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ITA - Din produktionstekniker på nätet
E-Catalog Photo Video DXF STP

ITA rekommenderar våra optimala verktyg baserade på applikationsparametrar och Din maskinkapacitet.
3 olika verktygsalternativ, 25 tilläggsalternativ, skärdata, energiåtgång, bearbetningstid, avverkningshastighet, support m m.

www. iscar .se

Onlinetjänst för maximerad produktivitet

Funktioner:
 • Snabbsök/Avancerad sök
 • 3 bästa verktygsalternativen presenteras 
 • Sorteringsmöjligheter
 • Tar hänsyn till din maskins prestanda
 • Ger Dig skärdata, effektåtgång och 
  avverkningshastighet
 • PC, iPhone eller iPad

ITA ad-A4-swe.indd   1 4/21/11   1:56 PM
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LEDarEN

I Jönköping är det alltid drag 
oavsett konjunkturen!

Med vänlig hälsning

Johan Sköldberg
johan.skoldberg@qimtek.se

Snart är det dags igen för Elmia Subcontractor i ett nästan alltid snöigt eller väder-
mässigt tufft Jönköping. Vi får hoppas att industrin inte får samma bemötande fram-
över. Konjunkturen, i alla fall i press och barometrar, är på nedgång men i mina sam-
tal med verkstadsföretagen märks ganska lite av fallande tryck. Många har fortfarande 
mycket att göra!

Visst har en del företag en något minskad orderingång men dock inget som är påtag-
ligt över alla horisonter. Optimism råder mestadels därute trots negativa siffror från de 
flesta instituten. 

Inför Nordens största underleverantörsmässa känner de flesta tillförsikt och reporta-
get i detta nummer ägnas åt temat finansiering och utveckling. 

En säger; ”Inte kommer det bli som 2009”, medan en annan tror något helt annat...
”Vi har hur mycket att göra som helst”, säger en tredje. Många är rädda för att det kan 

bli en självförverkligande profetia om de pratar om den. 
Konjunkturen alltså.... Men visst håller man i slantarna lite, så helt övertygad är nog 

ingen. Cyklerna blir kortare och kortare i den moderna ekonomin och alla påverkas av 
alla.

”Lite som att spela Domino” var det någon som sa. 

Industrikonjunkturen har mattats betydligt de senaste månaderna. 
Orderingången har minskat lite grann, medan produktion och sysselsättningstillväx-

ten har dämpats betydligt. Man anar lite mindre höga förväntningar men indikerar 
ändå en ökning av produktionsvolymen. Sysselsättningen väntas dock bli i det när-
maste oförändrad. Konjunkturinstitutet visar som sagt för tillfället att tillverkningsin-
dustrin är lite på nedgång, senast nu i september med 3 procent. Trots det är indikatorn 
för tillverkningsindustrin nära det historiska genomsnittet just nu. 

Hushållen (CCI) föll tio enheter i september vilket är relativt mycket. Indikatorn lig-
ger nu en hel del under det historiska genomsnittet. Minskningen tycks bero på en 
snabbt minskad tro på sin egen ekonomi såväl som på den svenska. 

Så under några ofta väderlekstuffa dagar invid Vätterns strand 
får vi alla bidra med stadiga medvindar istället för att  låta oss 
störas av lite turbulens!

Vi Syns på Elmia Subcontractor – Jönköping 8-11 nov.
Besök oss i Lobby Nord MG01:04  
After work varje dag från 16:30!

”Även om alla har samma åsikt kan den vara fel” 
 Bertrand Russell



www.svenskverkstad.se4

INNEHåLL

OMSLaGSBILD
Foto: iStock Photo

06| STUDENTINNOVATION GÖR KÖN SÄKRARE
 Storslam för västkusten i Swedish Embedded Award

10| 600 MILJONER I TIMMEN
 Bäddat för stora affärer på Elmia Subcontractor

12| UNDERLEVERANTÖRERNA TALAR UT
 Om mässan, läget och investeringarna

18| SVENSKA INSLAG PÅ TYSK JÄTTEMÄSSA
 EMO Hannover lockade många svenskar

26| EN LYCKAD FÖRSTA DEJT
 Tekniska Mässan och BLECH Nordic omtyckt mix

34| INKÖPARNA KÄNNER AV LÄGET
 Är svenska leverantörer konkurrenskraftiga?

36| AUTOMATION HOS SONSTORPS MEKANISKA
 Svetsportal ger konkurrenskraft och möjligheter

40| TUNG INVESTERING SKAPAR FLEXIBILITET
 Finnveden Metal Structures nya presslinje

44| DE BLIR BARA FLER OCH FLER
 Svensk Verkstads leverantörsregister växer

48| PRODUKT- OCH BRANSCHNYTT
 Pressinformation från svenska företag

56| REKORDMÅNGA PÅ STÅLBYGGARNAS DAG
 Viktig information på Stålbyggnadsdagen



5www.svenskverkstad.se

I EN TID när många talar om vikten av att vinna, 
 eller av att synas, tänker vi tvärtom. Vi låter oss inte 
bländas av stjärnorna, utan tittar gärna lite djupare, 
eller ännu hellre strax bakom dem. Vilka är det 
som står där? Vilka är det som med sin kunskap, 
erfarenhet, tid, entusiasm och engagemang bygger 
upp och bär fram de som får stå i rampljuset?
 Vad vore till exempel ett skidlandslag 
utan sina vallare? Det spelar faktiskt 
ingen större roll hur många kilo 
åkarna klarar i benböj, eller 
vilken lungkapacitet de har, 
om de saknar rätt glid. 
 Eller kanske ännu värre, 
om det blir bakhalt. 

I vallateamen arbetar alla för andras framgång. 
De använder sin erfarenhet, sina kunskaper, hela 
sitt engagemang, stor entusiasm och massor av 
tid, för att någon annan ska få uppleva lyckan 
att skära mållinjen först. Det är människor som 
inte lämnar något åt slumpen. Det är människor 
som förstår att materialet kombinerat med deras

kunskaper är en väsentlig del för att någon annan 
än de själva ska vinna. 
 De här människorna fi nns överallt i samhället.   
De som bär fram andra. Det är allt ifrån föräldrar 
som skjutsar barnen till matcherna, och sedan 
tvättar tjugofyra matchtröjor, till ljussättarna, 
 påklädarna och sminkörerna på teatern, som till-
sammans lyfter skådespelarnas prestationer. Det är 

producenterna som får musikerna att 
hitta nya sound, eller roddarna 

som bär all deras utrustning. 
Och vad skulle piloterna vara 
utan fl ygledare? Läkare utan 

sjuksköterskor? Eller företags-
ledare utan medarbetare? 

På samma sätt kan man fråga sig; vad skulle svensk 
industri vara utan Tibnor? 
VI STÅR BAKOM och är en viktig del, av väldigt 
många framgångar. Vi är industrins material-
förvaltare, coach och möjliggörare. Vi är Nordens    
ledande leverantör av stål och metaller. Och vi trivs 
bäst när vi får stå bakom andras framgångar.

Den som kommer först har 
oftast rätt människor bakom sig.

S
W
E
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Fyra studenter från Högskolan 
i Halmstad vinner Swedish Em-
bedded Award i studentkate-
gorin. Med stöd från fordon-
sindustrin har de utvecklat ett 
system för jämnare trafikrytm 
i tät trafik. 

Resultatet blir lugnare trafik med färre 
inbromsningar och ökad kapacitet samt 
lägre bränsleförbrukning. Priset delades 
ut under Embedded Conference Scan-
dinavia 2011 i samband med Tekniska 
Mässan som pågår på Stockholmsmäs-
san i Älvsjö.

Det nya systemet som studenterna från 
Halmstad utvecklat heter Cooperative 
Adaptive Cruise Control (CACC). Som 
namnet antyder handlar det om ett system 
där fordon kommunicerar med varan-
dra för att därigenom anpassa fordonets 
egen fart, acceleration och inbromsning-
ar. Systemet ger positiva effekter i tra-
fiken även om inte alla fordon utrustats 
med CACC.

– Redan med ett relativt fåtal bilar ut-
rustade med CACC ska systemet ge posi-
tiva effekter för trafiken, förklarar Johan 
Nordin, ordförande i jury för Swedish 
Embedded Award. Med tanke på ständigt 
ökande trafik, högt tempo och krav på 
lägre förbrukning är systemet mycket in-
tressant inför framtiden. Det är roligt att 
se studentbidrag med så goda kommersi-
ella möjligheter.

Årets vinnare i kategori Enterprise, bäs-
ta företagsinnovation, gick även det till 
Halmstad. Comfort Audio AB tilldelas 
priset för en digital minimottagare för 
hörapparater. Det är den första i världen 
i sitt slag och förbättrar väsentligt både 
ljudkvalitet och hörupplevelese. Den lilla 
mottagaren väger endast ett gram och ska 
ge ett renare och klarare ljud.

– Försämrad hörsel är ett stort pro-
blem för den som drabbas och lösning-
ar som Comfort Audios nya digitala mot-
tagare kan bidra till bättre livskvalitet 
för många människor i samhället, berät-
tar Johan Nordin. Embedded Technolo-
gy har mycket att erbjuda det medicinska 
området.

Slutligen delades även Swedish Em-

bedded Award ut i kategorin micro/nano. 
Här stod företaget Gloi AB från Mölndal 
som vinnare för en produkt som mäter de 
små vinklar som fordonshjulen kräver 
för att minimera slitaget på däck.

– Normalt används stora och dyra mät-
utrustningar för detta, säger Johan Nord-
in. Med den här innovativa lösningen 
räcker det med en vanlig iPad eller till 
och med iPhone. Utrustningen är enkel 
och visar att embedded technology kan 
ge betydligt enklare och mer användar-
vänliga lösningar i framtiden. Årets tre 
pristagare kommer alla från västkusten 
och visar tydligt hur etablerad utveck-
lingen av embedded technology blivit i 
den här delen av landet. Vi hoppas att fler 
regioner ser möjligheterna som tekniken 
erbjuder och följer efter.

Swedish Embedded Award delas ut av 
Branschorganisationen Svensk Elektro-
nik – sektionen för Embedded Techno-
logy, KK-stiftelsen med konsortierna 
teknIQ – expertkompetens intelligenta 
produkter samt minST – expertkompe-
tens mikro/nano systemteknik, i samar-
bete med tidningen Elektronik i Norden 
och Tekniska Mässan.

Kö-dödare vinner Embedded award
– storslam för västkusten när tre priser delades ut

”Stålbibel” blir nytt standardverk
Rostfritt stål är global hit som fyller 100 

år 2012. Redan nu släpps en bok som vidgar 
världens kunskap vad gäller det tåliga mate-
rialet. I den får man veta att rostfritt stål fak-
tiskt kan rosta och att det är en dyr affär. För-
fattare till ”stålbibeln” är Claus Qvist Jessen, 
internationell auktoritet inom rostfritt stål.

Claus Qvist Jessen är medarbetare hos 
Damstahl, Skandinaviens ledande grossist 
inom rostfritt stål. Boken ”Rostfritt stål och 
korrosion” gavs ut på danska i våras och får 
premiär på svenska i Damstahls mässmonter 
på Elmia Subcontractor 8–11 november. Det-

ta standardverk från första dagen, utges ock-
så på tyska och engelska. Boken förväntas bli 
en kunskapskälla som hela stålbranschen kan 
dra nytta av.

Claus Qvist Jessen om det unika materialet:
– Rostfritt stål är en av 1900-talets stora 

tekniska landvinningar och är lika självklart 
inom industrin som i människors vardag. I 
takt med den tekniska utvecklingen kom-
mer ständigt nya användningsområden där 
det rostfria stålets unika kvaliteter bidrar till 
ökad funktionalitet och förhöjd estetik.

Claus Qvist Jessen om att rostfritt kan rosta:

– Använd rostfritt stål rätt och du har ett 
evighetsmaterial. Dessvärre är rostfritt stål 
inte alltid rostfritt. Korrosion kostar myck-
et pengar och utgör i storleksordningen fem 
procent av ett lands nationalprodukt. I min 
bok beskriver jag bl a hur man kommer till 
rätta med problemet genom att välja rätt rost-
fritt stål och bearbeta materialet korrekt. Det 
kan betyda mycket för ett företags konkur-
renskraft att man säkerställer kvaliteten, sä-
ger Claus Qvist Jessen.



7www.svenskverkstad.se

Välkommen att 
fira 10 år med Haas

Solåsvägen 14, 551 99 Jönköping  |  036 - 39 20 00  |  EDSTROMS.com

Med över 850 sålda Haasmaskiner i Sverige under 2001-

2011 har vi anledning att fira i dagarna två! Tillsammans 

med er – och andra bekanta från när och fjärran – håller  

vi Öppet hus med visning av Haas maskiner.

Haas europachef, Alain Reynvoet, kommer att finnas 

på plats för att fira vårt jubileum och fler kommer. Vill du 

testköra Universal Robots eller få en visning av Vimercati, 

DoAll, Chevalier eller CoastOne, är det här du ska vara!

Torsdagen den 17 november kl. 09.00 - 17.00

Fredagen den 18 november kl. 09.00 - 15.00

Läs mer och anmäl er via vår hemsida edstroms.com

Amerikanska Haas har på mindre än 25 år blivit västvärldens volymmässigt största leverantör av CNC-maskiner.  
Haas största fördel är ett brett maskinprogram som hela tiden fortsätter att utvecklas. Företaget satsar stora resurser  
på att tillföra ny teknik och utöka antalet maskiner i sitt program med tio procent per år. Något som medför att Haas 
har en lösning för nästan alla behov utan kostsamma specialanpassningar.

JubilEuMS Öppet hus 
17-18 november

under Jubileumsdagarna 
har vi specialpris på 

samtliga Haasmaskiner!
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Granlund Tools och Granlund Special-
verktyg  skapar ett nytt försäljningsbolag 
för den Svenska marknaden.

Från och med den 1:a november 2011 
finns därför ett nytt försäljningsbolag för 
samtliga produkter från Granlund Tools 
och Granlund Specialverktyg. Försälj-
ningsbolaget heter Dorato Tools och leds 
av Mikael Gyllhamn, från Granlund Tools. 

Dorato Tools kommer att jobba myck-
et kundfokuserat och strukturerat, där stor 
vikt läggs vid kundens problemlösning. 
Med försäljningsbolaget kan vi nu erbjuda 
hela sortimentet från bägge bolagen. Dora-
to Tools kommer även att bredda sin port-
följ med ytterligare märken så att vi kan 
erbjuda er som önskar en heltäckande lös-
ning för skärande bearbetning.

