i synnerhet de skandinaviska 
länderna. Ute i Europa är det fortfarande 
många länder som har det tufft.

– Baltikum har det svårt till exempel. 
De lever fortfarande i kris.

Sverige har återhämtat sig bättre och 

det syns på intresset från svenska före-
tag. Det syns också på montrarnas stor-
lek, som krympte under krisen.

– Nu är de tillbaka till normal storlek. 
Vi ser också att företag som gjort uppe-
håll under krisen är tillbaka som utställa-
re. Plus en hel del nya.

Däremot upplever Jonas Ekeroth och 
hans team en viss seghet när det gäller 
anmälningarna.

– Normalt brukar mässan vara i princip 
fullbokad till midsommar, men under 
krisen fick vi anmälningar nästan fram 
till mässdagarna. Och det är lite så i år 
också. Det kan i och för sig vara en nor-
mal förändring som sker.

SUBCOnTRACTOR COnnECT
Jonas Ekeroth brukar vara stolt över att 

hävda att mässan inte har några nyheter. 
Samtidigt som han naturligtvis levererar 
ett antal nyheter... Till de större för året 
är Subcontractor Connect, som samlar 
ihop matchmakingpaketet.

– Där ingår naturligtvis b2fair och Au-
tomotive Supplier Days, men nu ock-
så vårt nya General Industry Match-
making, som vänder sig till all annan 
industri, jämte fordonsbranschen. Vi tror 
det finns ett stort behov av det, i synner-
het som undersökningar visar att den ge-
nomsnittliga underleverantören levere-
rar till tre branscher.

Subcontractor 2010 växer as we speak 
och Ekeroth tror att 17 500 kvadratmeter 
inte kommer att räcka för att hysa alla ut-
ställare, som lär bli drygt 1 200.

– Antal besökare vågar jag inte sia om, 
men förra året kom otroliga 14 788 – ing-
enting säger att det blir färre i år.

Samarbetet med restauranger, som in-
fördes förra året som alternativ till den ti-
digare festen, utvecklas dessutom i år.

– Det föll väl ut och är värt att utveckla.
Nu ser Jonas Ekeroth fram emot en bra 

mässa, när hjulen börjat snurra – och 
mässans syfte är som vanligt:

– Att företagen ska göra affärer!
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Richard Steen AB
Tillsammans med Voortman
är vi Sveriges ledande 
leverantör av produktions-
maskiner för stålbyggnads-
industrin. Maskiner som 
bearbetar förekommande 
ståltyper. t.ex: balkar, profi-
ler, plattstål, vinkelstål och 
plåt.
Borrenheter, stans & 
klippsystem, böjmaskiner, 
bandsågar, balkprofile-
ringssystem, plåtber-
betningsmaskiner och 
slungrensmaskiner

Richard Steen AB
Agent för Voortman i Sverige;
Lövaskog Kronogården
516 92 Äspered
Tfn. 033 27 62 00
Mobb. 0703 29 62 22
info@richardsteen.se
www.richrdsteen.se

Professionella lösningar för stålbyggnadsindustrin!

Den ledande leverantören av produktions-
maskiner för stålbyggnadsindustrin

*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
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Stort urval maskiner 
och system  även i ger-
ingsutförande.
Från halvautomater – 
helautomater till kom-
pletta såglinjer.
Rejäla-rationella mask-
iner för alla behov hög 
avverkningskapacitet 
och snäva toleranser är 
en självklarhet liksom 
produktionssågning 
i rostfritt,verktygsstål 
e.t.c

BEHRINGER  
Bandsågar och sågsystem för produktion

054-567630
www.vsm.nu

Brolund  
Maskin AB

026-270482

Holms  
Machine AB

070-8871400 054-567631
www.rbtservice.se

Behringer geringsmaskiner i automat och 
halvautomatiskt utförande.
- Gering  +/- gerinsvinkel som NC-axel.
- Automat med 3 - 5 mtr matningsrörelse.

HBM 440 PC med 
flatmagasin och 
sortering för rör eller 
massivt material.
- Stabil högeffektiv 
bandsåg med dyna-
misk sågmatning över 
kulskruv och servo.
- Sortering av långa 
och korta ämnen på 
utmatningssidan.
- PC-Styrning för alla 
funktioner och läng-
doptimering ingår.

Behringer HBP i 26 -serien finns i fyra storlekar upp till 
510 mm.
- Stabil två-pelarmaskin
- Sågbåge i gjutgods och eliminerar vibrationer ända 
ner i bandstyrningarna.
- Frammatningstång som NC-axel över kulskruv
- Suverän produktionsmaskin där snäva toleranser 
krävs.
- Kraftfull såg i hel eller halvautomat med mängder av 
options för egen anpassning.

Kontakta oss:
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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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STORA LEVERAnTÖRS-
DAGEn

– Målsättningen är ju alltid 
att bli bättre och Stora Leve-
rantörsdagen har vi har varit 
nöjda med allt sedan 2000 – 
men den här var den allra bäs-
ta!

Svenåke Berglie, vd för 
FKG, är synnerligen nöjd med 
årets Stora Leverantörsdagen, 
som samlade rekordmånga 
445 personer i Chalmers sto-
ra konferenslokal den 9 sep-
tember.

– Vi har fått väldigt stor 
spontan, positiv respons efter 
arrangemanget, där vi lyckats 
hitta rätt föredragshållare och 
fått en stor, intresserad publik. 

Berglie framhåller fram-
för allt de konkreta, praktis-
ka tips leverantörerna fick när 
det gäller bland annat affärer i 
Ryssland och Kina, Autolivs 
erfarenheter av sina utländska 
etableringar och så vidare.

– Bra vägledningar för leve-
rantörerna att öka sina affärer!

ALLT LänGRE  
KREDITTIDER

Till höger hittar ni en de-
battartikel, signerad Svenå-
ke Berglie och  FKG:s styrel-
seordförande Christer Palm. 
Den är daterad tidig sommar, 

men är i allra högsta grad ak-
tuell.

– De allt längre kredittiderna 
som fordonsindustrin anam-
mat är väldigt oroande, menar 
Berglie.

– Sverige har länge framstått 
som ett 30-dagars 
land, men inom for-
donsindustrin ökar 
för närvarande kre-
dittiderna och är för 
vissa företag uppe i 
120 dagar. Det får 
väldigt stora kon-
sekvenser för le-
verantörerna, som 
i sin tur försöker 
kompensera ge-
nom att öka sina 
egna kredittider. 
Det blir en ked-
jereaktion, råttan 
på repet... men 
den slutar tvärt 
när man kommer 
till  början av 
kedjan, för hos 
stålverken kan 
man glömma att 
få långa kredit-
tider. 

– Tjänstefö-
retagens leve-
rantörer är per-
sonalen och 
deras enda 

möjlighet att klara sig vore i så 
fall att vänta med löner... 

Svenåke Berglie skulle gär-
na se en lagstiftning, som den 
i Frankrike, där man begränsat 
kredittiden till 60 dagar.

– Vi kan också jämföra med 

fordonsindustrin i Tyskland, 
där praxis är 45 dagar. Sve-
rige går alltså i motsatt rikt-
ning jämfört med övriga Euro-
pa och det är ett stort problem, 
som i värsta fall kan knäcka le-
verantörerna.

den bästa Stora Leverantörsdagen 
och faran med långa kredittider

Skenande kredittider riskerar att knäcka leverantörerna
Efter den svåraste fordonskrisen i mannaminne signalerar fordonstill-
verkarna nu en viss uppgång. För leverantörerna, som länge pressats 
dubbelt av sjunkande försäljning och stora likviditetsproblem till följd 
av bankernas ovilja att låna ut pengar, grusas dock glädjen över stigan-
de volymer. Kundernas krav på extremt långa betaltider – upp till 120 
dagar – är det senaste hotet mot leverantörsindustrin. Sverige bör följa 
Frankrike och agera mot skenande betaltider. 
Tidigare har 30 dagars kredit varit norm i Sverige. Detta till skillnad från 
södra Europa där 90 dagar varit mer regel än undantag. Sedan början av 
2000-talet har dock trenden med extremt långa kredittider spritt sig även 
till Sverige. Fordonsindustrin var först att ta efter. Många leverantörer 
uppger att de tvingas acceptera långa betalningstider som ett villkor för 
att få lov att offerera. 
Leverantörsföretagen kan nu få vänta så länge som 120 dagar innan de 
får betalt. De anammar då av ren självbevarelsedrift samma kredittider 
gentemot sina egna leverantörer enligt principen katten på råttan, råttan 
på repet. Eftersom leverantörerna i nästa led sällan kan kompensera sig 
prismässigt hos råmaterialtillverkarna blir de sittande med höga kundfor-
dringar men normala leverantörsskulder. De långa kredittiderna fortplantar 
sig nu även till andra branscher.
Långa kredittider försämrar konkurrensförmågan
De långa kredittiderna riskerar att allvarligt skada leverantörernas konkur-
renskraft. Ett företag som omsätter 300 miljoner kronor binder vid 105 da-
gars kredit 86 miljoner i kundfordringar jämfört med 25 miljoner vid 30 
dagars kredit. Denna skillnad på över 60 miljoner kronor skulle kunna an-
vändas till investeringar i forskning och utveckling och ny teknik. 
EU-kommissionen har uppmärksammat de långa kredittiderna som ett 
mycket stort problem för mindre och medelstora bolag. Dessa beskrivs som 
känsliga utifrån perspektivet att de ofta är underkapitaliserade och har svårt 
att dra till sig kapital. Med en svag egen kapitalbas och ofta smal kundport-
följ, blir de extra känsliga för nedgångar i marknaden och har svårt att vid 
behov nyorientera verksamheten och kanske till och med lägga om kursen. 
Dessutom mångdubblas risken för följdkonkurser när ett företag kommer på 
obestånd. 
Samtidigt beskrivs de mindre och medelstora bolagen som EU:s verkliga 
kraftkälla. De representerar enligt en EU-utredning 23 miljoner företag och 
sysselsätter cirka 75 miljoner människor motsvarande 50 procent av alla jobb 
och mer än hälften av EU:s bruttonationalprodukt. Medelstora bolag inom for-
donsindustrin omsätter ofta flera miljarder kronor.
Eu förbereder betalningsdirektiv
De stora merkostnader som alltför långa kredittider förorsakar är enligt EU-
kommissionen ett huvudskäl till insolvens bland mindre och medelstora före-
tag med åtföljande företagsdöd och förlorade jobb. Men framför allt menar 
man att de långa kredittiderna hotar en framgångsrik framväxt av EU:s inre 
marknad. Enligt kommissionen är kampen mot de långa betaltiderna en över-
ordnad EU-fråga som de individuella medlemsländerna kan ha svårt att själ-
va tackla på ett effektivt sätt. Därför förbereds nu ett direktiv om betalningar 
inom EU. 
Sverige bör studera Frankrike
I Sverige pågår ett arbete med att ta fram Sveriges position beträffande lån-
ga betaltider inför behandlingen i EU-parlamentet. Här vill vi rekommendera 
utredningen att studera Frankrike där man har valt att lagstifta om kredittider 
på maximalt 60 dagar, en väsentlig skärpning jämfört med den tidigare kredit-
tiden om över 90 dagar. även Tyskland med 45 dagars kredit är värt att titta 
närmare på. 
Vår uppfattning är dock att det är industrin och inte lagstiftaren som måste 
stoppa utvecklingen med extremt långa kredittider. För leverantörerna handlar 
detta om att, i stället för att fungera som bank för sina kunder, få en rimlig möj-
lighet att finansiera en sund utveckling och tillväxt. Detta är något som i högs-
ta grad gagnar leverantörernas kunder. Till syvende och sist handlar det om att 
låta hela fordonsindustrin leva. 