Granlund Specialverktyg finns kvar, 
men nu enbart som en produktionsenhet 
i Granlundkoncernen.  Från och med den 
1:a november kan såväl slutanvändare 
som återförsäljare i Sverige beställa Gran-
lundverktyg enligt nedan. Ni som redan 
handlar av en av våra befintliga återförsäl-
jare kan i godan ro fortsätta med detta då 
vi naturligtvis kommer att fortsätta stötta 
våra etablerade återförsäljare.

www.d-tools.se

Ett nytt försälj-
ningsbolag

Meiser, en av världens största tillverka-
re av gallerdurk, har köpt delar av företa-
get Finnritilä Oy. Genom köpet tydliggör 
Meiser sin roll som Europas största aktör 
och stärker tillsammans med Finnritilä Oy 
det samlade kunderbjudandet. Finnritilä 
Oy fortsätter att verka under eget namn i 
Finland.

Medan Meiser köper Finnritiläs innehav 
av gallerdurksprodukter, fortsätter företa-
gets trapp- och serviceplattformsprodukter 
att verka under det nya namnet Safego Oy 
i Finland.

För Meisers framtida utveckling är köpet 
av Finnritilä Oy en viktig del för att ytter-
ligare utveckla en professionell och effek-
tiv kundservice och produkttillgänglighet i 
norra Europa.

– Det är bra att vi förstärker närvaron på 
marknaden och kan erbjuda fler produk-
ter, samt support, till våra kunder. Även de 
som handlar i Finland. Avsikten med affä-
ren är att den ska gynna de finska företa-
gen som är aktiva i Sverige när det kom-
mer till konstruktion av gallerdurk och 
den samlade kundservicen, säger Anders 
Karlsson, VD för Meiser Sweden AB.

Timo Koivistoinen är Sales Director på 
Finnritilä Oy.

– Meiser är Europas ledande leverantör 
av gallerdurk och har den största

produktionskapaciteten på hela markna-
den. Vi är därför väldigt glada att Finnritilä 
Oy nu är en del av Meiser.

www.meiser.se

Meiser blir 
starkare i  
norra Europa

giraff Technologies AB har till-
delats AAL Forum Award för 
sin mobila robot giraff, en ro-
bot för videosamtal som mot-
verkar social isolering och ger 
ökad trygghet i hemmet. 

Priset delades ut av EU-programmet Am-
bient Assisted Living (AAL) och Giraff ut-
nämndes som den mest lovande produkten 
vad gäller innovationsnivå, ökad livskvalitet 
för äldre samt marknadspotential. 

Giraff fick priset genom sitt deltagande i 
forskningsprojektet ExCITE, som leds av 
Örebro universitet, och syftar till att ge äldre 
människor ökad livskvalitet genom modern 
teknik. I projektet får äldre människor prova 
på att använda Giraff i sin kontakt med om-
världen. Syftet är att undersöka deras behov 
av social interaktion med hjälp av en robot 
och sen vidareutveckla produkten. Budgeten 
på 30 miljoner kronor finansieras av EU-pro-
grammet Ambient Assisted Living Joint Pro-
gramme (AAL) och Vinnova.

– Robotdalen satsar på att etablera Techno-
logy for Independent Life som ny bransch i 
Sverige, för att få fram fler tekniklösning-
ar inom vård- och hälsosektorn. Giraff är 
ett strålande exempel som visar på Sveri-
ges potential att ligga i framkant inom områ-
det, konstaterar Erik Lundqvist, chef för Ro-
botdalen, som lockade företaget från Silicon 
Valley i USA till Västerås för två år sedan.

EU-programmet Ambient Assisted Living 
Joint Programme (AAL) arbetar för förbätt-
rad livskvalitet för äldre genom nya lösningar 
inom IT och telekommunikation. Giraff fick 
priset AAL Forum Award då den anses vara 
den mest lovande produktion inom området 
vad gäller innovationsnivå, ökad livskvalitet 
för äldre samt marknadspotential. 

– Vi är stolta över priset som visar på vår 
förmåga att utveckla produkten utifrån slut-
användarens behov, säger Stephen von 
Rump, VD på Giraff Technologies AB. Den 
feedback vi får från de äldre och vårdperso-
nalen är ovärderlig, liksom forskarnas för-
måga att omsätta det i konkret produktut-
veckling. Vi är också oerhört tacksamma för 
det stöd vi fått från Robotdalen under resans 
gång.

Giraff vann pris

Mycket lovande produkt med hög innovations-
nivå och stor marknadspotential...

Giraff väckte stor 
uppmärksam-

het på European 
Robotics Confer-
ence i Västervås 
tidigare i år. Nu 
uppmärksam-

mas den ytterli-
gare. 

Foto: Terése 
Andersson
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Fastems AB, Box 513, S-442 15 Kungälv, 0303-246900

Fastems värld av produktionslösningar

FMS 
Vi tillverkar:
• FMS lösingar för marknadens � esta 

� erop maskiner, nya o be� ntliga
• Lager/Hanteringssystem för 

maskinpaletter och materialpallar
• Robotceller för svarv och � erop
• Fadector, rapportsystem för 

produktionsdata

Robotceller 
Vi har:
• 60 års erfarenhet av produktions 

lösningar
• 20 års erfarenhet av Fanuc Robot
• Över 850 FMS system installerade
• Ca.1500 Robotlösningar installerade
• Egen installationspersonal
• 100 egna servicetekniker

Service 

Vi erbjuder:
• Analys och projektering av Era behov
• Underhållsavtal
• Akutservice
• Jourservice
• Utbildning
• System- och maskin retro� t
• Reservdelar

www.fastems.com

Tekniska Mässan  
Monter A24:51
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ELMIa SuBCONTraCTOr

Personliga möten  
         för 600 miljoner i timmen

Jonas Ekeroth, projektledare 
för Elmia Subcontractor, bru-
kar stolt förkunna att man 
minsann inte har några nyhet-
er på mässan. år efter år.
– I år har vi faktiskt massor av 
nyheter, säger han nu.
– Men, tillägger han, fokus är 
detsamma som alltid – affär-
er, affärer, affärer. Allt vi gör 
syftar till att det ska göras af-
färer här!

Elmia Subcontractor har aldrig varit 
större än den är i år. 18 000 kvadratme-
ter – så när som på nio plus tolv kvadrat - 
är sålda till sisådär 1 200 utställande fö-
retag.

– Branschen har defintivt kommit till-
baka efter krisen, konstaterar Jonas Eke-
roth, men kastar naturligtvis också in en 
liten brasklapp för den oro som för när-
varande råder i världen.

– Det finns en osäkerhet, helt klart, 
men för många företag är det fortfaran-
de högtryck, även om en del har känt av 
den försiktighet som med all rätt finns på 
marknaden. Vi är en del av världen och 
vi kommer att påverkas av det som sker 
i världen.

– Men hittills har det har gått bra för 
Sverige, när många andra länder har haft 
det tufft. 

– Jag ser ingen ko på isen 
och jag vill vara optimist. Jag 
är övertygad om att det kom-
mer att göras affärer på Elmia 
Subcontractor.

 
Det är affärer som Elmia Subcontrac-

tor fokuserar på. Ekeroth kan inte trycka 
nog på detta faktum.

– Allt vi gör här görs med fokus på af-
färer. Vår uppgift är att på alla sätt un-

Jonas Ekeroth. Foto: Elmia

Elmia Subcontructor 2011
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Personliga möten  
         för 600 miljoner i timmen

derlätta och skapa förutättningar för att 
utställare och besökare ska kunna göra 
affärer.

– Affärer för runt 18 miljard-
er närmare bestämt. Detta 
bekräftades även som resul-
tat av förra årets mässa. Det 
innebär 600 miljoner i tim-
men! 

Elmia Subcontractor innehåller väldigt 
mycket som har detta fokus. Vi har kon-
struktionstorget, vi har b2fair matchma-
king, vi har Automotive Supplier Days, 
vi har numera också General Industry 
Matchmaking. Aluminiumdagarna och 
Ask the expert känner vi också till sedan 
tidigare.

Vad är nytt?
– Vi fördjupar ytterligare matchma-

kingkonceptet med Subcontractor Con-
nect. Här har vi bland annat flera stora, 
intressanta inköpare på plats, bland an-
nat en del Tier 1-företag, Volvo och flera 
andra stora företag.

– Vi tar också ett grepp om 
exporten. Vi vill att underlever-
antörerna ska ut i världen. Vi 
vill hjälpa dem med det.

I en särskild monter för ändamålet 
finns representanter från Exportrådet, 
Almi, Svensk exporthandel och Enter-
prise Europe Network för att släcka kun-
skapstörsten om hur man tar sig ut i värl-
den som underleverantör.

– Dessutom har vi en anspråkslös speed 
dating där man har möjlighet att träffa ett 
tiotal personer med erfarenhet av export-
arbete.

Under torsdagen i mässveckan sätts 
ljuset särskilt myckiet på exportfrågor-
na. 

Då finns exepertisen samlad, så det kan 
rekommenderas.

Första året med  
partnerland ; Danmark

– Den riktigt stora nyheten i 
år är att vi för första gången 
har ett partnerland; Danmark!

– Det är ett sätt att sätta ljuset på det 
omfattande affärsutbyte som sker mel-
lan våra länder. Mycket går ut, mycket 
kommer in. 

– Vi vill naturligtvis att svenska företag 
i ännu större utsträckning ska göra affä-
rer med Danmark, stärka banden mellan 
länderna. 

– Det syftar partnerskapet till.
De här funderingarna har Ekeroth haft 

under några år. Nu är det verklighet.

– Och som grädde på moset får vi också 
kungligt besök på onsdagen. Då kommer 
Hans kungliga höghet Prins Joachim av 
Danmark till Elmia Subcontractor. Det 
är vi naturligtvis glada för. Det blir bland 
annat en rundvanding i mässhallarna, då 
prinsen får tillfälle att prata med både 
danska och svenska företag.

– Det blir, kort sagt, en väldigt speci-
ell mässa i år, på många sätt. Mycket ny-
heter.

– Men, som sagt, allt vi gör syftar till att 
det ska göras affärer på Elmia Subcont-
ractor.

– För underleverantörerna är därför 
mässan viktig! 

Foto: Elmia
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underleverantörerna
• Så fokuserar de på mässan
• Så investerar de 
• Så oroliga är de för en ny kris
Många underleverantörer 
ställer ut på Elmia Subcon-
tractor. Det är deras mässa. 
Det är viktigt att synas på den. 
Men hur mår de denna höst, 
när ororsmolnen flockas i  
horisonten, då många län-
der har svåra finansproblem, 
men där Sverige hittills klarat 
sig relativt väl. är våra under-
leverantörer oroliga för en ny, 
djup svacka..?
Det varierar väldigt kraftigt. 
Somliga har känt av nedgån-
gen under några veck-
or, andra vet inte vad man 
pratar om när man nämner 
nedgång.

Johan Suup, Duroc 
Tooling i Robertsfors

– Vi fokuserar på oli-
ka motorkomponenter 
vid årets mässa, kun-
ders produktutveck-
ling – och där finns 
en rad nyheter, berät-
tar Johan Suup.

Som många andra 
den här hösten ser 
han orosmolnen.

– Ja, det känns lite 
avmattande. Det börjar komma krypan-
de nu. Det verkar som om en del tänker 
ett varv till.

– Samtidigt är det svårt att tro att vi re-
dan ska dyka så djupt i den dy vi nyss 

kommit upp ur. Det känns lite tidigt.
För närvarande ser orderstockarna bra 

ut, det är full rulle och fortfarande uppåt, 
om än i lägre takt än under våren.

– Efter förra krisen finns fortfarande 
ett uppdämt behov. Vi vill ha våra pry-
lar. Således är beläggningen hos oss god 
– än så länge.

Linda Fransson, gno-
sjö Automatsvarvning

– För oss är det 
viktigt att träf-
fa våra kunder på 
mässan, säger Linda 
Fransson. Samtidigt 
hoppas vi naturligt-
vis träffa en och an-
nan ny. Vi har kört 
hårt mot Tyskland, 
Danmark och Norge 
på senare tid. Och 
har dessutom ingångar på svenska före-
tag. Möten med nya kunder måste alltid 
upprepas innan man kommer ända fram.

– Vi måste hela tiden visa vad vi är bra 
på, och därför är möten viktiga.

Linda Fransson betecknar läget som 
osäkert just nu.

– Beställningarna ser bra ut fortfaran-
de, men det är osäkra tider – man vet inte 
vad som händer nästa månad.

– Stora företag aviserar nedgång, vis-
sa företag sänker medan andra blåser på 
som ingenting...

– Jag tror mycket beror på media, sä-
ger hon. Ena dan ska Grekland gå i kon-
kurs, nästa inte. Det skapar oro, ovisshet 
och osäkerhet.

– För vår del är situationen bättre nu än 
vid den här tiden förra året. Som det ser 
ut nu kommer vi inte att vara lediga mel-
lan jul och nyår...

Gnosjö Automatsvarvning har satsat 
på personalen och ökat drastiskt senas-

te året. Det har också funnits ekonomis-
ka möjligheter för investeringar och följ-
aktligen  ska två nya maskiner installeras 
till nyår.

Den förra krisen klarades inte utan per-
sonalnedskärningar.

– När den sista pallhyllan var städad 
tvingades vi låta ett par på lagret gå.

– Däremot förblev maskinoperatö-
rerna intakta. Vi tog in allt, småjobb på 
ner mot ett par tusen bitar där vi normalt 
kör 50 000, för att maskinerna skulle gå. 
Dessutom satsade vi på utbildning, ut-
bildning, utbildning.

Linda Fransson vill inte tro på en upp-
repning, men känner osäkerheten i luf-
ten.

– Vi får ha ögon och öron öppna.

Lars-Roland Svens-
son, Svets & Mekano

– Det är mest snack än så länge, säger 
Lars-Roland Svensson angående den 
omtalade nedgången. Vi ser det ännu 
inte i orderstocken. Det man kan säga är 
snarare att den inte växer för närvarande.

Svets & Mekano-gruppen har haft ett 
bra år. Företaget drabbades av en brand 
i början av året, men produktionen blev 
inte särskilt mycket lidande.

– Just nu känns det hyfsat. Första halv-
året var bra. Investeringsbehovet är för 
när varande inte särskilt stort, men vi har 
gjort en del ersättningsinvesteringar.

Elmia Subcontractor anser Svensson är 
en viktig mässa, även om han, som fle-
ra andra, tycker att varje år är aningen 
för ofta. Trots det har företaget varit med 
varje år sedan starten.

– Däremot har vi diskuterat att bara 
delta vartannat år.

– Men visst, det är en viktig mässa för 
oss. Både för att träffa nya kunder och de 
kunder vi redan har.

NOTAB MEC AB
Gråmanstorp 1050 
264 91 Klippan 
Gert Nilsson
Tel: 070-367 11 56

www.notabmec.se

NOTAB MEC registrerades som 
företag 1996 och drivs idag som 
ett familjeföretag där kvalitet och 
personlig kontakt är något vi  
eftersträvar. Vi utför det mesta 
inom mekanisk verkstad,  
montering, utveckling, industri-
service, fräsning, svarvning, smide, 
ombyggnad, svetsning mm

u
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CNC-MASKINER – TEKNIKGYMNASIUM

Tel 0500–44 50 50. www.lichron.se

Letar du efter en utmärkt CNC-maskin till ett 
bra pris? Upptäck Akira-Seiki från Lichron!

RMW-250 5-AX

V4-XP

SR3

PC-460 MiniMill

RMW-250 5-AX
• Rörelseområde X/Y/Z 450/250/300 mm

• Bordsstorlek dia 250 mm

• Varvtal 15.000 rpm

• Spindel: HSK-63

• Snabbtransport X/Y/Z 48/60/96 m/min

• Armväxlare 24+1 verktygsplatser

• Kylvätska genom spindel 20 bar

• Spåntransportör

• Styrsystem Fanuc 21 iM

• Dialogprogrammering Manual Guide

• Robotinterface

• Verktygsmätprobe

• Hydraulik till fixturer

V4-XP
• Rörelseområde X/Y/Z 1050/540/560 mm

• Bordsstorlek 1200 x 480 mm

• Varvtal 12.000 rpm

• Spindel: BT-40

• Snabbtransport X/Y/Z 44/44/25 m/min

• Armväxlare 28 verktygsplatser

• Verktygsmätprobe

• Kylvätska genom spindel 35 bar

• Spåntransportör

• Styrsystem Mitsubishi M70

• Japanska THK gejdrar

SR3
• Rörelseområde X/Y/Z 762/410/460 mm

• Varvtal 11.000 rpm, BT-40

• Armväxlare 20 verktygsplatser

• Styrsystem Mitsubishi M70

PC-460 MiniMill
• X/Y/Z 460/320/350 mm

• Varvtal 12.000 rpm, BT-30

• Verktygsväxlare 14 platser

• Styrsystem Mitsubishi M70

RMW-700 APC
• Rörelseområde X/Y/Z 700/400/400 mm

• 2 bord svängpalett

• Varvtal 12.000 rpm

• Spindel: HSK-63

• Snabbtransport X/Y/Z 48/60/96 m/min

• Armväxlare 24+1 verktygsplatser

• Verktygsväxling 1,2 sek

• Kylvätska genom spindel 20 bar

• Spåntransportör

• Styrsystem Fanuc 21 iM

• Dialogprogrammering Manual Guide

Pris komplett 
750.000:-

Från 350.000:-

Akira-Seiki har fleroperationsmaskiner med 
rörelseområde i X-axel från 400 – 3 000 mm. 
Spindelkona 30, 40 & 50, dessutom finns all 
tänkbar utrustning på optionslistan.

RMW-700 APC

Alla Akira Seiki kan levereras med 
Mitsubishi M70 – ett kraftfullt styr-
system med senaste teknologin.
• Fiberoptik

• Snabbaste processorn

• Grafik/Simulering

• Dialogprogrammering

• Nätverkskort

• Inbyggd instruktionsbok

• Svenskt menyspråk

Från 495.000:-

Välkommen till Lichron – 4 utställningshallar – Störst i branschen på utbildning!

Från 325.000:-

Pris komplett 
1.200.000:-

Helsida Akira2.indd   1 2011-01-21   13.19
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EME kan mer än de flesta om dagens och 
morgondagens höghållfasta stål. Kom och 
träffa oss i monter D04:30.

www.emeab.com

Verktygsmaskiner
Reservdelar och tillbehör

Miksan kylmedelpumpar 
högt tryck / hög avkastning

Tel. +358 40 361 7401
sales@machinepartner.fi

Mer information på webbplatsen:
www.machinepartner.fi

MACHINE PARTNER

ELMIa SuBCONTraCTOr

Henrik Johansson, 
gnox

– Vi har haft tur, sä-
ger Henrik Johans-
son. Vi har mycket 
att göra och trots att 
en del kunder känner 
av en nedgång, har vi 
fullt upp.

– Det har snurrat 
på under hela året, 
och de första tecknen på att en 
del kände en avmattning kom redan i au-
gusti.  Någon undrade i slutet av augusti 
om Europa fortfarande var på semester. 
Normalt brukar beställningarna droppa 
in då, men det var väldigt lugnt.

– Men det gäller långt ifrån alla. Många 
kunder kör för fullt. Det finns de som 
också ökar just nu.

Henrik berättar också att företaget för 
närvarande förhandlar om ett nytt pro-
jekt med en ny kund som kan bli väldigt 
stort.

– Det är väldigt spännande. Vi ser fram 
emot att få köra en liten provserie i vår.

Gnox tillhör också de som kommer till 
Elmia troget varje år.

– En viktig mässa, både för att träf-
fa befintliga  och att få kontakt med nya 
kunder.

Bengt Fredriksson, 
Dala Plåtteknik

– Det primära för oss är att träffa nya 
kunder på mässan, säger Bengt Fredriks-
son i Borlänge. Men visst är det också ett 
bra tillfälle att träffa de kunder vi redan 
har.

För närvarande har företaget full be-
läggning.

– Vi är överfulla. Vi kör till och med 
helgskift för att hinna med. Av osäkerhe-
ten på marknaden känner vi ännu ingen-
ting. Av våra runt 300 kunder har ingen 
uttryckt någon oro. 

Jo, kanske en, som har USA som enda 
kundmarknad.

Företaget har just investerat i en flero-
perationsmaskin.

– Skärande bearbetning är en ny gren 
för oss. Tidigare har vi framför allt laser-
skärning och svetsning. Nu har vi fått in 
sådana volymer att vi anser det befogat 
att själva göra skärande bearbetning is-
tället för att köpa tjänsten. Då kan vi lätt-
tare styra produktionen också. Till nästa 
år blir det förmodligen en ny laser dess-
utom.

Under krisen tappade företaget drygt 
halva volymen, sa upp nio av 20 anställ-
da. Då satsade man mer på försäljningen 
och det har gett resultat.

– Vi har fått 40 
nya kunder per 
år de senaste två 
åren. I år har vi 
fått 35.

– Vi satsar 
mycket på mäss-
sor, deltar på elva 
i år. Elmia brukar 
faktiskt vara vår 
sämsta mässa – 
där vi har många 
kollegor i bran-
schen. På Teknis-
ka Mässan brukar 
vi vara ganska en-
samma med laser. 
Brukar ge mer.

Birger Anderson, 
Be-ge Plåtindustri

– Vi vill ha lite större företag, större vo-
lymer, mer stabilitet, bättre långsiktig-
het. Det är vårt fokus på mässan i år.

Företaget upplever att volymerna 
minskat en del på höstkanten, kanske 10-
15 procent de senaste 5-6 veckorna.

– En viss oro för att det kan falla mer 
finns naturligtvis, men än är det hanter-
bart.

Företaget har under de senaste tre åren 
investerat omkring 15 miljoner i maski-
ner, främst laser och stans.

Sören Stenbäck,  
Körners Mekaniska

– Efter att ha misslyckats att få till en 
ordentlig Hultsfredsmonter förra året 
gör vi premiär på Subcontractor i år, sä-
ger Sören Stenbäck. 

– Vi gör det tillsammans med vår part-
ner Ecmec i Virserum, för att visa upp 
vårt gemensamma koncept – de konstru-
erar , vi tillverkar.  Från konstruktion till 
färdig produkt.

– Egentligen hör vi hemma på maskin-
mässa, men Jönköping är i vår region 
och här vill vi visa oss.

Beläggningen vid företaget har fallit en 
del under hösten.

– Vi är i hissen när vi inte har en egen 
produkt. Vi har känt av det under ett par 
veckor nu. Men vi har varit bortskämda 
– legat på minst 120 procent sedan 2008. 
Så vi har lite att ta av.

– Jag är ändå hoppfull, även om det är 
lite klister i maskineriet. Tycker vi står 
bättre rustade än inför den förra krisen.

gunnar Bergström, 
HSF group

– I år visar vi upp hela företagsgrup-
pen. Vi blir 7-8 enheter i vår stora mon-
ter, säger Gunnar Bergström. Det är för-
sta gången vi gör så, men jag tror det är u
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FRÅN RITNING TILL FÄRDIG PRODUKT

Enkelt men inte simpelt 
Nyckelfärdiga lösningar av bearbetningsfixturer och specialmaskiner 
har sina fördelar. Kostnadseffektiv hantering, leveranstrygghet och 
kvalitetssäkring är några. När det är dags för nästa produkt gör du 
därför klokt i att vända dig till ett team med erfarenhet av att hitta 
optimala lösningar på komplexa problem. Du får en kontakt genom 
hela processen. Samarbetet blir enkelt. Resultatet allt annat än simpelt. 
ECMEC OCH KÖRNERS SAMARBETAR FÖR EN KOSTNADSEFFEKTIV PROCESS

Besök oss i Smålandsmontern D02:39 på Elmia Subcontractor 
eller se kontaktuppgifter på www.korners.se & www.ecmec.se

FRÅN RITNING TILL FÄRDIG PRODUKT

CNC-bearbetning

www.janudden.se

Vi syns på Elmia Subcontractor
i monter D04:30 , välkomna!
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bra. Få känner säkert till att alla våra fö-
retag finns under samma hatt – nu visar 
vi bredden.

– Vi känner förvånansvärt lite av oron 
på marknaden. Ännu så länge. Orderin-
gången är god, vi har investerat 35 miljo-
ner under ett år, på flera av våra anlägg-
ningar, bland annat Vimmerby, i Kina 
och andra platser.

– Det gäller att vara stor och stark, ha 
moderna maskiner.

Björn Israelsson, 
JP Industri

Det kommer en stark norrlänning till 
Elmia i år.

– Det är vår nya styrka och bredd vi 
främst vill visa upp på Elmia, säger Is-
raelsson. Målsättningen är att öka kund-
underlaget.

Företaget förvärvade i början av året 
Volvo Cab Divisions plåtverkstad i 
Hallsberg.

– Vi växer med investeringen och har 
plockat in en hel del av maskinerna där-
ifrån. En del har vi sålt. Dessutom har vi 
investerat i en robotiserad kantpress. Nu 
kan vi växa med nya kunder och även 
Volvo.

När företaget nu växer, tror och hoppas 
Israelsson att den nedgång marknaden 
nu erfar inte blir djup.

Hans-Erik Svedin, 
Dibo Produktions-
partner

–Visst är nya kunder välkomna, men 
framför allt åker vi till Elmia för att visa 
upp oss och ser det också som ett socialt 
engagemang, där vi träffar kunder och 
kellegor, säger Hans-Erik Svedin.

Det har gått bra för Dibo i år.
– Vi har jobbat hårt 

med att öka effektivi-
teten, att få ut mer per 
timme. Vi har för-
dubblat omsättning-
en per månad de se-
naste månaderna. 
Orderstocken är 20 
procent högre nu än i 
januari-februari.

– Visst märker vi av oron på markna-
den. Stora kunder har dragit i handbrom-
sen och det ger effekter hos oss. Vi har 
överkapacitet i maskinparken och en le-
veransförmåga på en till en och en halv 
vecka. Vi har dragit ner lite på skiften för 
att anpassa oss till takten.

– Bland annat med anledning av den rå-
dande situationen, som är svår att bedö-
ma fortsättningen på, är det viktigt att sy-
nas. Därför är Subcontractor en viktig 
mässa i år.

Hans Jönsson, 
HJ Mek i Eslöv

– Vi har full beläggning och har ännu 
inte känt av någon nedgång. Det gäller 
båda våra ben, lego och utveckling/till-
verkning av specialmaskiner. Båda går 
för fullt.

– Jag är mer orolig för det vi hela tiden 
kämpar med; prisbilden, tuffa leverans-
villkor, det ständigt ökade kravet på pre-
cision. I kombination blir det jobbigt.

När företaget nu för första gången stäl-
ler ut på Elmia Subcontractor är det för 
att visa upp vad företaget har och kan. 
Nya kontakter är välkomna.

Under de senaste 3-4 åren har företaget 
investerat tungt i maskiner. Till jul kom-
mer ytterligare en 5-axlig fräs.

– Med de höga toleranskraven krävs 
det numer att biten kan köras i en kör-
ning, utan att spännas om. Det kräver att 
man har moderna maskiner som klarar 
det.

Magnus östlund, 
Häfla Bruk

– I år vill vi fokusera lite extra på vår 
nya rörlaser med fiber, säger Östlund i 
Häfla. Liksom vår nya flexmetall, en ut-
veckling av sträckmetallen.

Det är alltså som en stor och bred resurs 
för plåtbearbetning företaget vill visa 
upp sig på mässan. Att hitta nya kunder 
för den just inköpta rörlasern är förstås 
intressant.

Företaget har på senare tid investerat 
kraftigt i nya maskiner och lokaler. Tre 
rörlaser, varav den senaste alltså med fi-
berteknik. Dessutom bygger man ut sina 
lokaler med 7 000 kvadratmeter för att få 
totalt 25 000, för lager och produktion. 
Klart nästa sommar.

Ett nytt – eget – produktionssystem till-
hör också nyheterna hos företaget. Nästa 
år ska man jobba enligt det nya systemet, 
som är flödesorienterat och ska ge orga-
nisationen bättre förutsättningar att job-
ba effektivt.

Fredrik Wiklund, 
Linde Metallteknik

Det skånska företaget kommer till El-
mia för att utbilda oss i svetskompetens.

– Vi är nu certifierade enligt 3834-2, 
den högsta svetsklassen, säger en stolt 
Fredrik Wiklund. 

– Det innebär att vi har järnkoll på hela 
svetsprocessen; konstruktion, utförande 
och kontroller.

Det är bara 50-60 företag i landet som 
har den hör kompetensen, och det tyck-
er Linde Metallteknik är viktigt att visa 
upp.

– Många ställer krav på detta i sin krav-
spec, men många känner inte till vad det 
innebär.

Orolig just nu?
– Alla är oroliga – men det är också det 

enda man märker av den omtalade ned-
gången. Det gäller att ha örat mot rälsen, 
men vår beläggning är god och har så va-
rit hela året. Vi har många ben att stå på – 
jobbar mot olika branscher.

Några nya maskininvesteringer är inte 
aktuella för företaget. Däremot satsar 
man på organisationen, inför ett nytt af-
färssystem, jobbar för att få bort flask-
halsar och utnyttja de resurser man har.

Rolf Enroth, Nitator 
Stainless Steel

– Våra kunder är inte särskilt konjunk-
turkänsliga – medicin, kärnkraft, food 
tech – och således känner inte vi av nå-
gon nedgång. 

– Däremot ser sig många stora aktörer 
omkring, så vi måste naturligtvis vara på 
tå. 

– Å andra sidan nischar vi oss på det 
komplicerade och svåra, med tung doku-
mentation. Sådant är svårare att handla 
upp i lågkostnadsländer.