Christer Palm, styrelseordförande FKG
Svenåke Berglie, vd FKG

Svenåke Berglie om...

Svenåke Berglie.



23www.svenskverkstad.se

Nyhet!

WELAND AB  |  Box 503  |  333 28 Smålandsstenar  
Tel. 0371-344 00  |  Fax. 0371-344 78  
info@weland.se |  www.weland.se

Weland gångbryggor
typ Flex
Weland har ett nyutvecklat flexibelt gångbrygge-

system som helt och hållet byggs upp med

lagerhållna komponenter som enkelt skruvas

ihop vid montage.

Sidostycken av kallformade WUC-profiler

finns i 2, 3 och 4 meters längder. Bredden är

justerbar från 600 - 1300 mm i intervaller om

100 mm och gallerdurk till gångbanor finns i

olika maskvidder.

Räcket som är Welands standard sektionsräcke

finns i utförande med max öppning 100 mm

eller med följare. Såväl handledare som följare

är i rostfritt rör.

Infästning kan göras mot befintliga konsoler

eller balkar alternativt med justerbara stöd-

ben. Max. avstånd mellan upplag är 3 meter.

Gångbryggorna är flexibla och lätta att montera.

Gångbryggorna kan användas inomhus- eller utomhus

600 - 1300 mm
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Duroc Machine Tool förstärker säljor-
ganisationen ytterligare genom att an-
ställa Daniel Svärd som ny försäljnings-
chef.

Daniel kommer närmast från en tjänst 
som försäljningschef hos Colly Verk-
stadsteknik och har mångårig erfarenhet

framförallt inom skärande och hållande 
verktyg. Daniels roll hos Duroc Machi-
ne Tool blir att stötta och leda säljorga-
nisationen med fokus på förstärkt mark-
nadsnärvaro.

Dessutom har Patrick Almquist an-
ställts som produktansvarig för bl a Chi-
ron och MAG Hüller Hille.

Patrik var tidigare anställd hos DMG 
Scandinavia och har även varit anställd 
av Deckel-Maho i Pfronten.

Med Patricks långa och breda erfaren-
het av 5-axlig bearbetning får vi en bra 
förstärkning och support till försälj-
ningsorganisationen.

I syfte att ytterligare höja kompetensni-
vån och för ännu bättre kundsupport, har 
Duroc Machine Tool dessutom  anställt 
Anders Landelius.

Anders är bosatt i Västervik och kom-
mer närmast från Storebro Verktygsma-
skiner där han skaffat sig en mångårig 
kompetens inom såväl service, utbild-
ningsverksamhet som försäljning.

Hos Duroc Machine Tool kommer An-
ders att arbeta med applikationer, pro-
duktionsteknik samt utbildning av kund-
personal i samband med nya projekt och 
leveranser.

Med Anders breda kompetens inom 
områdena produktionsteknik, automa-
tisering och utbildning kommer vi att 
kunna erbjuda våra kunder ännu bättre 
support både inom svarvning och inom 
fräsning.

BRanSchnyhETER

Dalumverken har erhållit en or-
der på ett större robotprojekt, or-
dervärdet är av ”betydande storlek”. 
Beställaren finns inom den tillver-
kandeindustrin i södra Sverige.
Projekt som innefattar robothanter-
ing, mekanik, bearbetning och kon-
troll av detaljer kommer att installe-
ra s under januari 2011.
Detta är en viktig order för oss och 
vi är mycket glada att vi har fått för-
troendet att leverera den här utrust-
ningen. Projektet passar oss mycket 
bra då det handlar både om robot-
teknik, mekanik och styrning. En 
avgörande faktor för att ordern gick 
till Dalumverken är just för att man 
är komplett och behärskar flera olika 
områden inom Industriautomation.
Denna orden och det i övrigt mycket 
bra orderläget gör att Dalumverken 
nu planerar att anställa mer person-
al, främst handlar det om Program-
merare och automationselektriker.

Stororder till 
Dalumverken

Anders Berglind är 
fr.o.m den 2 au-
gusti anställd som 
VD på Square 
Tools AB. Han eft-
erträder Roger An-
dersson som den 
3 september går 
i pension. Anders 
kommer närmast 
från Ehn & Land AB där han varit af-
färsområdeschef.
För mer information se www.square-
tools.se.

Duroc Machine Tool förstärker igen

Systemair får ny stororder i Italien 

ThyssenKrupp Ma-
terials Sverige 
AB:s VD, Johan 
Hagström, har 
beslutat att gå vi-
dare till nya ut-
maningar inom en 
annan bransch. 
Johan Hagström 
kommer att vara 
kvar inom företag-
et under en övergångsperiod. ny VD 
för ThyssenKrupp Materials Sverige 
blir vVD Fredrik Hesselberg. Fredrik 
Hesselberg har varit verksam inom 
ThyssenKrupp sedan 2005 och se-
dan 2006 som vVD.
“Vår framtida ambition är fortsatt 
utveckling av ThyssenKrupps bre-
da materialsortiment på Svens-
ka marknaden i nära samarbete 
med våra kunder och leverantörer.” 
Säger Fredrik Hesselberg, ny VD på 
ThyssenKrupp Materials Sverige.

Teijo AB och Viverk AB går ihop

Ny VD på  
Square Tools

Daniel Svärd, Patrik Almquist och An-
ders Landelius.

Ny VD för  
ThyssenKrupp  
Materials

Systemair har fått en order värd ca 2,1 
MEUR där vi levererar 470 tunnelfläktar 
som skall användas för renovering av 20 
tunnlar i den italienska regionen Lom-
bardiet.

Tunnelfläktarna som levereras är 
Systemair’s nya AJ1000TR och är till-
verkade av rostfritt stål och klarar 400°C 
i drifttemperatur. Fläktarna kommer 

att tillverkas av vårt företag Systemair 
GmbH i Tyskland.

– Detta är vår andra riktigt stora or-
der på tunnelfäktar i Italien och bekräf-
tar vårt genombrott på den europeiska 
marknaden för våra infrastrukturfläktar, 
säger Kurt Maurer, produktchef för fläk-
tar i Systemair.

Under en tid har förhandlingar pågått 
mellan de två industritvättmaskins-pro-
ducenterna Teijo och Viverk och nu har 
en gemensam organisation under nam-
net TeijoViverk AB bildats. Ägare till 
nya koncernen är Teijo AS i Norge och 
Viverk AB i Sverige.

Teijo startade 1967 med tillverkning av 
industritvättmaskiner och är en mycket 
känd leverantör på marknaden av stan-
dard industrivättmaskiner.

Viverk startade 1947 och började med 
tillverkning av industritvättmaskiner 
1967 och är känd på marknaden som 
producent av kundanpassade industri-
tvättmaskiner.  Båda bolagen tillhör de 
ledande inom sitt verksamhetsområde.

Genom samgåendet kommer bolaget 
att kunna erbjuda ett komplett tvättpro-
gram inom industriell produktrengöring. 
All verksamhet kommer att överföras till 
TeijoViverk AB under hösten, utom Te-
ijo Pesukoneet OY i Finland som kom-
mer att vara ett dotterbolag. De två va-

r u n a m n e n 
Teijo och 
Viverk kom-
mer att fin-
nas kvar lika 
som tidigare.

Verksam-
heten kom-
mer att be-
drivas med 
två produk-
tionsenheter, en i Nakkila, Finland för 
standardprogrammet och en i Vislanda, 
Sverige för specialprogrammet. Dessut-
om kommer två försäljningsenheter att 
finnas, en i Karlstad och en i Åkersberga.

Genom sammanslagningen blir bolaget 
bland de största på den nordiska mark-
naden. Stor satsning kommer att ske mot 
Europamarknaden där agenter redan 
finns i ett 15-tal länder. Sätet för bolaget 
kommer att vara Alvesta.

VD för bolaget är Erik Conradsson och 
Jon Wichmann är styrelseordförande.
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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)

MILJÖSKYDD & SÄKERHETNågra av våra 
8 563 sömnpiller
Vi på Denios är experter inom miljöskydd och säkerhet. Vi har Europas bredaste sortiment 
av produktionsutrustning, hanteringssystem, avfallshantering och arbetssäkerhet. Vi hjälper 
dig fi nna rätt lösning för att uppfylla dagens såväl som morgondagens krav

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

Vi har också ett 

stort sortiment av

absorbenter!

Några av våra 
8 563
Vi på Denios är experter inom miljöskydd och säkerhet. Vi har Europas bredaste sortiment 
av produktionsutrustning, hanteringssystem, avfallshantering och arbetssäkerhet. Vi hjälper 
dig fi nna rätt lösning för att uppfylla dagens såväl som morgondagens krav

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

19–22 oktober 2010

Besök oss i 
monter A04:18

S.Långebergsgatan 18  •  421 32 Västra Frölunda 
Tel 031-748 52 80  •  Fax 031-748 52 81 

www.axson.se

CNC-styrd portalskärmaskin
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Allt under ett tak med kostnadseffektiva lösningar

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

www.konecranes.se

konecranes Verktygsmaskinservice (mtS)  
servar alla märken av verktygsmaskiner.
Vi är en av världens största leverantörer  
av maskinservice för både stora och små  
med lokal närvaro.

•
•
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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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MEdLEMSFöRETaGET

dagliga stålbad i Gävle

Storleken har betydelse!
– Vi vill ha det som är stort, långt  och besvär-
ligt, säger Thomas Ehlin på gävle galvan.

Vi står intill landets största varmförzinkningsgryta; 
13 meter lång, en och sextio bred och drygt två me-
ter djup. Här kan alltså riktigt stora bitar förzinkas i 
en doppning, dubbelt så stora med dubbeldoppning.
Thomas Ehlin och Stina Öhlén tar oss med på den 
fascinerande resan genom processen på detta an-
rika företag som ända sedan 30-talet legat på Östra 
Näringen i gävle och doppat tårna i Bottniska viken.

Gävle Galvan har en väldigt bred verk-
samhet, med tre bastanta ben att stå på. 
Så stadiga, faktiskt, att vart och ett av det 
som idag kallas affärsområden, tidigare 
var separata bolag.

– Varmförzinkningen kan vi kalla hjär-
tat i verksamheten, säger Thomas Ehlin. 
Målsättningen är att ta in jobb i de andra 
verksamheterna, som kan utnyttja för-
zinkningen och därmed göra mer av var-
je jobb.

I synnerhet gäller detta stålbyggnads-
delen, som är en legoverkstad. Här hittar 
vi i synnerhet produkter till Trafikverket 
i kontaktledningsstolpar och -bryggor. 

– Trafikverket är en betydande kund 
och står för 20 procent av beläggningen 

i zinkgrytan. Vårt systerbolag Moramast 
står för dubbelt så mycket, men i det fal-
let får vi stolparna från Mora. Rörbro-
ar från Viacon är en annan stor produkt 
som vi varmförzinkar. Femton procent 
av kapaciteten utnyttjas av dessa.

Företagets tredje affärsområde är 
tryckkärl, en helt egen produkt som pro-
duceras från början till slut ”i huset”.

– De hamnar så småningom också i 
vårt zinkbad, berättar Stina Öhlén. Och 
fråga mig inte om alla storlekar – det är 
”hur många som helst”.

I princip tillverkas tryckkärl i storlekar 
från 50 liter ända upp till 20 kubikmeter, 
för vatten, luft och andra medier. När vi 
går genom verkstaden är exempelvis en 

stor tank till en Rolbatankbil nästan fär-
dig. Intill står rader av mindre trycktan-
kar och hydroforer av standardmodeller 
som omfattar storlekar från 150 till 1 000 
liter.

– Trots att vi gör omkring 5 000 tryck-
kärl om året, står ändå inte de produkter-
na för mer än ett par, tre procent av be-
läggningen i zinkgrytan, konstaterar 
Ehlin.

STåLBAD I ZInKGRYTAn
När vi närmar oss den stora zinkgrytan, 

som alltså är den största i landet och en av 
de största i Norden – den överträffas bara 
av en större i Danmark – stiger värmen. 
Här är det varmt och skönt oavsett årstid.

Gävle Galvan har verksamheten 
delad på tre stora affärsområden. 
Varmförzinkning...

...Tryckkärl – företaget 
tillverkar årligen omkring 
5 000 tryckkärl i vari-

i landets största varmförzinkningsgryta
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dagliga stålbad i Gävle

erande 
storlekar 
– och...

...Stålkonstruktion. En betydande del av kraft-
en går åt att göra kontaktledningsmaterial åt 
Trafikverket.

– Zinket håller en temperatur på 465 grader, en temperatur 
som är noggrant framtestad för att processen ska bli optimal.

Innan godset kommer hit har redan fem steg i processen 
passerats; 

– Först avfettas materialet. Vi använder biologisk avfett-
ning. Här använder många syra, men vi har valt en miljövän-
ligare variant av både arbetsmiljö- och miljöskäl.

Men för att stålet ska bli riktigt rent betas det också i järn-
klorid. Då blir materialet rent på djupet. Innan godset varm-
förzinkas ska det dessutom både sköljas och förses med fluss-
medel.

– En viktig del i processen. Flussmedlet fungerar som kata-
lysator för att rätt kemisk reaktion ska uppstå mellan zink och 
stål och materialen ska bita ihop ordentligt. Materialen fören-
as på molekylnivå, och det är det som gör varmförzinkning 
till en så bra rostskyddsmetod.

Innan godset sänks ner i det varma badet får det torka en u
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stund. Sedan kommer den ”roliga” delen 
av processen; själva varmförzinkningen.

Stina Öhlén och Thomas Ehlin drar 
mig i jackärmen och låter mig förstå att 
jag nog bör backa undan en bit när knip-
pet med lyktstolpar sakta sjunker ner 
mot badets blanka yta.

Jag förstår varför när stolparna bryter 
ytan och zinket stänker som tjockt vat-
ten runt godset. När knippet är helt under 
ytan fortsätter det att fräsa och bubbla i 
det långa badet, som alltså innehåller i 
runda slängar 40 kubikmeter zink (gång-
er 17-18 kronor kilot..!).

– När det slutar bubbla är det klart, för-
klarar mina guider. Då har godset antagit 
samma temperatur som zinket i grytan, 
och processen är färdig.

– Zinket är till 99,995 procent rent, på-
pekar Thomas Ehlin. Det går åt närmare 
500 ton per år.

Eimer Nilsson och Salem Hilow har 
järnkoll på vad som händer i zinkbadet. 
Med vana händer plockar de upp trära-
korna som står lutade mot grytans tjocka 
sarg och börjar skumma ytan på badet 
som fått en askbeläggning när godset 
sänkts.

– Det gäller att få bort allt skräp, så det 
inte fastnar på godset när vi lyfter upp 
det igen, säger Eimer Nilsson.

Han låter mig testa rakan och det där 
badet, som ser ut som en glänsande vat-
tenspegel, är riktigt tungt att dra träbla-
det genom. Jag förstår hur de fått sin 
muskler... 

När stolpknippet droppande lyfts ur ba-
det och dras fram i ljuset med traversen 
blänker de tidigare tråkigt färglösa stol-
parna.

– För att skynda på kylprocessen kan 
man kyla godset i vatten, beroende på 
konstruktion och godstjocklek, säger 
Thomas Ehlin. De här stolparna måste 
dock luftkylas, i vatten skulle de slå sig.

YTBELäGGnInG
Gävle Galvans åtagande slutar dock 

inte här. Efter varmförsinkningen kan 
stolparna – förutom en del lättare efter-
bearbetning med att ta bort zinkdropp 
och i vissa fall putsning – även lackeras 
eller ytbehandlas på annat sätt.

– Termoplastning blir allt vanligare, 
säger Ehlin.

Här kan företaget alltså ytterligare för-
ädla produkterna, genom samarbetspart-
nern Alucrom som hyr in sig i lokaler-
na. En allt större del av de stolpar som 
lämnar Gävle är antingen målade eller 
termoplastade. Dels av rostskyddsskäl, 
men också i allt större utsträckning för 
designens skull.

– Stolpar som går till västkusten lackas 
eller termoplastas för rostskyddets skull. 
Men även där det extra rostskyddet inte 
behövs, väljer man ofta att lacka eller 
termoplasta. Det är arkitekterna som vill 
ha det för designens skull. Mängder av 
sådana stolpar står exempelvis i Ham-

marby sjöstad i Stockholm.
Det allra senaste är dessutom en ge-

nomskinlig lack omkring en meter upp i 
stolpens nerkant, som extra skydd efter-
som stolpar gillas av hundar...

VänDER UPPåT
För att göra en lång och invecklad fö-

retagshistoria kort, kan vi konstatera att 
det som tidigare var fyra företag, med 
Gävle Galvan som moderbolag och Gäv-
le Galvan Varmförzinkning, Gävle Stål 
och Gävle Tryckkärl som dotterbolag, 
numer är ett bolag med tre affärsområ-
den.

– Vi ingår sedan tre år i koncernen Sa-
feRoad Group som samlar omkring 40 
företag, berättar Gävle Galvans vd Kent 
Rosenqvist.

SafeRoad, som är en norsk koncern, 
ägs i sin tur av svenskägda Nordic Ca-
pital.

Rosenqvist konstaterar att den kris 
vi nyss upplevt var tuff även för Gävle 
Galvan och att hjulen visserligen börjat 
snurra igen, men inte riktigt så bra som 
man kanske kunde hoppas.

– Vi kommer inte att nå målsättningen 
att omsätta 100 miljoner i år, säger han. 
Hösten har börjat skapligt, men inte till-
räckligt bra. Vi får nog nöja oss med en 
omsättning på runt 85 miljoner det här 
året. Vi har alltså inte lyckats ta hem det 
vi tappade januari–mars. 

– Nästa år ser ut att bli kanske ännu lite 
sämre volymmässigt.

Trafikverket låter möjligen som en sta-
bil kund, men är alltid beroende av poli-
tiska beslut, och de kan komma fort och 
gå både upp och ner. Just nu ska Tra-
fikverket  spara miljarder och då drabbas 
leverantörer som Gävle Galvan.

– Volymminskningarna är dock gene-
rella, menar Kent Rosenqvist. Det är inte 
bara vissa delar av verksamheten som 
upplevt tapp utan det har gått ner över 
hela linjen.

Från att ha varit en mindre, privatägd 
företagsgrupp, som styrt och ställt helt 
efter eget huvud, ingår alltså Gävle Gal-
van i en väldigt stor koncern sedan några 
år. Vad innebär det?

– Det har både för- och nackdelar, sä-
ger Kent Rosenqvist. Vi kan dra nytta av 
koncernen när det gäller samlade inköp 
till exempel. Dessutom är den kunskap 
som finns i gruppen något vi har stor nyt-
ta av. Nackdelen är väl att det för med sig 
mycket rapporteringar och administrati-
va saker som man inte har i en mindre 
grupp. Koncernledningen har väldigt bra 
koll på dotterbolagen.

– Men rent företagsmässigt är chanser-
na att leva vidare större i den här konstel-
lationen jämfört med att vara en liten pri-
vatägd grupp.

EnERGISEKTORn näSTA
Den största konkurrensen Gävle Gal-

van har när det gäller varmförzinkning är 

inte inhemsk. Den kommer främst från 
Turkiet, Polen och Italien.

– De är duktiga på både varmförzink-
ning och stål och kan dessutom fortfa-
rande hålla nere priserna. Tuffa konkur-
renter. Men vi har å andra sidan närheten 
som konkurrensmedel och transport-
kostnader styr mycket. Därför är vi lo-
kalt en mycket stark aktör.

Dessutom finns det fortfarande nya 
områden som Gävle Galvan kan slåss på.

– Energisidan är jungfrulig mark för 
oss, men där finns en hel del produkter 
som vi skulle kunna ta upp, både för till-
verkning och varmförzinkning. Det är 
produkter som passar vår organisation 
och våra processer. Det finns inga strate-
giska beslut än så länge, men vi har bör-
jat titta på marknaden.

Som sagt; tungt och besvärligt ska det 
vara för Gävle Galvan.

– Gärna stora serier, men småbitar är av 
mindre intresse!

Mikael Harrison 

MEdLEMSFöRETaGET

Thomas Ehlin, säljare på varmförz-
inkning och stålkonstruktioner, och Sti-
na Öhlén, marknadsansvarig.

Kent Rosenqvist, vd. Foto: Gävle Galvan
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Kransystem

Lätta lyft med ABUS
ABUCompact kättingtelfer 
ABUS kättingtelferserie ABUCompact finns med lyftkapacitet upp till 4,0 ton. Utmärkande fördelar med ABUCompact är:
• Snabbkopplingar för strömtillförsel och manöverhandtag • Moduluppbyggd design, lätt att underhålla • Prisvärd

Modell GMC

• 1-fas 230V
• Lyftkapacitet 100 kg 

alt. 200 kg
• Steglös lyfthastighet 

upp till 12 m/min 
beroende på lyftkapacitet

Modell GM2

• 3-fas 400V
• Lyftkapacitet 80 kg 

upp till 630 kg
• Tvåstegs lyfthastigheter

upp till 20 m/min 
beroende på lyftkapacitet

Modell GM4

• 3-fas 400V
• Lyftkapacitet 250 kg 

upp till 1250 kg
• Tvåstegs lyfthastigheter

upp till 20 m/min 
beroende på lyftkapacitet

Modell GM6

• 3-fas 400V
• Lyftkapacitet 630 kg

upp till 2500 kg
• Tvåstegs lyfthastigheter

upp till 16 m/min
beroende på lyftkapacitet

Modell GM8

• 3-fas 400V / 48V 
manöverspänning 

• Lyftkapacitet 800 kg 
upp till 4000 kg

• Tvåstegs lyfthastigheter
upp till 20 m/min 
beroende på lyftkapacitet

Här finns ABUS återförsäljarnät och serviceorganisation

Vill du veta mer?
Mer information finner du på ABUS hemsida.