Företaget investerar i både maskiner 
och lokaler för ökad produktivitet och 
söker kontinuerligt skicklig arbetskraft.

– Vilket är svårt. I synnerhet svetsare, 
som tydligen inte får lära sig svetsning 
av rostfri tunnplåt, som vi jobbar med. 
Det är synd att utbildningen inte anpas-
sas bättre till den industriella verklighe-
ten.

Elmia Subcontractor brukar vara en bra 
mässa för Nitator. Förhoppningsvis är 
årets inget undantag.

Andreas Eriksson, 
Naverviken

– Vi vill marknadsföra företaget, visa 
upp oss och förhoppningsvis få nya kun-
der, säger Eriksson och konstaterar att 
företaget har full beläggning i Storfors 
och Klippan och att det går ganska bra 
även i Degerfors.

Naverviken köpte Jubo Kvalitetspro-
duktion i Degerfors förra året, en jättin-
vestering som breddade företagets verk-
samhet.

– Vi är hyfsat långt ner på näringsked-
jan och har därför inte märkt av någon 
nedgång, säger Eriksson. Men det kan 
vända över en natt och vi tackar inte nej 
till nånting.

Naverviken ställde ut för första gången 
på Elmia förra året.

– Det var en bra mässa för oss, så jag 
hoppas att årets också blir bra. Däre-
mot tycker jag nog det skulle räcka med 
mässa vartannat år...
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www.maexpo.se

Den nya mötesplatsen för konkurrens-
kraft i tillverkande industri

Med Manufacturing & Automation Expo skapar vi, tillsammans med branschens 
ledande aktörer, den arena som nu saknas för att samla teknikområden inom 
produktion och automation. En ny stark mötesplats för industrins utveckling, 
framgång och konkurrenskraft på en allt mer global marknad. Här bygger vi 
framtidens kompetens. Här skapas relationer och affärer. 

MACHINE & TOOL
A S S O C I A T I O N  O F  S W E D E N

affärer

kunskap

kontakter utveckling

PREMIÄR

OKTOBER

2012!

Arrangörer:
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– Det 
var en lyck-
ad resa och ett par bra da-
gar på mässan, bra feedback 
från våra kunder– men jag 
saknade faktiskt nyheterna.
Weine Werlevik på Iscar 
Sverige sammanfattar kort 
årets EMo Hannover.
I år tog företaget med sig så 
många kunder på resan att 
det gick åt en flygmaskin och 
två bussar.

Resan började, för de flygande kunder-
na, i Västerås. Mässan i Hannover var tre 
dagar gammal när sällskapet lyfte  upp 

g e -
nom mol-
nen till den strålande 
solen, för att ett par timmar senare 
dyka ner genom molntäcket som bredde 
ut sig över mässtaden i Tyskland.

På det gigantiska mässområdet vänta-
de 2 037 utställande företag från 41 län-
der. Från Sverige kom en handfull före-
tag med egen monter, betydligt fler var 
där via sina maskinleverantörer.

Som besökare var vi inte direkt en-
samma heller. Från omkring 100 län-
der traskade under veckan omkring  
140 000 personer runt bland de 30-talet 
stora utställningshallarna på mässområ-
det!

– Detta EMO var en vinnare i alla avse-
enden och har förtjänat högsta betyg från 
besökare och utställare. EMO Hannover 

har 
y t t e r l i -
gare utökat sitt rykte 
som flaggskeppet bland mässor 
för den internationella metallindustrin, 
kommenterade EMO Hannover General 
Commissioner dr Detlev Elsinghorst vid 
slutet av mässan.

Ett gott betyg alltså. Och lyssnar man 
på de svenskar vi träffade under dagar-
na, kan det nog stämma. Även från ett 
svenskt perspektiv var erfarenheterna 
väldigt goda.

– Visst har det varit en hel del svenskar 
och danskar här i Intercuts monter, berät-
tade Erik Jørgensen. Men det kunde varit 

Flygplatsen i Västerås, en morgon i oktober. Företagare samlas för att borda den danska turboprop-maskinen som ska ta dem till Hannover och ett

Welcome on board
Svenska underleverantörer till EMO Hannover
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par dagar på den gigantiska mässan.

fler. 
Jag tror 
att de siktar på Blech 
Nordic för den här typen av ma-
skiner, så mitt mål är två kunder om dan. 
Tre är en bra dag.

Håkansssons sågblad var ett av de min-
dre svenska företag som satsat på egen 
monter på EMO-mässan. Med gott re-
sultat.

– Vi har fått fler intressanta leads, be-

rätt-
tar Olle 
Berggren och Lennart 
Schwartz.

– För oss är det ganska naturligt att vara 
här, eftersom över 90 procent av vår pro-
duktion går på export.

Per 
Andersson 
från Edströms beman-
nade BLM Groups stora monter 
och var bara ett exempel på ett uppskat-
tat inslag från svenska besökare. Nämli-
gen svensktalande personal. Även om de 
flesta talar och förstår engelska, tyska el-
ler franska, blir kommunikationen, som 
i de här sammanhangen sker mot en ofta 
kompakt ljudmatta i bakgrunden, betyd-
ligt enklare när alla talar samma språk.

Per Anderson, som kommit till Ed-
ströms ganska nyligen, koncentrerade 
sitt sälj på inte minst BLM:s senaste änd-
formnings-maskiner.

Av Durocs representanter Erik Albins-
son, Barbro Boija och Sture Wikman, 
som förskansat sig i Doosans monter, 
fick vi veta att både investeringsvilja och 
-förmåga finns, att höstens osäkerhet på 
marknaden märktes utan att kunna be-
traktas som någon konkret nedgång. u

Welcome on board
Svenska underleverantörer till EMO Hannover
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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

EMO HaNNOVEr

– Kort sagt görs det affärer här, konstaterade trion. Bra besö-
kare, bra sälj.

Att besökarna var ”rätt” kunde många vittna om.
– En mycket bra mässa, konstaterar Timo Schmidt, SmiCut, 

som fokuserade på sin nya gängfräs Double Thread Burr. Ett 
30-tal leads, flera nya kunder.

Till montern kom också gamla kunder, bland annat Micael 
Rudén och Mikael Ehn från JMM Skärteknik i Kinna, som åkt 
till Hannover för att titta på nya tekniker, verktyg och maskiner.

– Vi ska så småningom investera i en femaxlig fräs. Men nu 
hämtar vi mest lite inspiration...

  – En fantastisk mässa, hävdar John Elliot, 3nine. Det har varit 
ett stort tryck och vi har fått flera stora kunder. Intresset är stort 
för vår nya oljedimavskiljare Nova med multirotorer.

– Mycket svenskar i montern, konstaterar Hans-Olof Ståhl-
feldt och Anki Sandin Almén i KMT Precision Grindings mon-
ter, med en fantastisk naturbild från trakterna kring Lindkö-
ping, i fonden.

Lennart Rönn från företaget Victoolia delade sin tid på mäss-
san mellan sina två leverantörer, Mitsubishi Electric och OPS 
Ingersoll.

John Elliot, 3nine, 
visade många 
besökare företagets 
nya dimavskiljare 
Nova, som har en 
storasyster som 
heter Nina.

Hans-Olof Stålfeldt och Anki Sanin Almén, KMT precision grinding. Erik Albinsson, Barbro Boija och Sture Wikman, Duroc.

En stor del 
av familjen 
Schmidt på 
plats i SmiCuts 
monter. Te-
resa, Gideon, 
Timo och Re-
inar. Det gick 
åt – trafiken i 
montern var 
intensiv.

Intensiva diskussioner hos Sutton Tools, där Douglas Hellström resider-
ade under mässan. Foto: Douglas Hellström

Lennart Rönn, Victoolia, i OPS Ingersolls monter. Bakom honom en ny 
sänkgnist, en maskin han för övrigt nyligen fått sälja till Richardssons i 
Västervik.

Per Andersson 
från Edström 

huserade 
framför allt i 
IBM Groups 
monter, där 

man koncen-
trerade sig på 

rörbearbet-
ningsmaskiner

u
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Ö V E R L Ä G S E N  P R E C I S I O N  F R Å N  K O M P E T E N S L E D A R E N  I N O M 
U P P S P Ä N N I N G S T E K N O L O G I  O C H  G R I P S Y S T E M

M A G N E T I S K  E F F E K T I V I T E T
 Magnetisk uppspänningsteknologi – 

Kostnadseff ektiv uppspänning för både fi n och grovbearbetning

 5-sidig bearbetning i en uppspänning – snabbt och utan deformation
 Maximal hållkraft för arbetsstycken upp till 18 ton per bord
 Högsta flexibilitet tack vare fyrkant-, 

 paralell- eller radialpolsteknologi
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Ännu en bra dag 
på jobbet

Vi på Ruukki vill att du bara ska ha bra dagar på jobbet. Därför 
ser vi till att vårt samarbete flyter på, tryggt och säkert. 
Genom en enda kontakt får du hjälp med allt från konstruktion 
och montage i byggprojektet till snabba materialleveranser 
från våra Steel service centers. I våra högst satta mål för  
energieffektivitet genom hela produktcykeln ingår strävan  
att minska energiförbrukningen och därmed miljöbelastningen.

Våra kunder har upptäckt att vi har effektiva koncept som 
minskar kostnaderna.

Tillsammans förverkligar vi allt omöjligt.

Kontakta oss på Ruukki! Tel: 010-78 78 000. Läs mer om oss på www.ruukki.se 
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Gjutning, smide, svetsning och/eller montage?  
Söker du en komplett lösning inom metallteknik?
Kontakta då oss på gjuteriverken.se!
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29
 8
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– De kompletterar varandra. Mitsubishi är stora på trådgnist, 
OPS Ingersoll är duktiga på sänkgnist-maskiner.

Nathalie Wahlberg på Douglas Hellström är nöjd med mässan 
av flera anledningar.

– Vi hade inte bara väldigt mycket bra besökare internationellt 
sett och också svenskar – även om de kunde varit fler – i Sut-
ton Tools monter. Vi hade dessutom fått äran att tillverka mon-
tern. Vi fick hjälp från ett företag i Falkenberg att utforma den 
och bygga den på plats.

Hon konstaterar att konkurrensen för produkterna i Sverige 
är mördande, men att företaget har ett äss i rockärmen med sitt 
breda sortiment av gängverktyg.

Maskin AB A Fransson skickade en stor delegation till EMO 
Hannover, en stor del av företagets säljare, utspridda i leveran-
törernas montrar. Vi träffade Lars Björkman och Hans Lidbäck 
i Quasers monter.

– Quaser är ganska självgående, säger de. Nyheterna är gan-
ska små den här gången, men det finns alltid nyheter. 

De konstaterar att en del nya leads har flutit in under mässan. 
Många träffar i montrarna.

– 20-25 procent av träffarna leder till affär, säger de.
Vi hittade nöjda svenskar i flera montrar, bland annat hos fö-

retagen Granlund Tools, Abene Machine, Mircona, Seco Tools, 
Sandvik Coromant med sin fantastiskt välkomponerade och in-
bjudande monter (se sidan 4), och några till.

Anders Jinglöv på Walter Norden är också nöjd med mässan.
– Det gick riktigt bra för oss, säger han. Vi fick bra betalt och 

har nu fullt upp med att följa upp alla leads. Men jag saknade 
en del svenskar. Vi funderar på att arrangera en bussresa näs-
ta gång.

Precis som Iscar, alltså. Vars sällskap för övrigt avslutade 
veckan med fest i legendariska Münchner Halle på mässom-
rådet. God mat och jättestora ölsejdlar. Men det är en helt an-
nan historia...

Weine Werlevik i Iscars monter på EMO-mässan.

Walter Norden hade naturligtvis sitt självklara tillhåll i den internationel-
la Walter-montern på Hannover-mässan.

Lars Björkman och Hasse Lidbäck från Maskin AB A Fransson vid en 
Quaser, som vid varje mässa bjuder på nyheter.

En prisad svensk

Bo Svensson och Lorenzo Garcia, MPC Automation Systems med 
den prisbelönta produkten.

– Det är sällan ett svenskt företag får ett pris som det här. 
Oftast går de till tyska företag.

Men i år fick faktiskt svenska MPC Automation Systems 
AB ett mässpris för sitt system med mjuka backar, en smått 
genial uppfinning som erbjuder ett mycket flexibelt back-
system med stor anläggningsyta tack vare sin form. Se bil-
den.
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Torkduken som 
är din kraftigaste 
jobbarkompis!

Slitstarkt material 
för krävande 
rengöring

Tork Premium 570
Tjocka och kraftiga nonwovendukar för 
rengöring av fett och smuts. Du kan gnugga 
och rengöra alla slags ytor utan att duken faller 
sönder. Behåller smuts men släpper lösnings-
medel - ersätter effektivt textiltrasor.

Kontakta Tork för information och 
återförsäljare.
Tel: 031-746 17 00
E-mail: information.tork@sca.com

8-11 november 2011
elmia.se/subcontractor
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På jakt efter nya idéer och smarta tekniska innovationer? Bra! 

Då är Elmia Subcontractor rätt plats för dig. Här möter du 

närmare 1 200 underleverantörer som producerar, utvecklar 

och skapar produkter för framtidens tillverkningsindustri. Med 

hjälp av deras unika kompetens kan du hitta lösningar som 

passar just ditt företag. 

Lösningar, som 

faktiskt kan skapa     

_underverk!
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Merx Svenska AB
Lindåkersgatan 1 A
602 23 Norrköping
Tel: 011-18 00 11
E-post: info@merx.se

www.merx.se

• Merx koncept med egna produktionsenheter i både Sverige 
och Polen ger trygghet för kunden och konkurrenskraftiga 
priser. Vi håller ihop projekt från ax till limpa och beslutar 
ihop med kunden var tillverkning bör ske.
• Med Merx kunskap om teknisk lego och våra anläggningar, 
kan vi erbjuda effektiva lösningar inom teknik, montage och 
logistik. Vi ombesörjer även lagerhantering av t.ex. kritiska 
detaljer, ett eller flera avrop kostnadsfritt mot garantiuttag 
efter överenskommen tid.V
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På jakt efter en såg

– Det var mest mätmaskiner, och det är vi 
inte riktigt redo för än. Men sågar hittade vi 

en hel del intressanta och verktyg fanns ock-
så massor att titta på. Maskiner i övrigt är vi 
inte särskilt intresserade av just nu, eftersom 
vi nyligen gjort en del maskininvesteringar.
Men en såg med stor kapacitet behöver vi.

– Vi hittade också en intressant maskintvätt 
och förvaringsskåp som vi ska titta närmare 
på.

Verkstaden vid Forsmark är en fullödig pro-
duktionsverkstad med kapacitet för de flesta 
moment för tillverkning.

– Vi sysslar faktiskt mest med nytillverk-
ning, berättar verkstadschefen Johan Land-
berg. Kraftverket byggdes på 60-talet och det 
finns inga reservdelar.