Återförsäljare:
CARLHAG: Karlstad: 054 555 770 JJ Gruppen: Kungsbacka: 0300 566 570

Timrå: 060 525 420 Norrköping: 011 100 192
Gävle: 026 252 290 Kristianstad: 044 126 230

KAMAB: Åkersberga: 08 540 691 80 PROCRANES: Kristianstad: 044 200 230

www.abus-kransystem
.se

Exempel på option; radiostyrning Mini-RC

ABUS Svängkranar
Ett brett produktprogram med vägg- och pelarsvängkranar.
Lyftkapacitet från 80 kg upp till 6,3 ton (max 4,0 ton med kättingtelfer).

ABUS Lättraverssystem
Flexibelt system för linjär och yttäckande materialhantering.
Lyftkapacitet från 80 kg upp till 2,0 ton.

Pelarsvängkran typ LS Lättraverssystem typ EHB

Anzeige SK-HB-EK 2010  04.06.2010  10:15 Uhr  Seite 1
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hjulen snurrar igen – då ökar  
leveranstiderna dramatiskt

InKöPaRE

Jörgen Fondelius,
Dellner Brakes

Jonny Mohlén,
gränsfors Smide

Christer gradin, 
Metso Paper 

– Jag tycker det är lite jobbigare på 
marknaden, säger Jörgen Fondelius (Ny-
ström som ogift före sommaren. red.s 
anm.)

– Det är svårare att få svar på saker och 
ting, svar på offertförfrågningar drar ut 
på tiden och antalet försenade leveran-
ser ökar.

Anledningen är, menar Fondelius, att 
leverantörerna har mer jobb än de har 
folk för närvarande.

– De har inte hunnit med att anställa el-
ler återanställa sedan de friställt folk un-
der krisen och anpassat sig till den låga 
beläggning som rådde då.

Det här kan naturligtvis också föra med 
sig att företagets egna kunder blir drab-
bade på samma sätt..?

– Det finns en oro för det, säger Jörgen. 
Jag ser i min spåkula att det kan komma 
att drabba våra kunder under hösten. Vi 
har nämligen en ganska stor orderstock 
för den kommande tremånaders perio-
den och en del leverantörer som är knut-
na till dessa order har det kämpigt just 
nu, det vill säga fullt upp och har svårt att 
hinna leverera i tid.

Detta är dock en 
övergående fas. Fon-
delius tror att balan-
sen är återställd om 
ungefär tre månader.

Det har börjat röra 
på sig även för Dell-
ner Brakes, även om 
Jörgen Fondelius inte 

vill påstå att det lossnat riktigt så där or-
dentligt än.

– Men det är betydligt positivare än i 
våras, säger han. Orderingången ökade 
ordentligt i juni och juli. Vi fick bland 
annat en engineeringorder i augus-
ti som kan generera ett stort kontrakt på 
sikt. För närvarande är det alltså ganska 
mycket uppåt även om vi inte ser mer än 
tre månader framåt just nu. Det kan bli 
lite tuffare under vintermånaderna, om 
vi inte kan få igång orderingången lite 
bättre under hösten.

– Dessutom talas det ju om en andra 
recession och det kan jag känna att det 
finns en liten risk för. Men vi hoppas na-
turligtvis att det inte blir så, utan att den 
positiva utvecklingen får fortsätta.

Kurvorna pekar uppåt och orderläget har kraftigt förändrats ute hos företagen efter krisen. Nu får fler och fler 
snarast problem att hänga med i svängarna, sedan organisationerna anpassats för att rida ut lågkonjunkturen. Har 
det skett några tydliga förändringar sedan i våras, frågar vi ett antal inköpare i vår panel:

– Det är en tydlig 
skillnad på leveransti-
der sedan i våras, kon-
staterar Christer Gra-
din på Metso Paper.

– Förändringen har 
egentligen skett under 
den korta tid som gått 
sedan semestern. En 
tydlig indikation på att 
det har lossnat, att företagen får allt mer 
att göra och samtidigt att de inte hunnit 
kompensera för den personalstyrka de 
dragit ner, liksom de lager de gjort sig av 
med under krisen och inte byggt upp.

För inköpare är detta alltså den allra 
tydligaste skillnaden sedan i våras, då 
hjulen visserligen började snurra lite for-
tare för många företag, men då inköpar-
nas problembild präglades av sådana in-
slag som hör lågkonjunkturer till, det vill 
säga korta ledtider, många gånger för-
månligare priser och företag som snarast 
kontaktade inköparen istället för tvärt-
om.

– Men det omvända förhållandet gäller 
inte överallt, säger Gradin. Det är främst 
i de nordiska länderna vi upplever de allt 
längre leveranstiderna – upp till 150 pro-
cent. I andra länder är det inte så. Asi-
en är det tydligaste exemplet. Där är le-
veranstiderna opåverkade av det läge vi 
upplever här.

– Länder som borde kunna hålla kor-
ta leveranstider, lider också av det här 
problemet. Östländerna, som fortfaran-
de inte tagit sig ur krisen och som borde 
kunna leverera på korta tider, blir lidan-
de av långa leveranstider på råvaror. De 
köper in mycket specialstål från Norden, 
och så blir vi lidande i slutänden. Ju mer 
special, desto längre leveranstider, upp-
lever vi.

Hittills har Metso Paper klarat sig bra i 
alla fall, men Christer Gradin är överty-
gad om att problemen kommer, även för 
företagets leveranser utåt.

– Jag tror inte vi är i balans förrän om 
något år, säger han. Under tiden försöker 
vi fördela så gott det går mellan leveran-
törer för att klara oss.

– Dessutom ger vi leverantörerna också 
prognoser på hur vi beräknar köpa fram-
över, för att förbereda så gott det går. Vi 
har nog lärt oss en del...

– Just nu är det kaotiskt, säger Jonny 
Mohlén. Läget har ändrats radikalt under 
det senaste halvåret och det stora proble-
met är de extremt långa ledtiderna.

På Gränsfors Smide upplever man allt-
så exakt samma problem som hos Metso 
Paper och Dellner Brakes.

– Problem att få material, problem att 
få leveranser.

– Alla har inte haft 
möjligheten att be-
hålla kompetensen 
genom krisen. Där 
tillhör vi de lyck-
ligt lottade och vi tog 
ett strategiskt beslut 
2009, att inte göra oss 
av med kompetens. 
Lyckligtvis är vi en koncern, så när det 
inte ens finns fönster kvar att putsa, slus-
sar vi folk genom koncernen och klarar 
på så sätt att behålla alla anställda. Vi har 
varit med sedan 1902, levt genom upp- 
och nedgångar och lärt oss att efter en 
nedgång kommer alltid en uppgång, och 
den kommer oftast väldigt fort.

Det har långt ifrån alla klarat, vilket lett 
till att ledtiderna ökat dramatiskt – i vissa 
fall har leveranstider ökat från 6–7 dagar 
till 5–6 veckor, ibland upp till 10 veckor.

– Långa leveranstider är inga problem, 
bara man vet om det. Då kan man lägga 
om sina system och anpassa sig till det 
nya läget. Men nu har det gått fort och då 
blir det problem.

– Som det är nu får den som skriker 
högst sina leveranser först. Vi försöker 
ha en bra dialog med våra leverantörer 
utan att skrika.

Gränsfors gick in i semesterperioden 
utan lager och startade hösten utan lager. 
Då blir naturligtvis problemen stora när 
också leveranserna tar tid på sig. Som 
lök på laxen börjar skolorna och med den 
sjukdomsfrånvaro bland personalen...

– Men nu börjar vi i alla fall se änden 
på eländet och vi kan snart få ett tryggare 
arbetstempo. Vi har ställt om oss till det 
rådande läget och just nu är det 110 pro-
cent produktion som gäller – och det är 
ändå ganska positiva problem.

När är balansen helt återställd?
– Jag är säker på att vi får leva med det 

här resten av året.
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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!

Häfla Bruks AB  |  610 14 Rejmyre  |  Tel 0151-52 40 00  |  info@hafla.se  |  www.hafla.se

MASKINSKYDD

Häfla Bruks AB erbjuder vad vi anser vara marknadens mest kompletta och flexibla system inom
maskinskydd. Ett komplett system med komponenter som lagerhålles för snabb leverans.

Vi erbjuder kloka maskinskyddslösningar, genomtänkta layoutförslag, snabba offerter och leveranser
i tid. Allt enligt de krav som finns på att skydda människor från maskiner och maskiner från människor.

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
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EnTREPREnöRFöRETaGEn

Framåt 
tillsammans med

Entreprenörföretagen är en av de riktigt 
intressanta frukterna av det pågående 
och utvecklande samarbetet mellan Me-
kaniska Verkstädernas Riksförbund och 
Plåtslageriernas Riksförbund.

De båda organisationerna har sida vid 
sida samlat tusentals företag inom plåt-
industrin (PLR) och mekanisk verk-
stadsindustri (MVR) i omkring hund-
ra år. Plåtförbundet har varit verksamt i 
110 år, MVR i 90.

MEKAnIKFÖREnInGEn
De två bransförbunden har helt enkelt 

slagit ihop sina respektive servicebolag 
i detta nya bolag, som idag samlar fyra 
branschföreningar.

Byggnadsplåtföreningen, Stål- och 
Lättbyggnadsföreningen samt Ventila-
tionsföreningen fanns redan tidigare un-
der PLR. Just nu bildas dessutom Me-

kanikföreningen, som ska samla i första 
hand företag med skärande bearbetning.

– Det rör bland annat en hel del MVR-
medlemmar, kommenterar Lars Svedje.

MYCKET STARKARE
Anledningen till det nybildade bola-

get är egentligen flera. Samtidigt som 
man får ett starkare bolag som kan ge 
medlemsföretagen i de respektive för-
eningarna en bättre service, erbjuda bätt-
re villkor och upphandla gemensamma 
tjänster förmånligare, blir Entreprenör-
företagen också en aktör med betydligt 
större tyngd.

– Vi får helt andra möjligheter att bli en 
stark aktör på marknaden för våra med-
lemsföretag och betydligt ökade möjlig-
heter att påverka beslutsfattare.

De samarbetande organisationerna re-
presenterar 1 300 svenska företag, och 
denna ökade medlemskår skapar bätt-
re förutsättningar för att bland annat hit-
ta samarbetspartners, göra ekonomiskt 
riktiga upphandlingar av en rad med-
lemsnyttiga tjänster, höja statusen inom 
yrkena och påverka den framtida rekry-
teringsbasen.

Svedje påtalar också att företaget kan 
fungera som en remissinstans för att ge 
lagstiftare ökad kunskap om lagförsla-
gens nyttor och konsekvenser, vara en 
kunskapsportal inom forskning och ut-
veckling, samt på ett tydligt sätt lyfta 
fram stålets fördelar tillsammans med 

andra material liksom att förstärka de 
positiva miljöaspekterna kring använ-
dandet av stål. Bland mycket annat.

Det finns stora fördelar med att samla 
flera branscher under en hatt, menar Lars 
Svedje.

– Den här lösningen gör att vi stärker 
respektive branschs affärsmöjligheter 
och kan redan i affärsögonblicket ta en 
större entreprenad genom dessa samar-
betande branschkompetenser.

STOR – OCH VäxER
Entreprenörföretagen har alltså re-

dan från början en stadig grund att stå 
på med de många företag som redan är 
medlemmar. Men det finns utrymme att 
växa och bli ännu starkare på. Inte minst 
för den nya Mekanikföreningen, som nu 
ska locka till sig så många företag som 
möjligt som har skärande bearbetning på 
programmet.

– Det finns, tillägger Svedje, ingen-
ting som hindrar att man är medlem i fle-
ra föreningar, beroende på hur företagets 
verksamhet ser ut.

KAxIGT
Det nya bolaget går nu ut på bred front 

för att visa upp sig inför sjösättningen 
vid årsskiftet. Bland annat finns Entre-
prenörföretagen på Tekniska Mässan.

– Det nya bolaget ska vara kaxigt, ut-
manande och modernt, säger Lars Sved-
je.

Hopslagna. Thomas Dahl-

berg, PLR, och Lars Sved-

je, MVR, gör gemensam 

sak i Entreprenörföretagen. 

Svedje är vd i det nybildade 

bolaget.

Det nya bola-
get ska vara 
kaxigt, utma-
nande och 
modernt!

”

Sverige har fått en ny aktör 
inom industrin. Den heter En-
treprenörföretagen och är 
ett nytt bolag som samlar 
flera branscher under sam-
ma hatt; Stål- och lättbyggnad, 
Byggnadsplåt, Ventilation och, 
kanske mest intressant, den 
nya Mekanikföreningen.
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Nu är det rätt tid att tänka framåt och trimma produktionen. För första gången sedan 2006
är hela verktygsmaskinbranschen samlad i Stockholm. Och nyheterna är rekordmånga!

I samarbete med SVMF och FVM presenterar vi de ledande aktörerna i branschen
bland annat Duroc Machinetools, Ravema, Stenbergs, Edströms Maskin, ISCAR och
Hexagon Metrology.

Kunskap är färskvara! Uppdatera dig och dina medarbetare på våra kostnadsfria
utbildningsprogram om bland annat multifunktionella maskiner och 5-axlig bearbetning
med hjälp av CAM.

Se nyhetsklipp från utställarna – besök www.youtube.com/tekniskamassan

Trimma produktionen?
Här finns verktygsmaskinerna!

Huvudmediapartner:Samarbetspartner:

P r o d u k t u t v e c k l i n g | A u t o m a t i o n | P r o d u k t i o n

C
en

tr
al

Nyhet!

Operatörsdagen

– en lönsam

investering!

210x297+3_Sv Verks:210x297+3_Sv Verks  10-09-21  09.55  Sida 1
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– Fiberlaserskärning, skärande bear-
betning, planslipning, rörbockning & 
rörkapning

När årets Tekniska Mässa går av sta-
peln i Stockholm 19-22 oktober kom-
mer Edströms Maskin AB att visa upp 
stora delar av sitt omfattande maskin-
program. I Jönköpings-företagets mon-
ter A14:10 finns bland annat Adiges 
nya fiberlasermaskin LT Fiber och tre 
olika verktygsmaskiner från Haas.

Italienska Adige har under lång tid 
legat i framkant att utnyttja fördelar-
na laserbearbetning. Deras nya fiber-
laserteknik innebär en rad fördelar för 
tillverkande företag. 

– Vi vet att den här tekniken kom-
mer att innebära stora möjligheter för 
den tillverkande företag i Sverige. Inte 
minst när det gäller efterfrågan på ener-
gibesparingar, snabbare produktion och 
varierande typer av material, säger Ed-
ströms Maskins vd Ola Andersson. 

Från Haas Automation presenteras tre 
olika verktygsmaskiner som utveck-
lats för hög produktivitet på liten yta. 
DT-1 är en kompakt höghastighetsma-
skin för borrning och gängning med full-
ständiga fräsegenskaper. VF2-SS är en 
supersnabb vertikal fleroperationsma-
skin med ögonblicklig verktygsväxling 
och en rörelsehastighet på 35,6 m/min. 

CNC-svarven ST-30 erbjuder i sin tur 
en kraftfull bearbetning med hjälp av sin 
spindel på 30 hk. För verktygsmakaren 
finns även den populära planslipen FS-
G1640II från Chevalier med på mässan.

Rörbearbetning är en viktig del Ed-
ströms Maskin verksamhet genom 
BLM:s omfattande utbud av rörbock-
ningsmaskiner. På tekniska mässan vi-
sas den helelektriska E-Turn 52 med 
magasin som erbjuder höger-/vänster-
bockning med fast eller variabel radie. 
När det gäller kapning presenterar Ed-
ströms Maskin dessutom en bandsåg 
från den nya amerikanska agenturen Do-
All.

Automation och 
done-in-one

Robotbetjänad svarv  
i Lichrons monter

BRanSch- O PROduKTnyhETER

På Tekniska Mässan i Stockholm 19-
22 Oktober premiärvisar Lichron en li-
ten kompakt robotcell från Müga-Tech 
med visionsystem från SVIA. 

CNC-svarven Müga-Tech IT-42 Robot 
är en mindre svarv med 6” chuck, 42mm 
spindelgenomgång och 16 verktygsplat-
ser. Svarven är rikligt utrustad med tex. 
drivna verktyg, C och Y-axel. Styrsys-
temet kommer från Mitsubishi modell 
M70 med svenska menyer.

Roboten är en 6-axlig robot från Mit-
subishi som är snyggt integrerad i svar-
ven med en automatisk dörr som åtskil-
jer bearbetningsutrymmet. 

Maskinen plockar detaljer från en in-
matningsbana och har övervakning med 
kameror –ett så kallat visionsystem från 
välkända SVIA. Operatören plockar upp 
detaljer på banan, visionsystemet tittar 
och bestämmer hur roboten skall grep-
pa detaljen, efter färdigbearbetad detalj 
läggs detaljen på en utmatningsbana för 
vidare transport.

I Lichrons monter på Tekniska Mässan 
visas modellen Müga-Tech IT-42 Robo 
med ett visionsystem i samarbete med 
SVIA. Mottot för demonstrationen är att 
visa att alla verkstäder har råd att auto-
matisera!

Edströms visar stort maskin- 
program på Tekniska Mässan

Ravema inriktar sitt mässdeltagande 
mot Automation och Done-In-One, 
s.k. komplettbearbetning, genom att 
i montern ha en Workshop, och där 
ställa upp och köra ett antal maskin-
er tillsammans med våra verktyg och 
mätutrustning.
I montern kommer besökarna blan-
da annat att hitta Mazak InTEGREx-
j serie, en ny generation InTEGREx 
maskiner som nu gör det möjligt för 
alla företag, oavsett storlek, att nyt-
tja DOnE-In-OnE och därmed tillver-
ka detaljer snabbare, effektivare och 
mera lönsamt. En av de viktigaste 
fördelarna med InTEGREx-maskin-
erna är just förmågan att kunna pro-
ducera små serier med lönsamhet. 
Det skapar större flexibilitet och kor-
tare genomloppstid i fabriken. Med 
InTEGREx-j kan man minska tiden 
på första detaljen med 64% jämfört 
med konventionell metod med svarv 
och fleroperationsmaskin.

Andra nyheter är  VTC 800/20 SR, 
en ny, mindre storlek i VTC-serien, 
QT SMART 200M, en ny modell i QT 
SMART serien, CnC-svarvar för hög 
produktivitet som fått C-axel och 
drivna verktyg.

En större automationscell som Rave-
ma sålt till Weland AB i Smålandsste-
nar där SVIA är automationslever-
antören. Delar av cellen till detta 
projekt visas på mässan.

AnCA verktygsslipmaskin Mx7 för 
produktion av runda verktyg upp till 
16 mm är en annan nyhet.Visas för 
första gången i Sverige!
Dessutom visar Ravema en rad andra 
maskiner, verktygsteknik och mät-
teknik på mässan.
Monter A24:20
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Vi vet hur viktig driftsäkerhet är för dig. Därför rullar våra tankbils leveranser på, 
alltid smidigt, alltid säkert och alltid på utsatt tid. Så att din verksamhet kan 
fortsätta framåt. Trygga din driftsäkerhet, kontakta oss idag och ta reda på 
mer om våra energi erbjudanden för diesel, smörjmedel och eldningsolja. 

Besök okq8.se eller ring Kundservice 020-85 86 87.

Vi driver  
dig framåt

NORTON - 
FÖR EFFEKTIVARE 
SLIPNING !

ABRASIVE TECHNOLOGICAL EXCELLENCE

Världsledande  

Innovativa produkter  

Avancerad teknologi  

Komplett lagersortiment  

Kundanpassade lösningar  

Flera  olika kvalitetsnivåer

SAINT-GOBAIN ABRASIVES AB

BOX 495 • 191 24 SOLLENTUNA

TELEFON 08-580 881 00 • TELEFAX 08-580 881 01

E-MAIL SGA.SE@SAINT-GOBAIN.COM

HEMSIDA WWW.NORTON.SE 
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På Tekniska Mässan premiärvisas 
en vattenskärmaskin från Italiens-
ka Waterjet Corp. Maskinerna byggs i 
Monza Italien. Standardprogrammet 
omfattar vattenskärmaskiner i stor-
leksområdet från den minsta 1.200 x 
1.200 mm upp till den största 11.000 
x 3.000 mm. Waterjet Corp är den 
största tillverkaren i Europa på vat-
tenskärmaskiner.
Man har en erkänt hög kvalitet med 
över 1 000 installerade vattenskär-
maskiner runt om i världen.
Maskinerna har hög teknisk nivå, 
som utrustning finns till exempel 
Multipla skärhuvuden, 5-axlig si-
multan körning, effektivt slambort-
tagningssystem, antikollission och 
automatisk höjdavkänning för opti-
malt skärläge, integrerade rundbord 
för rörskärning med mera. Högtryck-
spumparna kommer från KMT Water-
jet Systems. nu med det nya max-
imala trycket på 6.200 bar. En KMT 
pump är en av de mest kvalitativa 
pumparna marknaden kan erbjuda. 
Maskinen levereras med styrsystem 
från Mitsubishi M700 serien med spe-
cialanpassat HMI. Systemet har in-
byggd CAM-mjukvara med automa-
tisk ”nesting” funktion.
Modellerna indelas i grupper enligt 
följande: 
Classica  - 3-axlig serie bestående av 
ekonomiska instegsmodeller.
Suprema  - 4-axlig mer teknikbase-
rad serie där en mängd olika utrust-
ningsalternativ finns tillgängliga.
Evolution - Den mest teknikutveck-
lade modellen, fullt simultanstyrd 
5-axlighet.