Således måste det mesta produceras från rit-

ning till färdig komponent och det handlar 
förstås om en rad olika komponenter som be-
hövs på ett kärnkraftverk.

I hall 16 var utbudet av sågmaskiner 
enormt. Alla stora märken var representerade 
och en uppsjö mindre tillverkare.

– Det går inte att titta på allt. Det blir för 
mycket. Man får inget begrepp om det. Man 
får helt enkelt välja ut ett antal tillverkare 
som man känner till och fördjupa sig i deras 
program.

Efter ett par dagar på mässan kunde Johan 
och Martin återvända hem med tre-fyra in-
tressanta uppslag som de dessutom fått en hel 
del information om. Nu ska behovet jämföras 
med maskinerna – och plånboken...

Det är inte lätt att se skogen för alla 
träd.
Det upplevde Johan Landberg 
och Martin Linnér från Forsmarks 
Kraftgrupps verkstad vid kärnkraft-
verket i Forsmark. De åkte till Han-
nover för att se över utbudet av 
bland annat sågmaskiner, men ock-
så diverse verktyg och mätutrust-
ning.

I Kaltenbachs monter fick forsmarkarna hjälp 
av Trond Hansen.

Sågdiskussioner med Martin Liebrich och Mi-
kael Warström i Kastos monter.

Stefan Brolund förevisar Behringers senaste 
sågmaskiner.

Johan Landberg och Mar-
tin Linnér mitt i mässan. 
De diskuterar den senas-
te i raden sågmaskiner de 
fått information om.
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TEKNISKa MÄSSaN   &   BLECH NOrDIC

Legoföretag av hel- och halvfabrikat, 
abrasive- och ren vattenskärning,  
fräsning och övrig bearbetning
Ombesörjer gärna annat enl önskemål!

aquasoft@swipnet.se • www.aquasoft.se
+46 455 299 09 • Tennv. 11D Karlskrona

lyckad för TM och BLECH Nordic
Första dejten

Lindforss går till och med längre än så. 
Han säger:

– Det blev faktiskt bättre än jag vå-

gat hoppas på. Det är ju alltid ovisst när 
man kör ett helt nytt koncept, men jag är 
mycket nöjd. På plåtsidan kom de ton-

givande företagen och bidrog till en hög 
nivå på eventet.

– Kombinationen var också lyckad. 
Det fanns en hel del gemensamma näm-
nare som gjorde att besökarna med fo-
kus på plåt med behållning även besök-
te Tekniska Mässan – och vice versa. En 
bra korsbefruktning, alltså.

14 431 besökare gick genom dörrarna 
till Stockholmsmässan under veckan, ett 
resultat som arrangörerna är nöjda med.

Tekniska Mässan och BLECH Nordic tycks gilla varandra.
Första mötet i Stockholm i oktober blev nämligen lyckad, enligt 
båda parter.
– Ja, det var en trevlig bekantskap, säger Björn Lindforss. Det 
fungerade riktigt bra. Det kan bli en fortsättning.

u
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100% Australian Owned    
www.sutton.com.au

Kontakta oss för information 
0346-71 34 90
info@sirdouglas.com

HÖGRE 
PRODUKTIVITET...

Smartare Produktion...

Sutton Tools erbjuder ett komplett sortiment av 
högprestandaverktyg med leveranser från vårt 
lager i Sverige.  

• Senaste generationen AlCrN-beläggning
• Stark kärna med eller utan invändiga kylkanaler

• Micro-geometri & beläggningsbehandling för 
optimal spånkontroll

Harmony frässerie representerar den senaste 
teknologin för både bästa prestanda och längre 
livslängd.

Fräsar

Borr Hårdmetall

Synchro Serien
Sutton Tools har utvecklat Synchro-serien 
för att fungera optimalt med den noggranna 
stigningskontroll som moderna maskiner 
erbjuder, där varvtal (A-Axis) och matning 
(Z-Axis) är synkroniserade.

Douglas Hellström AB     www.sirdouglas.com        info@sirdouglas.com           0346-71 34 90
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Om det blir en fortsättning är ännu inte klart. Först ska arran-
görerna Tekniska Mässan och Mack Brooks utvärdera resultatet.

Men mycket talar alltså för att det återkommer, med ungefär 
det här upplägget. Det finns naturligtvis alltid saker att ändra 
på, förbättra, tänka nytt omkring, efter ett första försök.

Många svenskar som dök upp på eventet i Stockholm, hade 
nyligen varit i Tyskland och EMO Hannover. Bara ett par veck-
or skilde de båda mässeventen åt.

– En något större skillnad i tid hade kanske varit önskvärt, 
men ibland blir det så, säger Björn Lindforss. Men jag tror inte 
det hade så särskilt stor betydelse ändå. Vi fick ju som sagt en 
hel del besökare.

En tydlig skillnad är naturligtvis storleken. Efter att ha varit i 
Hannover, kändes Tekniska Mässan och BLECH Nordic som 
ganska greppbara och mysiga tillställningar vid en jämförelse.

Vid en rundvandring i hallarna – Tekniska Mässan i A-hallen 
och BLECH Nordic i B-hallen – fick vi snart klart för oss att det 
gjordes affärer även här, och utställarna var generellt sett nöjda 
med dagarna i Stockholm.

– Ja, säger till exempel Rolf Ekblad på Pullmax. Det har va-
rit en bra mässa.

– Det har kanske inte varit lika många 
besökare som på den traditionella Teknis-
ka Mässan genom åren. Däremot tycker 
jag att kvalitén på besökarna är väl så bra. 
Det är det som räknas i slutänden.

– Det beror säkert på att företagen numer skickar färre män-
niskor till mässorna, men sådana som ingår i processen.

Den här reflektionen är Ekblad inte ensam om. Gång på gång 
upprepas detta av flera utställare, både i plåthallen och den mer 
allmänt tekniska.

– Jag hade inga förväntningar direkt, säger Linus Risne, Nord-
iska Wemag. Eftersom det här är ett helt nytt koncept vågade 
jag inte ha det. Men jag har haft många bra besökare.

Det kan vi intyga. Det var ständigt en liten klunga runt Linus, 
när han demonstrerade det smarta arbetsbordet med en uppsjö 
av flexibla fastspänningsanordningar.

Göran Nilsson på Duroc Special Steel och Peter Nilsson på 
Tibnor är två stålleverantörer som båda upplever att BLECH 
Nordic fungerat bra.

– En viss osäkerhet kände man ju inför det här konceptet, men 

det har varit bra dagar.
Björn Ahlqvist på Salvagnini hoppas att BLECH Nordic kom-

mer att bli ett återkommande event.
– Jag tycker det har varit väldigt bra, över förväntan. Jag tror 

mässorna kompletterar varandra, men också att det nog är vi 
som är draghjälp åt Tekniska snarare än tvärtom.

I A-hallen var tongångarna ungefär desamma som hos plåtfolket 
i B-hallen. Den här gången fanns det inte särskilt mycket maskiner 
att se på Tekniska Mässan. Maskinerna stod BLECH-mässan för.

Men det fanns lyftanordningar, mätinstrument, en rad ”mju-
ka” produkter, diverse hjälpmedel och nödvändigheter för 
verskstäder. Och en och annan robot. 

Maskindemonstration pågår i Iberobots monter

Rolf Ekblad och Henrik Wide vid en LVD-maskin på mässan. LVD är som 
bekant nya samarbetspartnern och ett kompletterande lyft för Pullmax. 

Linus Risne fick ofta demonstrera arbetsbänken för nyfikna i Nordiska 
Wemags monter.

Helnöjd. Björn Ahlqvist, Salvagnini, tycker försöket med dubbla mässor 
var över förväntan bra.

u
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Repay är en av Sveriges största leverantörer av figurskurna och kapade stålprodukter. Bolagets snabba, 
kundanpassade lösningar bygger på en kombination av branschkompetens, optimal maskinpark och 
breda lagerresurser. De sju produktionsanläggningarna är spridda från Kiruna till Uddevalla. Repays 
huvudkontor ligger i Skellefteå och 2010 var antalet anställda 102, med en omsättning på 305 Mkr.

www.repay.se

Om du hamnar i en liknande situation kan du kontakta oss på 
Repay. Då ska vi se vad vi kan göra. Du får självklart höra av dig 
även för mer vardagliga behov av kapade och skurna stålämnen. 
I vårt team finns några av branschens vassaste specialister på 
området. Och du kan räkna med att det går undan.
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Ibland behöver man  
stål relativt omgående. 
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Konecranes service koncept är utformat för att minska era kostnader och skydda er investering.                                   
Vi ser till att våra kunder får en prestationshöjande lösning oavsett maskin– eller kran typ. 

KONTINUERLIG & MÄTBAR UNDERHÅLLSUTVECKLINGKONTINUERLIG & MÄTBAR UNDERHÅLLSUTVECKLINGKONTINUERLIG & MÄTBAR UNDERHÅLLSUTVECKLINGKONTINUERLIG & MÄTBAR UNDERHÅLLSUTVECKLING    

 Underhållsprogram 
 Reparationer och förbättringar 
 Moderniseringar och ombyggnader 
 Anropsservice 
 Reservdelar 
 Lasermätning av kranbanor 
 Konditionsanalyser 
 Utbildningar 
 Specialservice på: 
    Pressar 
    Spindelrenovering 
    Konslipning 

    Lasermätning 
    Systemspecialister 

Konecranes ABKonecranes ABKonecranes ABKonecranes AB, Fabriksgatan 10,  331 35 VÄRNAMO, Tel. 0370-46600 
www.konecranes.sewww.konecranes.sewww.konecranes.sewww.konecranes.se    



31www.svenskverkstad.se

Konecranes service koncept är utformat för att minska era kostnader och skydda er investering.                                   
Vi ser till att våra kunder får en prestationshöjande lösning oavsett maskin– eller kran typ. 

KONTINUERLIG & MÄTBAR UNDERHÅLLSUTVECKLINGKONTINUERLIG & MÄTBAR UNDERHÅLLSUTVECKLINGKONTINUERLIG & MÄTBAR UNDERHÅLLSUTVECKLINGKONTINUERLIG & MÄTBAR UNDERHÅLLSUTVECKLING    

 Underhållsprogram 
 Reparationer och förbättringar 
 Moderniseringar och ombyggnader 
 Anropsservice 
 Reservdelar 
 Lasermätning av kranbanor 
 Konditionsanalyser 
 Utbildningar 
 Specialservice på: 
    Pressar 
    Spindelrenovering 
    Konslipning 

    Lasermätning 
    Systemspecialister 

Konecranes ABKonecranes ABKonecranes ABKonecranes AB, Fabriksgatan 10,  331 35 VÄRNAMO, Tel. 0370-46600 
www.konecranes.sewww.konecranes.sewww.konecranes.sewww.konecranes.se    



www.svenskverkstad.se32 www.svenskverkstad.se32

TEKNISKa MÄSSaN   &   BLECH NOrDIC

Lottendals Industriservice AB
Sundsnäs Lottendal
590 39  Kisa
Robert Andersson
Tel. 0494-129 86

www.lis-ab.se

“Vi skär allt 
exakt & kallt”
precisionsvattenskärning

Folk som lyfter. I ABUS monter hittade vi ett glatt gäng som trivdes på 
mässan och med konceptet.

Anders Bengtsson och Jörgen Karlson på Niedermann fokuserade på 
hur produkterna presenteras med ny teknik, snarare än produkterna.

Avatarer i montern. Autodesk visualiserade sin bredd i en annorlun-
da monter. Här är Daniel Pero tillsammans med avatarerna Hugo Hilton 
Brown och Mimmi Rimnerfeldt.

Carola Andersson, Bengt Åkerberg och Edvard Larsson i KUKAs robot-
iserade monter.

Hos KUKA till exempel.
–  Eftersom hallarna inte är sådär jättestora besöker nog alla 

båda utställningarna, tror Carola Andersson, Bengt Åkerberg 
och Edvard Larsson.

Vid utställningen visade KUKA i första hand ett nytt styrsys-
tem.

– Styrskåpet är mindre snabbare och helt öppet för olika sätt 
att kommunicera med annan utrustning, säger Larsson. Ett nytt 
verktyg för att driftsätta och felsöka, som kan göras från en ex-
tern pc. Även robotens mekanik har blivit mindre, lättare och 
snabbare. Drar mindre energi.

Mattias Westerberg, Liftsystem Kamab fanns i ABUS mon-
ter.

– För ABuS, som finns i alla branscher, är 
konceptet väldigt bra. Alla besökare går 
runt på båda mässorna och våra produk-
ter fungerar ju för alla. Häromdan kom det 
en blomstergrossist som var intresserad 
av en lyftanordning..!

Två montrar sticker ut lite speciellt på Tekniska Mässan. Det 
är till exempel Autodesk, som mer ser ut som en djungel än en 
monter som säljer programvara. Dessutom kliver två långa ava-
tarer omkring runt montern.

– Det är ett sätt att visualisera vår bredd, säger Daniel Pero. 
Autodesk är inte bara CadCam. Vi gör – till exempel – program 
som bland annat skapar avatarer, det vill säga program för film-
industrin, spelindustrin och så vidare. Det här tyckte vi var ett 
roligt sätt att åskådliggöra det.

Och det var det ju. Uppmärksamhet eftersträvar man på mäss-
sa. Det fick Autodesk.

Det fick också Nederman, som också använder avancerad  
programvara för att visa sina produkter. En kamera, en tom ski-
va och ett program från Hidden. På skivan i tv-skärmen popp-
ar plötsligt ett helt system från Nederman upp tredimensionellt, 
alla rörliga delar i processen rör sig. Det kallas argumented re-
ality.

– Ett fantastiskt hjälpmedel för oss. En läsplatta med kamera 
räcker – sedan kan vi ta med oss hela maskinprogrammet ut till 
kund, säger Anders Bengtsson och Jörgen Karlsson. 

Mässorna innehöll mycket, mycket mer. Embedded Confe-
rence till exempel. Och Embedded Award, där fyra studenter 

från Högskolan i Halmstad vann med sitt Cooperative Adaptive 
Cruise Control-system, ett sätt att skapa ordning i trafiken. En-
terprise-kategorin gick också till vätskusten; Comfort Audio, 
som tagit fram en digital minimottagare för hörapparater med 
väsentliga förbättringar mot befintliga. Gloi AB från Mölndal 
fick priset i micro/nano-klassen, med ett mätverktyg som mäter 
de små vinklar som fordonshjul kräver för att minimera däck-
slitage. (Läs mer om priset på sid 6).

Slutligen, Björn Lindforss; några tecken på avmattning?
– Det märks inte så mycket på mässan, faktiskt. Här görs affä-

rer. Det är en realitet i omvärlden, men jag är optimistisk.
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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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Christer Eriksson, 
öhlins Racing

– Vi känner av en 
viss nedgång, även 
om det inte på något 
sätt är alarmerande 
eller kräver särskil-
da åtgärder, säger 
Christer Eriksson.

– En del av våra 
kunder har dragit ner 
eller skjuter fram be-
ställningar.

Öhlins Racing köper mycket skäran-
de bearbetning. Det mesta upphandlas i 
Sverige, men omkring 25 procent köps 
utomlands.

– Prisbilden är bidragande, men kvalité 
är alltid nummer ett. Vi väljer aldrig pris 
före kvalité. Men då vi kan köpa samma 
kvalité till ett billigare pris utomlands, 
väljer vi det.

– Däremot märker man en tendens att 
svenska företag, genom automatisering 
och effektivisering, nu närmar sig dessa 
utländska konkurrenter och på sikt kan 
det naturligtvis innebära att en större del 
kan köpas upp här hemma.

Sven-Erik ohlsson, 
Bombardier

– Svenska underleverantörer är väldigt 
konkurrenskraftiga. De måste sträcka på 
sig, bli lite kaxigare. Våga sticka ut. Och 
jobba tightare med kunderna. Att bygga 
upp en relation är viktigt.

Sven-Erik Ohlsson menar att proble-
met egentligen inte ligger hos underleve-
rantörerna, utan snarare hos köparen.

– Det är mycket politik som styr det där 
med inköp utomlands. Alla extra kostna-
der och alla problem som det innebär att 
bygga upp en leverantör utomlands un-
derskattas i väldigt stor utsträckning, sä-
ger Ohlsson som verkat mycket utom-
lands. 

– Det är ofta tidsödande processer inn-
an man kan gå igång, täta besök och 
mycket planering. 

– Och sedan tillkommer naturligtvis en 
rad saker man slipper när man köper upp 
i Sverige.

– Långa transporter som dessutom tar 
lång tid, till exempel. Tid är kostnad i det 

fallet. Blir det sedan fel blir kostnaderna 
ännu högre.

– Jag anser att alla dom där saker-
na som tillkommer underskattas och att 
många kringkostnader aldrig kommer 
upp på bordet så man ser hela den fak-
tiska kostnaden. Det är stor risk att man 
skjuter sig i foten många gånger.

– Svenska underleverantörer är lättfo-
tade, snabba att ställa om, leveranssäk-
ra och kvalitetsmedvetna. De har alltså 
mycket som talar för sig.

Den omtalade avmattningen och ned-
gången nu på höstkanten har Ohlsson 
inte märkt så mycket av. 

– Nej, vi har inga känningar av det. 
Ännu. Men vi har långa ledtider och 
kommer in sent i cykeln. En viss matt-
ning kan man väl märka när man ser hur 
det är på ordersidan, men inget nämn-
värt.

Marcus Jansson, 
HTC Sweden

Inte heller på HTC 
har inköpschefen 
börjat känna av ned-
gången.

– Enligt signa-
ler vi fått från sälj-
sidan upplevs kan-
ske en viss avvaktan 
ute bland företagen. 
Man kanske väntar 
lite med beställning-
ar. Men i produktionen har det ännu inte 
satt några spår.

På frågan om svenska företag skulle bli 
intressantare som leverantörer om au-
tomationsgraden ökade, svarar Magnus 
snabbt:

– Svenska företag är redan intressanta 
som leverantörer. För vår del handlar det 
inte om det. Det vi köper in utomlands, 
vilket är väldigt mycket, är den typ av 
produkter vi inte kan få tag i här hemma. 
Det är produkter som vi vuxit ifrån i Sve-
rige. De är för enkla och lönar sig inte att 
tillverka.

– Det rör sig också om arbetsintensi-
va komponenter i låga volymer som krä-
ver många mantimmar. Och då handlar 
det om lönekostnader, där svenska före-
tag inte har en chans, på grund av de be-
tydligt högre lönerna här. Den ekvatio-

nen går aldrig ihop, och då är det bara att 
släppa det.

– Nej, svenska företag gör nog mer rätt 
i att nischa sig på mer komplexa produk-
ter med hög kvalitet.

– Det är lite som att jämför äpplen och 
päron. Det går inte. Jämför man däremot 
äpplen och äpplen, ligger svenska före-
tag i absolut framkant.

– Och där det går att automatisera i hög 
grad, förstås. Då blir man konkurrens-
kraftig även på stora serier.

– Och trenden går däråt, det ser man 
tydligt. Auomationsgraden är hög i Sve-
rige och den blir högre. Jag är alltså 
övertygad om att vi säkert kommer dit, 
då Sverige har konkurrenskraft nog att 
slåss om alla jobb.

Jan gustavsson, 
Dellner Brakes

Dellner Brakes hade en extremt tuff 
vår, med ovanligt många projekt igång. 
Höstens avmattning har inneburit en 
nästan välkommen återgång till norma-
lare tempo.

– Ja, visst märker vi av en nedgång på 
marknaden, säger Jan Gustavsson. Men 
det betyder inte att vi har dåligt med 
jobb. Tvärtom har vi mycket att göra. 
Våren var väldigt påfrestande. Nu är det 
lugnare.

– Men vi hoppas naturligtvis att det inte 
ska fortsätta att sjunka.

Dellner köper inte särskilt mycket jobb 
utomlands, utan det mesta kan köpas upp 
inom landet. Ofta rör det sig om gjuteri-
jobb.

– Men, säger Gustavsson, att svens-
ka företag automatiserar i allt större ut-
sträckning är klart. I synnerhet har den 
förra krisen verkat få fart på den biten.

Han nämner flera exempel, där företag 
efter krisen investerat i robotar och au-
tomatiserat många processer med betyd-
ligt högre effektivitet som följd.

– Svenska företag försöker bli bättre – 
och det måste de göra för att vara med på 
banan.

Peter Ingvarsson, 
SDA Control Systems

– Det är mycket på gång, men samtidigt 
är det lite tyst i telefonerna, säger Ing-

INKöParNa

Inköparna om avmattningen
...och hur svenska underleverantörer står sig i konkurrensen
Höstens inbromsning till följd av den ekonomis-
ka oro som finns i omvärlden är svårbedömd. 
De flesta hör att det pratas om den, somliga 

påverkas av den, andra kör för fullt. En gans-
ka ovanlig situation. Våra inköpare märker den 
också... och inte.
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varsson. Det märks att företag är lite av-
vaktande just nu.

– Det är inte på något sätt katastrof, 
men visst känns det att det är en nedgång. 
Man påverkas också av det man hör, och 
det talas mycket om avmattningen just 
nu.

Peter ger ett tydligt exempel på att nå-
got hänt under hösten.

– Schenker kommer med nästan tomma 
bilar på eftermiddagarna. Det är lite illa-
varslande. De brukar vara fullastade. En 
chaufför sa att det till och med är värre än hösten 2008. Det 
borde vara ett tecken att ta på allvar.

När det gäller inköpen gör SDA dessa nästan uteslutande 
inom landet. Mycket lite, eller i princip ingenting, köps upp 
utanför landsets gränser.

– Det finns ingen kontinuitet i våra utländska uppköp, det är 
försumbart. Vi har egentligen aldrig haft behov av att gå ut-
omlands.

– Det man skulle kunna tänka sig att köpa utomlands, som 
jag vet att många gör, är programmeringstjänst. Att köpa in-
genjörstid på det sättet kanske skulle vara lönsamt, men vi 
har inte tagit det steget än.

Magnus Ehne, 
Binar Quick-Lift Systems

– Vi har fortfarande mycket förfråg-
ningar och märker inte särskilt mycket av 
en nedgång, säger Magnus Ehne.

– Men det snackas mycket och det, om 
inte annat, skapar förstås en viss oro. 
Även i Sverige har ju större företag börjat 
gå ner i produktionstakt och det är ju ett 
tecken på att allt inte står rätt till. Vi ligger 
ganska sent i cykeln och vid mindre ned-
gångar brukar vi knappt märka det.

– Men oss har det inte påverkat på något sätt ännu. Vi ställ-
de ut på Tekniska Mässan och där fick vi väldigt bra respons.

Inköpen görs i första hand från svenska företag.
– Det som är stora volymer för oss är ganska små för le-

verantörerna – inte över 300 enheter per år – så vi har ing-
en större anledning att göra våra uppköp utomlands. Det är ju 
främst stora volymer som lönar sig där. Det skulle innebära 
att vi skulle ta hem stora batcher och ligga med lager. Dessut-
om tillkommer ju en hel del andra kostnader vid upphandling 
utomlands; det är frakterna, tullavgifter och så vidare. Dess-
utom långa ledtider.

– Numer är det ju också ganska vanligt att man även från 
svenska leverantörer, till exempel när det gäller kablage, får 
två alternativ vid beställningar. Antingen den svensktillver-
kade till ett högre pris, eller en variant som tillverkats vid fö-
retagets fabrik utomlands.

Inköparna om avmattningen
...och hur svenska underleverantörer står sig i konkurrensen

Kvalitetsluft från 
Atlas Copco

Visste du att en kompressor som producerar 
200 l/s komprimerad luft även levererar 80 l 
vatten under en arbetsdag? Detta måste tas 
om hand för att inte gå ut i rörnät, verktyg 
eller slutprodukter. Vattnet och den rost som 
bildas är framför allt ett problem under hös-
ten då luftfuktigheten är hög och en massa 
fukt sugs in i kompressorn. 
Vi har lösningen på detta.

För att hjälpa dig att spara både energi och 
förlänga livslängden på din utrustning kan 
Atlas Copco erbjuda kvalitetsluftsprodukter 
som efterbehandlar den komprimerade luf-
ten och eliminerar problem med fukt eller 
andra föroreningar, som olja och partiklar. 

För mer information besök 
www.atlascopco.se eller kontakta din 
lokala Atlas Copco-återförsäljare.

Huruvida svenska företag står sig i konkur-
rensen gentemot lågkostnadsländerna har 
inköparna också synpunkter på...
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Sonstorps Mekaniska investerar för

konkurrenskraft

Den stora svetsportalen, som har två 
svetsrobotar, är företagets i särk-
lass största enskilda investering, som 
lyfter kapaciteten och ökar möjlighet-
erna. Foto: ZON Reklambyrå
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MEDLEMSrEPOrTaGET

Sonstorps Mekaniska investerar för

konkurrenskraft

Petter Håkansson är något så ovanligt som en externt anställd vd för ett familjeföretag. Foto: ZON Reklambyrå

– Vi måste välja mellan att 
släppa stora projekt och att in-
vestera för att vara med på 
banan – vi valde att investera. 
Resultatet är att vi dels slip-
per släppa jobb, dels ökar vi 
kapaciteten  och får nya möj-
ligheter.

Den stora portalen med två svetsrobo-
tar, 48 meter lång, fem meter bred och 
tre meter hög, är Sonstorps Mekaniskas 
största investering någonsin. En affär på 
15-20 miljoner.

– Styrelsen var enig om beslutet och 
det togs med ganska stor självklarhet, sä-
ger Petter Håkansson, som är något så 
ovanligt som en externt anställd vd i ett 
familjeföretag.

– Det är en utmaning att gå in 
som vd i ett företag där ägarna 
hela tiden finns i verksamheten.

Det var Roger Sandberg som startade fö-
retaget 1963, då som enmansföretag. Idag 
sysselsätter Sonstorps Mekaniska omkring 
40 personer, varav 32 är fast anställda, öv-
riga inhyrda, om än oftast på lång tid.

– Tio i administrationen, säger Håkan-

sson. Det beror främst på att vi har så 
mycket dokumentationstung svetsning.

I ett familjeföretag är den vanliga gång-
en att en son eller dotter tar över rodret. 
Det blir ofta så naturligt att barnen väx-
er in i företaget redan från början och 
därför blir det också den självklara föd-
kroken. I många fall sker det med så-
dan självklarhet att ingen ser hur fel det 
egentligen kan vara.

Att man är son eller dotter till 
företagets grundare innebär 
inte att man automatiskt är 
rätt man/kvinna för vd-jobbet.

Så sunt resonerade man på Sonstorps 
Mekaniska. Därför sitter Petter Håkans-
son där han sitter idag.

– Sonen Patrik är duktig på svetsning, 
och det var det han ville ägna sig åt. 
Därför är han ansvarig för den delen av 
verksamheten. Det är en stor del av vår 
verksamhet och Patrik har alltså en syn-
nerligen viktig roll i företaget. 

Petter Håkansson kom till företaget 
2005, efter tio år på SAPA i Finspång. 
Då som projektledare.

– Det var 2007 ägaren frågade om jag 
var intresserad att ta vd-jobbet. Och jag 
svarade ”ja”. På den vägen är det.

Och det går som en dans?

– Jag skulle väl vilja säga att jag börjar 
mogna nu. Jag har haft jobbet i fyra år, 
kom in under en väldigt expansiv peri-
od då det gällde att ta tag i strukturering-
en. Under de senaste fem  åren har vi gått 
från 20 till 40 anställda – det kräver orga-
nisation och planering.

– Vi har lagt ner mycket krut på organi-
sationsarbetet, strukturerat verksamhe-
ten och sett till att alla har klara roller i 
verksamheten. Det tycker jag är viktigt.

Under samma period har företaget också 
jobbat med kvalitetssäkring och certifiering. 
Idag är Sonstorps Mekaniska certifierat en-
ligt ISO 9001 och 14001 och dessutom en-
ligt svetsstandarden ISO 3834.

– Ett tungt jobb, men det ger oss fördelar. 
Även om vår största kund, Siemens,  inte 
ställt några direkta krav på certifiering, bör 
vi ha det betyget. De flesta företag kräver 
det idag, hos somliga får man inte ens börja 
prata om man inte är certifierad.

– Dessutom blir det ordning och reda, 
så visst tjänar man på att vara certifierad, 
även internt i företaget.

Sonstorps Mekaniska är ett 
renodlat legoföretag som 
främst jobbar med avancerad 
svetsning, tillverkar stora balk-
konstruktioner, lyftverktyg och 
tryckkärl. u
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– Vi strävar efter att i så stor utsträck-
ning som möjligt få totalentreprenad på 
projekten, säger Petter Håkansson.

– Beställarna vill ha så få inköp som 
möjligt och därför måste vi vara breda 
och kunna erbjuda hela paketet. Vi om-
besörjer därför hela projekten, bland an-
nat innehållande konstruktion, skärande 
bearbetning, målning och oförstörande 
provning med tillhörande dokumentation.

Siemens är alltså en tongivande kund 
hos företaget.

– Vi gör till exempel botten-
ramen till Siemens största 
turbin, en konstruktion som 
väger 17 ton och som in-
nehåller 500 kilo svetstråd!

– Balkkonstruktioner är vi alltså bra på. 
Vi gör också montageverktyg och lyft-
verktyg. Det är alltid specialkonstruktio-
ner, specialdesignade, CE-märkta satser.

Till detta kommer som sagt också 
tryckkärl, smörjoljetankar med mera.