Specialmaskiner
Waterjet Italia´s mångåriga erfaren-
het innebär även ett stort specialpro-
gram som till exempel vattenskär-
maskiner enbart för rör, automatiskt 
rullande skärbord, specialmaskin-
er för stengravyr med blästring och 
polering, eller tex. vattenskärmaski-
ner för bergborrning och tunnel ex-
ploatering. Storleksmässigt kan Wa-
terjet Corp. bygga väldigt stora 
specialmaskiner där begränsningen 
sätts på monteringsytan i fabriken.

I Lichron´s monter på Tekniska Mäs-
san 19-22 Oktober visas modellen 
Suprema Dx-510 med rörelseområde 
1.850 x 3.350 mm, maskinen har bla 
utrustning I.T.C-vinkelkompensa-
tion samt den nya KMT pumpen på 
6.200 bar.

Lichron introduce-
rar ny italiensk  
vattenskärmaskin

Om du ska lagra miljöfarliga eller 
brandfarliga vätskor i fat av olika storle-
kar, behöver du en flexibel containerlös-
ning som kan användas överallt, hävdar 
DENIOS. 

Modulcontainrar är det rätta valet – för 
nästan alla uppgifter.

Tack vare den kompakta konstruktio-
nen erbjuder miljöcontainrar, modell 
WHG, från DENIOS mycket ekonomis-
ka uppställningsmöjligheter. De levere-
ras färdigmonterade med praktiska lyft-
öglor som standard. DENIOS containrar 
är rymliga med integrerbara hyllsystem 
som gör det möjligt att välja invändig ut-
rustning mycket flexibelt. 

Tack vare pardörren är det lätt att få 
skrymmande behållare snabbt på plats. 
Om så önskas kan containern förses med 
en uppkörningsramp som kan justeras i 
höjdled. För den som behöver mycket 
utrymme rekommenderas WHG 360, en 
containerversion med extra stor golvyta 
på ca 17m2. Här finns det även möjlighet 
till påfyllning och omfyllning av vätskor 
direkt i containern.

DENIOS miljöcontainer (WHG) kan 
också levereras i ett utförande med na-

turlig ventilation. Detta är ett lagkrav 
(TRbF 20) för att minimera brand- och 
explosionsrisken vid passiv lagring. 
Vid aktiv lagring eller där en naturlig 
luftväxling inte är möjlig (exempelvis 
i murfördjupningar) kan teknisk venti-
lation används. Den är då självklart ex-
plosionsskyddad. På begäran kan miljö-
containrarna också levereras isolerade 
och med extra uppvärmningssystem. In-
byggda uppsamlingskärl sörjer för max-
imal säkerhet.

Alla modellvarianter av miljöconta-
inrar typ WHG från DENIOS samt det 
omfattande tillbehörsprogrammet (in-
vändig belysning, hyllställ, fatpallar, 
antikondensbeläggningar samt lacke-
ringar) finns i den aktuella huvudkatalo-
gen från DENIOS.

Säkert och flexibelt från DENIoS

Två företag investerar i  
bäddfräsar från Ahlsell

Sandberg & Söner Mekanisk Verkstads AB är ett legoproducerande företag beläget 
i Fagersta i Västmanland. Företaget, som är ISO-9001 certifierat, arbetar med skäran-
de bearbetning samt montering av medelstora och stora produkter till bland annat stål- 
och verkstadsindustrin. 

För att ytterligare förstärka vår position inom vårt marknadssegment och för att kun-
na erbjuda våra kunder den modernaste och effektivaste tillverkningskapaciteten har 
vi beslutat att investera i en ny bäddfräs, MTE BF4200. Maskinen kommer att levere-
ras och installeras under oktober 2010.

nYSTEDTS SMIDES & MEKAnISKA VERKSTAD
Nystedt är en legotillverkare av svetsade konstruktioner och maskinbearbetade de-

taljer inom såväl arborrning, fräsning samt svarvning och även ytbehandling.  Vi på 
Nystedts är något av specialister på legotillverkning i korta och medellånga serier. Vi 
förfogar idag över ca 2200 kvm modern verkstads yta med rejäla lyftutrustningar och 
en modern maskinpark med stor kapacitet.

Vår nya MTE Bäddfräsmaskin K25 kommer med sin stabilitet och flexibilitet utgöra 
ett viktigt komplement till våra befintliga stora bäddfräsmaskiner.
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Minska kontakten
Öka produktiviteten

Oerlikon CARBOFIL GOLD är den nya MAG tråden för 
svetsning av konstruktionsstål      producerad med den nya 
innovativa Metal Hybrid Beläggningsprocess (MHB) tekniken 
för ökad produktivitet. CARBOFIL GOLD svetstråd, med 
MHB teknologi förbättrar svetsprocessen: 
Ljusbågen är ovanligt stabil under både CO2 och mix-gas, 
vilket ger mindre sprut och mindre tid krävs för rengöring 
och städning. Dessutom har Carbofil GOLD en precis och 
effektiv start och stopp egenskap. 
Den nya MHB beläggningen minskar glidmotståndet 
genom trådledaren, förbättrar matningsegenskaperna och 
minskar betydligt avskalning av tråden och igensatta 
trådledare. 
Slitage av kontaktrören är också mindre, vilket innebär 
mindre ställtid. 
Skillnaden kan ses direkt på tråden som har ett gyllene 
utseende jämfört med existerande trådar. 
CARBOFIL GOLD gör det möjligt att leverera en optimal 
prestanda från alla svetsplatser, med en tydlig fokusering 
på kostnadseffektivitet, produktivitet och kvalitet av MAG-
svetsning, särskilt med hänsyn till automatiska och 
robotmässiga svets applikationer. 
CARBOFIL GOLD är tillgänglig i två olika kemiska 
analyser: 

ISO 14341-A AWS A5.18 

CARBOFIL 1 GOLD G42 4 M G3Si1 
G42 3 C G3Si1 ER70S-6 

CARBOFIL 1A GOLD G46 4 M G4Si1 
G46 3 C G4Si1  

CARBOFIL GOLD : 
Den nya höjdpunkten 
för MAG-svetstrådar

OERLIKON SKANDINAVIEN AB
KROSSVERKSGATAN 7F
216 16 LIMHAMN
www.oerlikon.se
+46 40 670 15 00

Våra produkter:
Kontakta oss om:

Tillsatsmaterial

Svetsmaskiner

Skärmaskiner

Svetskranar

Svetsautomation

Svetsmekanisering

Rullbockar

Lägesställare

Svetsrobotar

Skärrobotar

Tillbehör

Service

Svets- och skärprodukter

OERLIKON SKANDINAVIEN AB
KROSSVERKSGATAN 7F
216 16 LIMHAMN
www.oerlikon.se
+46 40 670 15 00
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Ferrita investerar i ny rörslip-
maskin från AREg

Kyocera från Japan har utvecklat 
en högeffektiv planfräs som tål tuff 
bearbetning.
Frässkären är dubbelsidiga och pen-
tagonala. 10 skäreggar per skär in-
nebär mycket kostnadseffektiv 
bearbetning. Den största vinsten 
gör man förmodligen genom att öka
matningen då skärkrafterna är låga 
trots kraftiga skär med ett IC på 18 
mm.
Skäreggen är designad på ett myck-
et finurligt sätt. Huvuddelen av 
skäreggen står i 45°. Därefter går 
den över i en annan vinkel och se-
dan ytterligare en, vilket ger tunna 
spånor och låga skärkrafter. Myck-
et forskning och många tester har 
sedan lett fram till detta optimala 
frässkär.
Fräsen heter MFPn och finns i alla 
storlekar från 63 mm och upp till 
250 mm. Grovtandad, normaltan-
dad och fintandad är standard.
Samma skär passar alla fräskrop-
par. Tre olika spånbrytare finns att 
välja på. En för generell bearbetning 
(GM), en annan där låga skärkraft-
er är prioriterade (SM) och den tred-
je för tuff bearbetning (GH).

Konkurrensen på marknaden är hård. 
Ofta handlar det om vem som levererar 
högkvalitativa detaljer snabbast. Det 
ställer höga krav på företagens maskin-
parker. PMC Swedrive jämnar startfäl-
tet med hjälp av maskiner av märket 
Okuma, levererade av AB Sigfrid Sten-
berg i Nässjö. 

PMC Swedrive grundades i Lagan 
1973. Sedan dess har de lyckats slå sig 
in bland marknadsledarna i Skandina-
vien gällande tillverkning och leverans 
av snäckväxlar, skruvdomkrafter och 
specialväxlar till industrin. Sedan star-
ten har värdeorden kvalitet, snabbhet 
och flexibilitet stått i fokus. 

– Hög kvalitet i kombination med 
snabbhet är förutsättningar för att bli 
framgångsrik i den här branschen. 
Flexibilitet är ett verktyg för att kun-
na nå kvalitet och snabbhet, förklarar 
Ingemar Ericsson, produktionstekniker 
på PMC Swedrive. 

För att säkerställa kvalitetsnivån ham-
nar maskinparken i fokus. 

– Vi har kontinuerligt uppdaterat vår 
maskinpark och försäkrar oss alltjämt 
om att vi har den senaste teknologin 
gällande såväl maskinpark som kon-
struktionsverktyg och övriga hjälp-
medel. Okuma är ett märke vi har haft 
i vår maskinpark sedan 1975. Då köp-
te vi en LS-N svarv med dubbla revolv-
rar. Okuma var bra då, och håller måttet 
fortfarande i dag. 

Under 2008 uppstod behovet, för PMC 
Swedrive, att korta verkstädernas ledti-
der. Sedan tidigare kunder hos Stenberg 
och av märket Okuma föll valet på en 
Okuma Multus B400 med robotlösning 
från Motoman. Den stora fördelen med 
maskinlösningen var att detaljer som ti-
digare hade bearbetats i tre olika mo-
ment, i tre olika maskiner, numera fär-
digbearbetas i en enda operation. 

– Det här har förenklat och effekti-
viserat vår verksamhet oerhört. Det är 
enkelt att köra in första jobbet i maski-
nen och sedan går det av sig självt. Du 
har bara en maskin att bevaka. Och med 

plats för 80 verktyg i maskinen finns 
det verktyg för alla detaljer du vill be-
arbeta i Okuman, berättar Peter Sund-
qvist, operatör på PMC Swedrive. 

Korta ställtider var en mycket viktig 
parameter i valet av maskin eftersom 
PMC Swedrive mestadels kör korta se-
rier. 

– Vi ställer om maskinen en till tre 
gånger dagligen, ställtiden i dagsläget 
är 25-30 minuter men vi tror att vi kom-
mer att komma ner till 15-20 minuter.  

Ferrita Sweden AB ingår i den famil-
jeägda Godarbkoncernen och har en års-
omsättning runt 25 miljoner kronor. Fer-
ritas största affärsområde är rostfria 
avgassystem, främst för personbilar i 
både standard- sport- och racingutföran-
den, men man tillverkar även specialsys-
tem till olika typer av fordon och maski-
ner. Genom en målmedveten satsning på 
produktutveckling och kvalitet, har man 
utvecklats till en av världens främsta till-
verkare. 

Genom den här investeringen vill vi 
även höja produktfinishen ett steg till, 
enligt Ferritas VD, Micael Ljungström. 
Med hjälp av en mer effektiv produk-
tionsmetod bereder vi också plats för att 
ta in externa jobb i utökad omfattning sä-
ger Micael.

Tekniken ger en väsentlig tidsbespa-
ring i kombination med ett bättre och 
jämnare resultat

– Maskinen är uppbyggd med ett pla-
netsystem, bestående av två slipband 
monterade på ett roterande hjul. Tack 
vare NS Planetsystem möjliggörs slip-
ning utan att rotera röret.

– Konstruktionen med två band runt ett 
icke-roterande rör, möjliggör slipning 
med ett avsevärt mycket jämnare slipre-
sultat än vad som är möjligt vid slipning 
med alternativa metoder. Denna kon-
struktion medför även en betydligt min-
dre åtgång av slipband.

NS Maquinas har specialiserat sig för 

tillverkning av maskiner för effektiva 
sliparbeten. De mest efterfrågade ma-
skinerna är tvåbands slipmaskiner i NS 
ML-serie för slipning av runda och ovala 
rör i både raka och böjda utföranden upp 
till 300 mm.

Areg och systerbolaget Intercut är ex-
pansiva agenturföretag med maskiner 
för plåtbearbetning - från lagerhantering, 
skärning, stansning och bockning till ef-
terbehandling i form av bultsvetsning, 
slipning, fasning, avgradning och trum-
ling. Under samma tak har vi ett flertal 
världsledande varumärken som Mes-
ser, Soyer, LVD, Kuhlmeyer, NS, Thiel, 
Kjellberg, Skanveir, Lissmac.

Högeffektiv 
planfräs från 
Kyocera

PMC Swedrive kortar sina ledtider med okuma Multus B400

Ingemar Ericsson, Magnus Silverteg, 
Patrik Sundqvist  och Marek Janukie-
wicz.
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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

Besök oss i monter A33:01 

på Tekniska Mässan
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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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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.

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.
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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.

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.

 

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.

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.

Repay
Brunegårdsvägen 1
451 76 Uddevalla
Tel. 64 58 00
www.repay.se

Sveriges vassaste leverantörer av 
skurna och kapade ämnen, han-
delsstål och diverse kringtjän-
ster som rörlaserkapning och pul-
verlackering. Vi utlovar smidiga 
leveranser och obyråkratiska kon-
takter för att uppfylla just dina/
era krav.

Saltängens Mekaniska  
Verkstad AB
Järngatan. 25,  
602 23  nORRKÖPInG
www.smvab.se
Johan Wigge, Tel: 011 36 11 40

Saltängens Mekaniska Verkstad 
AB är ett företag som specialiser-
at sig på maskinbearbetning, 
svetsning av stora maskindelar 
och Termisk Sprutning. är också 
Hardox Wearparts Medlem

Silver & Stål
Box 154, 643 22 Vingåker
Christian Schütt
Telefon: + 46 (0)151 51 15 62
Mobil: + 46 (0)739 41 15 62
Fax: + 46 (0)151 51 18 70
christian.schutt@silverstal.se
www.silverstal.se

Legotillverkning i rostfritt stål, 
aluminium, titan och stålplåt. 
Vi kan: Djupdragning, Excen-
terpressning, Laserskärning, 
Stansning, Bockning, Svetsning, 
Slipning, Polering & Montering. 
Inom varje område finns det au-
tomatisering i form av robotstyrn-
ing. Certifierade enligt ISO 9001, 
ISO 14001 samt svetscertifikat En 
287-1.

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.

Ring 08-753 48 00 
www.qimtek.se

Bli medlem i Qimtek  
– uppgradera din  
företagsprofil! 
– Flerdubbla antalet offert-
förfrågningar från inköpare.

önskar du boka en 
annonsplats här?

Några inköpare som använder 
Qimteks  marknadsplats:

Sandvik, Kockums, Volvo, Part-
nertech, Atlet, Haldex, Öhlins,  At-
las Copco,  Metso, Gränsfors, 
Bombardier, Seabased, Dellner 
Brakes, Silva, SSAB, HTC Sweden, 
Brokk, Uddeholm och Koenigsegg 
med flera.
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MVR | SIdOR – KOnGRESSEn 2010

Framåt och uppåt i östersund

“Det blåser kraftiga vindar
Förändringarnas tid är här...”
Thomas Ledin fick inleda 
MVR:s kongress 2010.
En väl vald melodi, ty förän-
dring och utveckling var det 
överskuggande temat, när 
representanter för förbundet 
bänkade sig i konferensrum-
met på Clarion Hotell grand 
i Östersund omkring klockan 
halv nio lördagen den 22 maj.
Där och då skrevs historia för 
både MVR och PLR i det nybil-
dade Entreprenörföretagen.

det finns väldigt mycket att säga 
om vad som timade i Östersund 
och hur bra alla trivdes under 

det strålande värdskapet av paren Sten 
o Mona Ericsson och Roland o Christin 
Olsson – betydligt mer än det finns plats 
för här.

En stor del av kongressdagen upptogs 
i alla fall av det nya som händer i sam-
arbetet mellan MVR och PLR, nämligen 
bildandet av Entreprenörföretagen. Där-
för hade även PLR:s vd Thomas Dahl-
berg ”släpat” sig upp till foten av fjäll-
världen. Han stod för presentationen av 
bolaget och botaniserade bland alla de 
uppgifter det nya bolaget har, hur och 
med vad det ska bistå medlemmarna.

Han berättade bland annat om den ut-
vecklingspotential förbunden gemen-
samt har när det gäller medlemsföre-
tag. Idag samlar PLR och MVR omkring  
1 300 företag.

– Vi kan bli nästan fem och ett halvt 
tusen medlemmar, om vi lyckas över-
tala alla presumtiva företag, sa Thomas 
Dahlberg.

– Det här är ingenting som skett den se-
naste månaden, utan något vi jobbat på i 
flera år. Det är ett viktigt och unikt steg 
vi tar och nu är vi här, sa ordföranden 
Kenth Westin, efter Thomas Dahlbergs 
föredragning. 

– Det här tror vi stenhårt på, det är vår 

framtid – och utan det här har vi ingen 
framtid, absolut inte.

(Läs mer om Entreprenörföretagen på sidan 34)

AVGIFTER OCH SAMGåEnDE
Under mötesförhandlingarna fanns två 

prepositioner att behandla. Först och 
främst avgiften, som nu måste harmoni-
seras med PLR:s avgifter, för att det ska 
råda rättvisa mellan medlemsföretagen. 
Därför höjs nu taket från 12 500 kro-
nor till 25 000 kronor i fem etapper till 
år 2015. Det innebär i slutändan att före-
tag över åtta anställda kommer att få en 
höjd avgift, som beräknas med 0,5 pro-
cent på medlemsföretagens lönesumma. 
MVR har en serviceavgift på 2 000. Från 
2014 höjs den fasta avgiften till 7,5 pro-
cent på det för året fastlagda basbeloppet 
och regleras därefter årligen med samma 
procentsats i enlighet med PLR:s policy. 
Mötet antog förslaget.

Den andra prepositionen behandlade 
det faktum att både PLR och MVR lider 
av mer eller mindre aktiva föreningar, 
och möjligheten till samgående mellan 
lokalföreningar, liksom att dela in landet 
i sex regioner med en företagsrådgivare 
i fyra och två i de övriga. Ett antal lokal-
föreningar, bland annat på Gotland, har 
träffats och fört positiva diskussioner om 
samgående.

Styrelsen fick mandat att verka för att 

Samling i Bleka.

En smed och en “smed” –  Christer 
Wall och Thomas Dahlberg.

Sven-Olof Sundin, Leif nyberg och 
Bengt-Olov Rudberg levererar Corne-

lis-pärlor med fantastisk känsla.

Värdparen; Mona o Sten Ericsson och 
Roland o Christin Olsson. 

Kongressen utgjorde startskottet för Entreprenör-
företagen, ett steg i samarbetet mellan MVR och 
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Framåt och uppåt i östersund

Gästande föreläsare. Fr.v. Håkan Bengtsson, Försäkringsmäklarna, Francesco Misisca o Dag Imre, Q-App, Pär Bengtsson, AGA Gas, Maria Sand-
ström, Consultec och Mårten Holmberg, BE Group.

Styrelsen: Fr.v. Ordförande Kenth Westin, Anders Jeppsson, Andreas Khysing, Roland 
Olsson, Conny Gutsäter, Dennis Forssell, Johan Lannebris och Anders Swedenfeldt.

PLR, som  kongressen var rörande enig om, är både viktigt 
och nödvändigt för utvecklingen.

lokalföreningar slås samman mellan 
PLR och MVR samt att landet delas in 
i sex regioner. Frågan om regioner för-
anledde diskussion initierad av Thomas 
Hedin, och det är tydligt att styrelsen har 
en del att fundera på här, för att indel-
ningen ska bli så bra som möjligt.

När det var dags att välja styrelse 
skedde inga större förändringar. Kenth 
Westin fick fortsatt förtroende som ord-
förande med Johan Lannebris som sin 
vice. Anders Jeppsson, Andreas Khy-
sing, Anders Swedenfeldt och Roland 
Olsson omvaldes också. Endast Dennis 
Forssell valdes in som ny styrelseleda-
mot, som ersättare för Pelle Mattsson, 
som avled i en motorcykelolycka som-
maren 2009.

 Nya suppleanter blev Conny Gutsäter 
och Stefan Olofsson.

FÖREDRAG
Till kongressen hade fem företag/sam-

arbetspartners bjudits in för att berätta 
om sina produkter och tjänster, nämligen 

Håkan Bengtsson från Försäkringsmäk-
larna, Francesco Misisca och Dag Imre, 
Q-App, Pär Bengtsson från AGA Gas, 
Maria Sandström från Consultec och 
Mårten Holmberg, BE Group. Vi får för-
modligen anledning att återkomma till 
dessa vid senare tillfälle.

MAT, CORnELIS OCH SMIDE 
På lördagkvällen blev det både fin mid-

dag – med tal – i  hotellets matsal, och 
”drag på stan”.

Men helgens clou var ändå inledning-
en, då Roland Olsson med hustru Chris-
tin tog emot i ”ladan” (en mysigt inredd 
festlokal på ladloftet) hemma i Bleka på 
Frösön, dit sällskapet bussades (utom vi 
som kom så sent att vi fick VIP-resa med 
Sten Ericsson...).

Den roliga delen av sällskapet försåg 
sig med husets skojiga hattar när alla 
slog sig ner runt matborden för att av-
njuta det till största delen lokalproduce-
rade smörgåsbordet. Middagen gästades 
också av smeden Christer Wall, som inte 

bara berättade roliga och fantastiska his-
torier om sig och sina smidande förfäder, 
utan också eldade upp Roland Olssons 
hässja, där hugade kunde visa sina fär-
digheter alternativt prova på smide för 
första gången. Oavsett vilket var detta ett 
synnerligen uppskattat inslag.