Det är de stora bottenramarna som är 
anledningen till den stora investeringen 
som företaget gjort under året.

– Det är stora projekt, mycket mantim-
mar. Det är dyrt i Sverige. Och Siemens 
var väldigt tydliga mot mig – de köper 
där förutsättningarna är de bästa.

– Således ställdes vi inför valet att släp-
pa det eller investera oss till de rätta för-
utsättningarna, för att kunna slåss med 
de som kan jobba billigare med man-
kraft; Rumänien, Polen och andra. Sty-
relsen var snabbt enig om att satsa på au-
tomation.

Den nyinstallerade automat-
svetsanläggningen, som ock-
så fått en helt ny byggnad,  har 
stor kapacitet – den gör 6-7 
mans jobb och kan arbeta 
dygnet runt.

– Den är alldeles nyligen installerad 
och för närvarande provsvetsar vi i den. 
Vi gör 50 mm djupa svetsfogar och ro-
boten går fram och tillbaka 50 gånger för 
att lägga fogen.

Uppåt 20 miljoner har det kostat , inkli-
sive byggnaden. Totalt har företaget in-
vesterat runt 30 miljoner de senaste åren. 
Under den lågproduktiva perioden.

– Bra investeringstid. Man får mycket 
för pengarna.

Dessutom har Petter Håkansson tryckt 
på de mjuka investeringarna, investe-
ringar i personalen. Bättre arbetsmiljö, 
omklädningsrum och så vidare.

– De mjuka investeringarna görs på 
lång sikt och är svåra att mäta vilket krä-
ver övertygelse i beslutsprocessen.

Vad betyder robotcellen för företaget, 
förutom att ni får behålla de stora Sie-
mens-projekten?

– Anläggningen ger oss naturligtvis 
helt nya och väldigt stora möjligheter att 
ta in fler jobb. Det finns jobb för den – nu 
gäller det för oss att hämta in dem.

– Programmeringen är väldigt komplex 
och därför strävar vi efter att få till serier. 
En viss volym bör det vara för att vi ska 
kunna räkna hem jobben.

Tre man har utbildats för att program-
mera och köra svetscellen och till års-
skiftet ska den vara i full drift.

Roboten ersätter 6-7 man – innebär det 
uppsägningar?

– Inte alls. Svetsare är och har de senas-
te åren varit en bristvara. De släpper vi 
inte om vi inte måste.

– Istället öppnar det här för en annan 
sak vi länge har pratat om – att i större ut-
sträckning jobba ute hos kund. Idag job-
bar vi till 99 procent i verkstaden.

– Trycket har varit stort efter krisen och 
det finns stor efterfrågan att få folk på 
plats. Inte minst från Norge. Det är också 
ett sätt att marknadsföra företaget.

Just nu behövs också jobb. Företaget 
har överkapacitet.

– Det har varit ett enormt tryck ef-
ter krisen. Under våren var det extremt.  
Men nu har det börjat mattas en del. Det 
är inte alls samma tryck den här hösten 
som förra året. En viss oro finns det på 
marknaden.

– Däremot kände vi inte av den stora 
krisen på samma sätt som många andra. 
Siemens har långa ledtider och när låg-
konjunkturen kom förra gången var kon-
trakten skrivna och vi hade jobb.

– När dåliga tider kommer 
gäller det att ha is i magen 
och ägna sig åt förbättring-
sarbeten. Men det kan man 
ju inte göra hur länge som 
helst...

Nu stundar Elmia Subcontractor. Sons-
torps Mekaniska finns med i Finspångs 
kommuns stora samlingsmonter A03:16.

Fokus?
– Att sälja in robotcellen!

Vanliga syner i verkstaden hos Sonstorp Mekaniska. Bearbetning och svetsning av balkkonstruktioner. Foto: ZON Reklambyrå
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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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STOrINVESTErING

Trenden inom plåtpressning är att artiklarna 
blir mer komplexa och konstrueras i mer hög-
hållfasta material samtidigt som kraven på en 
mer flexibel produktion ökar. 

För att möta dessa har Finnveden Metal 
Structures investerat i en presslinje från ita-
lienska presstillverkaren Zani som beräknas 
vara installerad och klar under första kvarta-
let 2013 i Olofström.

– Genom investeringen möter vi efterfrå-
gan från våra kunder. Samtidigt stärker vi 
bolagets position och konkurrenskraft samt 

skapar möjligheter till ytterligare tillväxt, sä-
ger Hans Granqvist, produktionsdirektör för 
Finnveden Metal Structures.

PRESSAR 1 500 TON
Presslinjen från Zanis nya produktionsserie 

SERVOMASTER® har en presskapacitet på 
15 000 kN (1 500 ton) och ett pressbord på 5 
500 x 3 000 mm. 

Pressen är, till skillnad från traditionella 
svänghjuldrivna mekaniska pressar, utrustad 
med fyra kraftiga Siemens servomotorer med 

kapacitet att generera den energi som tradi-
tionellt levererats av stora svänghjul. 

Med servomotorer som kraftkälla kan 
pressen fritt programmeras med avseende på 
hastighet, presskraft, vändlägen, präglingsti-
der med mera, vilket optimerar cykeltiden för 
varje enskild produkt.

Presslinjen innehåller både bandmatnings-
anläggning för bandbredder upp till 1 600 
mm och plåttjocklek upp till 8 mm samt 
transfersystem.

ökar flexibiliteten

För att möta kraven på kostnadseffektiva och flexibla produktionslös-
ningar har Finnveden Metal Structures investerat i en ny 1 500 tons 
presslinje. Den nya presslinjen är den första mekaniska pressen i 
denna storlek på den nordiska marknaden som drivs av servomotor-
er till skillnad från traditionella svänghjulspressar. Fördelen med den 
nya tekniken med servomotorer är en unik flexibilitet där varje enskilt 
verktyg kan programmeras för en optimal pressrörelse och därmed 
minska produktionskostnaden.

Vi stärker bola-
gets position och 
konkurrenskraft 
samt skapar möj-
ligheter till ytterli-
gare tillväxt

”

Kullsgårdsvägen 39
312 34 Laholm
0430-12120

www.lct-ab.se

Laholm CNC Teknik AB tillverkar 
svarvade precisionsdeataljer i 
moderna fleroperationssvarvar.
Våra kunder finns inom fordonsin-
dustrin, förpackning, maskintill-
verkning m.m. Vi arbetar i serier 
från fåstyck  till medelstora serier.

Ny presslinje

för Finnveden
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Tyngdpunkten  
i Söderfors

Tyngdpunkten i Sandviken

Hög kvalitet och  
servicenivå är två 
nyckelbegrepp i  
vår verksamhet

Med tillverkning av komponenter och reservdelar

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

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

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

får vi industrins puls att slå!

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

SANDVIKEN • SÖDERFORS
I N D U S T R I T E K N I K
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M A S K I N M O N T A G E

Examec Group AB   Tel 0417-788 80   www.examec.com

Vi tar gärna hela ansvaret 
om du ger oss hela förtroendet.

     KONSTRUKTION

     BEARBETNING

     AUTOMATION

     MONTAGE

”Som integrerad leverantör 
tar vi ansvar från idéskiss till färdig 

produkt levererad till kund.”

Vi har leverantörer i hela Världen och kan 
med snabba leveranser lösa Ert behov. 

Vi levererar Aluminium i div. legeringar, Titan 
legerat/olegerat samt stål- och rostfria  
kvaliteter. På vårt lager har vi möjlighet att 
kapa stång och rör upp till 410 mm. Invex 
är ISO-certifierade enligt 9001 och 14001. 
Vi har ett brett kontaktnät world wide, som 
innefattar både verk och grossister.
Vi har även möjlighet att lagerhålla  
Ert material.

Behöver du snabba 
och säkra leveranser 
på metallhalvfabrikat?

INVEX AB
Box 261
Möbelgatan 4
431 23 Mölndal
Tel: 031 576440
Fax: 031 576442
E-post: info@invex.se
www.invex.se

Aluminium:
Samtliga legeringar i stång, plåt, rör och specialprofiler. 
Stång och rör från 20mm och uppåt.
Leveranser till generella verkstadsindustrin, men även 
försvars- och luftfartsindustrin.

Titan:
Tråd, stång och plåt enligt standard AMS, ASTM och EN.

Rostfritt:
Rostfritt och syrafast i utförande som stång och tråd.

Vi levererar i följande standarder:
SS-EN  ISO  AMS
DIN  AA  ASTM
GHOST

Välkommen med Era förfrågningar till Stefan, 
Mathias eller Siwerth.
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Qimteks Marknadsplats
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Är du leverantör? 
registrera ditt företag kostnadsfritt eller bli medlem 

www.qimtek.se – ring oss för mer info 08-753 48 00

Qimteks Marknadsplats har tekniska profiler på över 3 500 leverantörer

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

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

Besök oss på Elmia. Monter Mg01:04 (Lobby Nord)

Besök oss på Elmia Subcontractor!  Monter Mg01:04 (Lobby Nord)
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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
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

Legotillverkning och bearbetning 
samt specialmaskiner utgör vår 
huvudsyssla.

AB Matenco
Fräsarvägen. 38, 142 50 Skogås 
Hanno Mattsson 
Tel. 08-556 282 01
hanno.mattsson@matenco.se
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.

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.

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 41 
anställda. Har 20 CNC-maskiner. 
Omsätter ca 65 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.

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.

Råbe Tooling
Utvecklingsgränd 9
722 26 Västerås
Tel 021-83 87 00
www.rabetooling.se
info@rabetooling.se 

Vår verksamhet är inriktad mot 
kvalificerad bearbetning av kom-
ponenter med komplexa geom-
etrier samt konstruktion och till-
verkning av pressverktyg till 
krävande kunder inom bl. a. kraft-
genereringsindustrin.

Kronplast Industrier AB
Ritarslingan 18 D
187 11  TÄBY
Johan Kempendahl
Tel: 08-630 05 60

Kronplast vakuumformar plast-
detaljer för industrin och reklam-
branschen.  Vi är ett väletabler-
at kvalitetsföretag med hög teknisk 
kompetens och en av de ledande till-
verkarna inom vårt område.

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.
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Metall & Lego AB 
Ätrafors 321, 311 65 Vessigebro
Tel 0346-604 75
Fax 0346 604 03 
Direkt 0346-604 75 (11) 
Mobil 070-577 55 45 
info@metall-lego.se 
www.metall-lego.se

Avancerad CNC-, längd-, auto-
matsvarvning och fräsning i alla 
typer av material! Dimensioner 
från Ø2mm till Ø84mm i stång- 
material. I chuck klarar vi 
Ø480mm. ISO 9001 & 14001.

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.

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

Din kompletta produktions-
partner – för helhet och detalj. 
Kvalitetssäkrad svetsning 
enligt ISO 3834-2:2005.

Länna Svets & Mekaniska 
Verkstad AB 
Merlänna, 645 91 Strängnäs 
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.

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.

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.

Meiszners  
Mekaniska AB
Baravägen 1
Box 115
613 23   
OXELÖSUND
www.meisz-
nersmek.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.

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.

Dalkia Energy & Industrial  
Services AB
Vi finns på flera order i Sverige:
Karlskrona, Avesta, Göteborg, 
Stockholm m.fl
www.dalkia.se
Joakim Karlsson
Tel: 0455-359505
 
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.

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.

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

Maintpartner
Kontorsvägen 12  
691 33 Karlskoga 
tel : 010-480 70 00
www.maintpartner.se
Torbjörn Bäckman

Maintpartner har lång erfarenhet 
av att arbeta
med tung bearbetning inom plåt, 
svets och maskinbearbetning. 
Vi utför alla sorters nytillverknin-
gar, reparationer för den svenska 
industrin. 
Vi har även ett finsnickeri.

Kablego Dalarna AB
Norrtullsv 15
783 35  Säter
Per-Arne Sahlberg
Tel. 0225-59 59 57
www.kablego.se

En genomtänkt kabelstruktur bi-
drar till effektivare produktion och 
billigare produkter. På Kablego 
har vi mer än 20 års erfarenhet av 
att tillverka och montera genom-
tänkta kablage.
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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.

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.

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.

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!

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.

 

PEPAB Produktionspartner AB
Bröksmyravägen 33
826 40  Söderhamn
www.pepab.se
Stig-Olof Elmelind
Tel:0270-429 151

Vi erbjuder skräddarsydda lös-
ningar för små och medelstora 
företag främst inom branscherna 
transport, bygg, el och industri. 
Kvalitet, kundservice och teknisk 
kompetens inom plåtbearbet-
ning gör PEPAB till en mycket bra 
produktionspartner.

B.R.A-maskiner AB
Selhagsvägen 6
716 94  Mullhyttan
www.bramab.se
Jörgen Johansson
Tel:0585-599 511

Skärande bearbetning är företag-
ets specialitet, men även plåt-
bearbetning innefattas i företag-
ets kunnande.
En mängd olika detaljer av skild 
komplexitet tillverkas, och både 
kundspecifika och mera stan-
dardiserade produkter förekom-
mer i företagets produktsorti-
ment.

Svetsspecialisten i Malmö AB
Silverviksgatan 30
213 74 MALMÖ
Kontakt: Conny Olin/Lars Sjögren
Tel: 040-43 42 30
Email: info@svetsspecialisten.se
Webb: www.svetsspecialisten.se

Tillverkar avancerade rörkompo-
nenter till fyllningsmaskiner och 
övrig mejeriutrustning.
Orbitalsvetsning i rördimension-
er 6-76 mm.
CNC-styrd helautomatisk rörbock-
ning med kuldorn.
Företaget är kvalificerade enligt:
ISO 15614-1
Personal är certifierade enligt:
EN-287-1, EN-1418 (Orbital)

Elms Mekaniska AB
Bryggarevägen 20
683 33  Hagfors
Olle Elm
Tel.  0563-614 30
Fax: 0563-61435
www.elmsmekaniska.se

Företaget med 50-åriga rötter.
Bred kompetens mångårig 
erfarenhet. Vi utför: 
Svets&Plåtkonstruktioner 
Industrireparationer/montage
Svarvning, Fräsning, Arborrning
Robotsvetning, Byggstål, Byggplåt
Maskinkonstruktioner, Dammluck-
or, mm.

Skeppshults Press & Svets AB
Svetsgatan 1
333 93  Skeppshult
Berne Måhl
berne@skps.se
Tel. 0371-355 14, 070-9651376

Legotillverk-ning av pressade 
plåtdetaljer upp till tjocklek 5mm, 
Pulverlackering, Konstruktion, 
Montering/packning. Utveck-
lar från kundidé till fullt färdiga 
produkter med produktionsup-
plägg.

Östergrens Production AB 
Asplundavägen 1
432 99  Skällinge
Tel: 0340-35880    
Fax: 0340 35889 
info@ostergrensindustri.se
www.ostergrensindustri.se
 
Vår styrka är att leverera produk-
ter från råvara till ytbehandlad 
färdig produkt. Vi lackerar utöver 
kromlack, de flesta RAL-kulörer 
samt på beställning även färger i 
NCS-skalan.