Lika uppskattade var Leif Nyberg och 
hans kamrater Sven-Olov Sundin och 
Bengt-Olov Rudberg som gjorde Cor-
nelis Vreeswijk nästan lika bra som Cor-
nelis Vreeswijk. Det blev ett enormt 
drag under takbjälkarna och den stack-
ars busschaffisen fick stå där ute vid 
vägkanten och vänta medan det ena ex-
tranumret efter det andra begärdes och 
natten långsamt sänkte sig över Storsjön.

För att göra en betydligt längre histo-
ria kort, kan vi konstatera att MVR-kon-
gressen 2010 var synnerligen positiv där 
ett stort och viktigt steg befästes, liksom 
det också blev en väldigt trevlig tillställ-
ning tack vare värdparen Olsson och Er-
icsson.

Mikael Harrison



www.svenskverkstad.se48

* Fyll i talongen och skicka in sidan senast 
11 oktober till: 
”Korsord 410” Svensk Verkstad, Svärdvägen 13, 
182 33 Danderyd.

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

namn:  ......................................................

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

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

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

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

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

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

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

Vinnare i nummer 3:
1a: Sven Johansson, Höör 
2a: Barbro Bäck, norrköping
3e: Kurt la Moine, Hallstavik

Lösning för nummer 310:

Nu är det dags för ett nytt Sudoku. Sänd in 
lösningen så att vi har den senast 11/10. 
Lösningen kommer att publiceras i Svensk 
Verkstad nummer 5-2010.

Skicka lösningen till: 
Svensk Verkstad, Svärdvägen 13 
182 33 Danderyd
Märk med “Sudoku 410”.

Sudoku

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 

* ** *** ****

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

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

Lösen:

Lösning:

Lösen:
4465

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.

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

Ett Sudoku från AB RIGNELL-ZANDER 

* ** *** ****
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SaMTaL MEd Vd:n

Ola andersson, vd 
Edströms Maskin AB

Edströms Maskin AB är sedan en tid 
ett av två bolag under namnet Edströms. 
Systerföretaget heter Edströms Verktyg 
AB.

– Av den enkla anledningen att vi vil-
le förtydliga oss, i synnerhet vad gällde 
verktygssidan, eftersom vi betraktades 
som en ren maskinåterförsäljare, berättar 
Ola Andersson, vd för maskinbolaget.

I förhållande till de företagsledare som 
tidigare anförtrott oss sina tankar under 
rubriken ”Samtal med vd:n”, ser Ola An-
derssons vd-roll i mångt och mycket lite 
annorlunda ut...

Vad bygger du
i första hand ditt

ledarskap på
– Att vara chef för en säljorganisation 

är lite annorlunda än att leda ett produce-
rande företag. Här ska en vd vara en säl-
jande person och inte styrande i samma 
utsträckning som i ett produktionsbolag. 
Här är man en i gänget, om än med lite 
mer ansvar än sina teamkamrater. Man 
deltar i säljarbetet och har inte så myck-
et styra mer än del logistiska frågor, se 
till att eftermarknaden tas om hand och 
så vidare. Därför finns egentligen ingen 
ledarstrategi i vanlig mening.

Ola Andersson har alltså ansvaret för 
maskinverksamheten i Edströms, med-
an Roger Cronholm är vd för verktygs-
bolaget.

– Rätt man på rätt plats. Jag känner 
större säkerhet på maskinsidan och kan 
den biten bäst. Därför var det ganska na-
turligt att jag fick ansvaret för maskin-
försäljningen.

 Hur säljer du och
 din organisation

företaget
– Personliga besök är vårt främsta sätt 

att möta kunderna. Det var vi lite halv-
dåliga på tidigare, men har blivit bättre. 
Och det betalar sig. Varje säljare, som 
har var sitt geografiska område, har väl-
digt stor frihet att bestämma vilka som 
ska besökas och i vilken utsträckning, 
och rankar själv sina kunder som A-, B- 
eller C-kunder, beroende på hur kunder-
na bedöms ha potential att investera i 
våra varumärken.

– Vi täcker landet väldigt bra upp till i 
höjd med Gävle idag. Norrland är fortfa-
rande en vit fläck på vår karta, men där 
finns en stark marknad och på sikt ska vi 
satsa uppåt. Men för att göra det måste vi 
kunna säkra servicebiten.

Företaget arrangerar också temadagar i 
lokalerna, i samband med att nya maski-
ner eller agenturer introduceras på mark-
naden. Flera sådana husarrangemang 

– som ofta ger mycket tillbaka – är inpla-
nerade under hösten, till exempel.

Hur förändras
klimatet för en vd

under kristider
– Sinnena skärps under en krisperiod 

av det slag vi nyss upplevt. Man tving-
as att skärpa sig och härda ut. Att mins-
ka personalstyrkan under en lågkonjun-
tur är kanske ett enkelt sätt att klara sig 
igenom, men det är farligt att dränera or-
ganisationen på kunskap och kompetens. 
Vi valde att bita ihop och vi har lyck-
ligtvis en stark finansiell situation så vi 
inte behövde vidta sådana åtgärder. Men 
visst var det en tuff period. Traditionel-
la maskiner, som fleropar, svarvar, kant-
pressar och så vidare, tappade 35–40 
procent. Men våra nischmaskiner, som 
rörlasern till exempel, ökade istället un-
der perioden! Att de traditonella maski-
nerna tappade så mycket förklaras inte 
bara av lågkonjunkturen. Högkonjunk-
turen som föregick den var lång och hög 
och marknaden var tillfälligt mättad när 
fallet kom hösten 2008. Men företagen 
investerade som sagt i nischmaskinerna, 
maskiner som sparar pengar från dag 1.

Lågkonjunktur, 
tid för förnyelse. 
Vad satsar du på

– För vår del handlar det i första hand 
om att bli mer unika, skaffa oss agentu-
rer för nischade maskiner – där det inte 
finns 25 andra aktörer på marknaden. Att 
vara en av få, eller till och med helt en-
sam, aktör på marknaden är ett bra sätt 
att profilera sig och stärka företaget på 
maskinmarknaden.

Rörlaser är en sådan nischad produkt, 
och där har vi 95 procent av marknaden 
idag. Fiberlasern har just kommit, en helt 
ny teknik. Här har vi också väldigt bra 
volymer, vilket är ovanligt för nischpro-
dukter.

Rekrytering. Hur 
gör du för att hitta 
rätt medarbetare

Nästan uteslutande annonsering. Head-
hunting har vi inte prövat än. Det är svårt 
att hitta bra säljare, det finns ingen klar 
mall. Det gäller att hitta de som har dri-
vet, som är bra affärsmän, som har lätt 
att ta folk. Men de ska samtidigt ha det 
tekniska kunnandet, förstå tekniken och 
kunna maskinerna. Det är också viktigt 
att en ny säljare klickar med gänget och 
får sin naturliga plats i teamet. Dessut-
om är det alltid så att det tar ett tag inn-
an en säljare börjar generera inkomster. 
Det ligger i sakens natur. Så därför måste 

man ha tålamod med nya försäljare.
Vi brukar få svar på annonserna, men 

kanske inte så många man kan förvän-
ta sig; 40, 50 kanske 60 sökande. Det är 
resandet som bromsar. Många vill inte 
resa. Och det rimmar dåligt med vårt 
krav att säljarna ska vara ute på fältet 
minst tre dagar i veckan, helst fyra. Det 
gör 120–160 resadagar per år, ibland 
med övernattning.

Hur ser konkurrens-
bilden ut och 

vad är er styrka
– Det blir fler och fler aktörer på stan-

dardmaskinsidan i landet och därmed 
ökar konkurrensen. Många befintliga ak-
törer breddar sig också med fler agentu-
rer.  Samtidigt är det fler och fler av de 
stora tillverkarna som startar egen för-
säljning.

– Vår styrka är dels att vi är finansiellt 
stadiga, vi jobbar långsiktigt och by-
ter inte agenturer ofta. Dessutom har vi 
en väldigt bra serviceorganisation, med 
snabb och bra service.

Hur ser  
framtiden ut
för företaget

– Vi har inga ambitioner att bli störst; 
då blir man sårbar – men inte heller 
minst; då är det svårt att få  organisa-
tionen att fungera. Med vår nuvarande 
storlek är vi starka. Det är ingen lyck-
ad ekvation att sälja för mycket – då blir 
eftermarknad och service lidande. Rätt 
saker i rätt volym. Nu ser vi fram emot 
Tekniska Mässan som jag tror blir bra i 
år. Folk är mässugna efter krisen. Kon-
kurrensen är tuffare idag, men den glo-
balt ökande konkurrensen innebär att 
företagen byter ut maskinerna oftare, au-
tomatiserar mer. Då är vi där.

Fritiden?
– Tennis, skidor och – Edströms. Precis 

som alla andra med ett intressant jobb, 
kan jag aldrig helt släppa det...

Fakta

namn: Ola Andersson
ålder: 56 år
Företag: Edströms Maskin AB
Anst.: 42.
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Classica 
3-axlig serie bestående 
av ekonomiska instegs- 
modeller.

Suprema 
4-axlig mer teknikbaserad serie där en mängd olika 
utrustningsalternativ finns tillgängliga. Maskinen har 
vinkelkompensation I.T.C som standard. 

Evolution
Den mest teknikutvecklade modellen, fullt simultan-
styrd 5-axlighet. En bra funktion är bl. a. svivelfunk-
tion i det 5-axliga huvudet. Det innebär att C-axel kan 
rotera oändligt där inga utanpåliggande rör förhindrar 
full rörlighet.

 
 
 

Europas största tillverkare av 
vattenskärmaskiner
Lichron presenterar stolt vattenskärmaskiner från italienska Waterjet 
Corp. Standardmaskiner finns i storleksområdet från 1.200 x 1.200 mm 
upp till 11.000 x 3.000 mm. Waterjet Corp har en erkänd hög kvalitet 
med över 1.000 installerade 
vattenskärmaskiner runt om 
i världen.

• Multipla skärhuvuden
• Effektivt slamborttagningssystem
• Antikollission och automatisk höjdavkänning
• Integrerade rundbord för rörskärning
• Styrsystem Mitsubishi M700
• Inbyggd CAM-mjukvara med automatisk 
”Nesting”-funktion.
• Vinkelkompensation

CNC-MASKINER – TEKNIKGYMNASIUM

Tel 0500–44 50 50. www.lichron.se

• Högtryckspumpar från KMT Waterjet Systems
• Max tryck 6.200 bar

• Svivelfunktion i det 5-axliga huvudet

2 paletter fMÄSSPRIS!

Provkör på 
Tekniska Mässan 
19-22 oktober, 

Lichron 
monter A24:10
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Walter Norden AB
Halmstad, Sverige
+46 35 165300
service.norden@walter-tools.com
www.walter-tools.com

Konkurrent

Tiger·tec®

Tiger·tec®Silver

En ny tiger,  
en ny standard:  

 100 %
ökad  

effektivitet

upp 
till 

Tiger·tec®Silver – så heter det nya 
mirakelskäret från Walter för fräs-
ning i stål och gjutjärn. Det är extremt 
segt, extremt hårt och extremt lång-
livat och kan öka produktiviteten 
med upp till hundra procent. 

En ny era inom skärande bearbet-
ning är här. Tigern är lös!
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