JCK Produkter i Sävsjö AB
Hantverkargatan 3
576 35 Sävsjö
Petra Olsson 
Tel 0382-136 30
Fax 0382-131 25
www.jckprodukter.se

CNC bearbetning i svarv och 
flerop.
Bearbetar i plast, stål, rostfritt och 
aluminium.
Små till mellanstora serier.
Service, kvalitet och leverans-
säkerhet gäller hos oss.

Invex AB
Box 261,
431 23 Mölndal
tefan Lundberg
Tel. 031-576440

Invex är ett handelsföretag med 
leverantörer i hela Världen. Alu-
minium och rostfritt i stång, rör, 
plåt och tråd, från både lager och 
verk. Kundanpassade profiler och 
förädling.

Brickpack AB
Box 21
Repslagaregatan 21
312 21 Laholm
Tel 0430-295 50
www.brickpack.se

Vi utför stansning och skärning 
samt efter-och ytbehandlingar. 
Vi arbetar med i stort sett alla ma-
terial och lagerhåller ett 
omfattande sortiment av stan-
dardmaterial.

Examec AB
Hannelundsgatan 12
SE-273 35, Tomelilla, 
Tel: 417 788 80
Kontakt: Henry Svensson
0417-788 80

Examec är specialiserat på 
avancerat maskinbygge med hög-
sta precision i mindre serier. Vi är 
vana att ta ett totalansvar vilket 
reflekteras av bredden organisa-
tionen liksom i vår väl definierade 
affärsprocess.

SUNDAB AB
Dumpervägen 8
142 50 Skogås
Mikael Sellerstrand, Tel. 08-644 
88 18
www.sundab.eu

SUNDAB startade sin verksam-
het 1975.
Genom CNC-svarvning, svetsning, 
slipning och polering bearbetar 
vi idag de flesta på marknaden 
förekommande rostfria kvaliteter.
Vi arbetar även i höglegerade ma-
terial. 

Cepa Steeltech AB 
Måsvägen 25 
227 33 Lund 
www.cepa.se 
Magnus Sandström 
Tel. 046-190700 

Komplett tillverkare med lasers-
vetsning som specialitet. 
Vi kan även: Djupdragning, Ex-
centerpressning, Laserskärning 
Bockning, Svetsning, Pulver lack-
ering, Slipning/Polering & Monter-
ing. Högt tekniskt kunnade med 
Kunden i fokus. Vi levererar bla till 
AlfaLaval, ABB, Alstom, Hassel-
blad, Volvo och Jötul
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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.

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.

CL-LEGO
Murgårdsvägen 6
816 31  Ockelbo
Magnus Larsson
Tel: 073-735 62 95

CL-LEGO grundades 1999 och har 
sedan dess sysslat med repara-
tioner, konstruktioner samt till-
verkning av olika detaljer.
CL-LEGO finns beläget på orten 
Ockelbo i Gävleborgs län.
Tiderna förändras och en mod-
ernisering av verksamheten har 
utförts på senare tid, och i dag-
släget har vi över 40 års erfaren-
het i branschen.

Fellingsbro Mekaniska AB
Hemvägen 10
710 41  FELLINGSBRO
www.fellingsbromekaniska.se
Jörgen Ingvarsson
Tel:0581-62 12 22

FELLINGSBRO MEKANISKA AB är 
beläget ca 3 mil nordväst om Öre-
bro och är idag ett verkstads- 
företag som arbetar som renodlad 
underleverantör.
Vi kan leverera kompletta maskin-
er likväl som enbart styckelego. I 
vårt plåtslageri tillverkas svetsade 
järn- och stålkonstruktioner på 
upp till 10 tons styckevikt.

NC-Tjänst i Västerås AB
Saltängsv. 41
721 32  VÄSTERÅS
www.nc-tjanst.se
Torbjörn Axelsson
Tel:070-246 46 94

NC-Tjänst i Västerås AB är grun-
dat 1995 och affärsinriktningen är 
skärande bearbetning i CNC- 
styrda fleroperationsmaskiner och 
svarvar. Vi utför komplicerade 
bearbetningar i alla typer av ma-
terial, specialitet rostfritt och gjut-
gods. Vår kundkrets består till 
största del av större företag.

Avesta Klippcenter AB
Koppardalsvägen 44
774 41  Avesta
Sweden
Joe Josefsson
Tel. 0226-82550

Legospaltning och kantskärn-
ing, tillverkning av kylmaterial till 
stålindustri, färdigspaltning av 
band, klippning till halvfabrikat. 
Samt produktion av gjuteri råva-
ror i rostfritt stål.

Holmbo Production AB
Vammargatan 8 
615 32 Valdemarsvik 
Telefon: 0123-295 50 
Fax: 0123-120 09 
E-post: info@holmboprod.se
www.holmboprod.se

Holmbo är din produktionspart-
ner inom plåt, skärande bearbet-
ning, ytbehandling, lackering och 
montering. Med våra processer 
”inhouse” är vi en komplett lever-
antör från prototyp till serietill-
verkning.

Hylte Svets AB 
Svarvareg 9, 314 34  Hyltebruk 
0345-712 64   • 0345-10455
info@hyltesvets.co
www.hyltesvets.com
 
• Gasskärning 
• Bockning 
• Legosvetsning 
• Byggsmide 
• Allt mot ritning 

Momentum Stainless 
Components
Johanneslustgatan 12, 
212 28 Malmö
Tel: 040 26 06 73
viking@momentumstainless.se
www.momentumstainless.se

Legotillverkning av allt inom rost-
fritt. Specialitè: Tankar, tryck-
kärl och stativ till livsmedels och 
processindustri. Valsning, manu-
ell eller mekaniserad tig och plas-
masvets. IWS.

Process Produkter AB
Sven Stures väg 5
826 50 Söderhamn
www.processprodukter.se
Helena Torstensson 
Tel. 0270-19040

Som din partner för ämnestill-
verkning, vattenskärning, bock-
ning, CNC och svets erbjuder vi 
tjänster inom inköp, spedition, yt-
behandling, tillverkningsunder-
lag, artikelregister, provtryckning, 
betning, montering och lager.

Nitator Stainless Group
Florettgatan 2 
254 67 Helsingborg 
Kontakt: Rolf Enroth
Tel: 070-383 89 03
www.stainlessgroup.se

Nitator Stainless Group är främst 
en  uppdragstagare för arbeten i 
rostfritt stål. Från konstruktions 
och ritningsarbeten via plåt, svets, 
maskinbearbetning, ytbehandling 
till slutmontage, avprovning samt 
installation och idrifttagning hos 
slutkund.

Weldac Rörsystem AB
Hantverkaregatan 4
444 32  Stenungsund
Lars Hansson
Tel: 0303-653 05

Weldac Rörsystem AB är ett mon-
tage- och verkstadsföretag. Vi är 
särskilt specialiserade på valsning 
och bockning av rör och profiler i 
varierande radier.

Evaldssons Legolackering AB
Köpmansgatan 54
534 92  Tråvad
Fredrik Evaldsson
Tel: 0512-20092

Vi har över 60 års gemensam er-
farenhet av av både våt och pul-
verlackering, samt blästring. Vi är 
flexibla och gör allt ifrån små till 
stora serier med korta ledtider.

Ring 08-753 48 00 
www.qimtek.se

För mer  information om 
Qimteks  medlemskap

Aquasoft AB
Tennvägen 11D
371 50 Karlskrona
Tel : 0455-299 09
www.aquasoft.se

Legoföretag av hel- och halvfab-
rikat. Abrasive- och ren vatten-
skärning. Fräsning och övrig bear-
betning obesörjer gärna annat enl 
önskemål!

Lottendals Industriservice AB
Sundsnäs Lottendal 
590 39 Kisa
Robert Andersson
Tel. 0494-129 86
www.lis-ab.se
 
LIS-AB jobbar mot kund med pre-
cisionsvattenskärning i alla ma-
terial.
Vårt måtto:
”skär allt exakt & kallt”

Hellstens Mekaniska AB
Vallsbergsvägen 6
Box 245
590 21 Väderstad
Marie-Louise Hellsten
Tel: 0142-706 00
www.hellstens-mek.se

Hellstens Mekaniska AB är ett 
lego tillverkande familjeföre-
tag med mångårig erfarenhet av 
spånskärande bearbetning. Vår 
maskinpark är CNC-styrd och pas-
sar bra för såväl små- som me-
delstora serier.

Merx Svenska AB
Lindåkersgatan 1a
602 23  Norrköping
Tel:011-18 00 11
www.merx.se

MERX koncept med produktion-
senheter i Sverige och Polen ger 
trygghet för kunden och konkur-
renskraftiga priser, Vi håller ihop 
projekt från ax till limpa och 
beslutar med kunden var till-
verkningen sker.

NOTAB MEC AB
Gråmanstorp 1050
264 91 Klippan
Gert Nilsson
Tel: 070-367 11 56
www.notabmec.se

NOTAB MEC AB drivs idag som ett 
familjeföretag och utför det mesta 
inom mekanisk verkstad så som 
industriservice, svarvning, fräs-
ning, smide och svetsning m.m
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Från vänster Håkan Thuresson, Produktionschef och delägare, Philip 
Berglund, order-beredning, Mikael Andersson, marknadschef.

BT-CNC Lego AB i Kävlinge är en mekanisk verkstad med inrikt-
ning på finmekanik och rådgivning inom industriell produktion. 

Under sommaren flyttade företaget in i helt nybyggda lokaler och 
fick därmed dubbelt så stor produktionsyta jämfört med tidigare. 

I samband med det fick de även sin nya horisontella fleroperations-
maskin Quaser HX504AP installerad.  

Idag har företaget 14 medarbetare som håller igång maskinparken 
19 timmar/dygn. ”Vi har bra lönsamhet och vi planerar fortsatt ex-
pansion och har fler maskiner på önskelistan”, säger produktionschef 
Håkan Thuresson.

www.maskinfransson.se

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

Quaser horisontell flerop 
till BT-CNC Lego AB
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GÄVLE GALVAN AB www.gavlegalvan.se
www.saferoad.com

StålkonStruktioner  
&  varmförz inkn ing  
med 80 årS erfarenhet

Vi har mångårig erfarenhet av 
legotillverkning, bland annat stolpar, 
master och fackverkskonstruktioner. 
Detta kombinerat med Sveriges längsta 
varmförzinkningsgryta gör oss till proffs  
på tungt, långt och besvärligt gods

Besök www.gavlegalvan.se för mer info

Tel växel: 08–504 106 00
Fax: 08–504 106 10
E-post: info@spgab.se
Hemsida: www.spgab.se
Adress: Förrådsvägen 6, 137 37 Västerhaninge
Postadress: Box 118, 137 22 Västerhaninge
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Gallerduk

Rostfri stålduk Perforerad stålplåt Filterprodukter

Krenelerade galler Svetsade galler Durkplåt

Sträckmetall C-profil

DEn KomPlETTA lEvERAnTöREn
Stort lager och snabba leveranser!
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Duroc Machine Tool AB har anställt tre nya sälja-
re som skall marknadsföra vårt breda verktygssorti-
ment.

Tomas Joelsson började i Distrikt Mitt i mitten av 
augusti. Tomas kommer närmast från Iscar, där han 
arbetade som verktygssäljare i fem år. Dessförinnan 
jobbade Tomas som verktygsmakare på Bahco i En-
köping.

Teddy Hjelte är en nygammal bekant som vi hälsar 
välkommen tillbaka till oss. Teddy ansvarar för Di-
strikt Öst.

Thomas Kleinhappel kommer att verka i Distrikt 
Norr. Thomas har en bakgrund som bl a produktions-
tekniker hos Zakrisdalsverken i Karlstad.

www.duroc.com/machinetool

Duroc Machine Tool 
förstärker säljsidan

Tomas Joelsson, Teddy Hjelte och Thomas Kleinhap-
pel.

KDM ny agentur hos Lichron
Lichron utökar sitt produkt-

sortiment med en väletablerad 
tillverkare av stora karusell-
svarvar.

Koreanska KDM har 30 års 
erfarenhet av att bygga maski-
ner. 

KDM bygger stora kvanti-
teter åt koreanska Doosan bla. 
serien Lynx, Puma samt arborr-
verken ACE. 

Här presenteras karusellsvar-
varna under eget namn. KDM 
har 300 anställda och bygger 
ca. 2500 maskiner per år.  

KTC/KTM serien med bords-
storlek upp till 2500 mm och 
sving 3000 mm, roterande 
verktyg och palett-system som 
option.

– KDM passar in i vårt ma-
skinprogram, tidigare har kor-
eansk kvalitet bevisat sin höga 
standard genom vår agentur 
Hyundai-Kia dessutom bygger 
KDM maskiner åt koreanska 
Doosan meddelar marknadsan-
svarig Magnus Chronholm.

Lichron erbjuder även en ka-
rusellsvarv modell KTM12/16 

KDM-maskinen visades på EMO mässan i Han-
nover.

Norton lanserar ett nytt sortiment ytkondi-
tioneringsrondeller med snabbfäste. De nya 
rondellerna kan användas för slipning med 
rondellens alla sidor (översida, undersida och 
kant) vilket ger ett bredare användningsom-
råde.

De nya rondellerna, som har beteckning-
en Vortex Rapid Blend, används för gradning 
och kantslipning på detaljer av titan, nick-
ellegeringar, rostfritt stål, mjukt kolstål och 
aluminium. De kan även användas för ytkon-
ditionering som borttagning av slipmärken 
och andra ytdefekter. Rondellerna är konstru-
erade av nylonfiber som är belagd med ett pa-
tenterat slipmedel och ett speciellt fenoplast-
bindemedel. Den nya konstruktionen gör 
att rondeller blir mycket motståndskraftiga 
mot söndertrasning och har 3-8 gånger läng-
re livslängd än konventionella ytkonditione-
ringsrondeller enligt tillverkaren. Rondeller-

na kan dessutom användas för slipning med 
rondellens alla sidor vilket ger ett bredare an-
vändningsområde och bättre åtkomst i svår-
åtkomliga utrymmen. Vortex Rapid Blend-
rondellerna avverkar som en konventionell 
grov rondell men ger en betydligt finare yta. 
Detta gör att tre slipmoment (grov-, mellan- 
och finslipning) kan utföras i ett enda mo-
ment med de nya rondellerna vilket ger tids- 
och kostnadsbesparingar samtidigt som det 
förenklar arbetet och minskar lagerhållning-
en av rondeller i olika grovlekar.

Vortex Rapid Blend-rondellerna finns i 25, 
38, 50 och 76 mm diameter och är försedda 
med snabbfäste. De används med en speci-
ell hållare för användning i pneumatiska el-
ler elektriska maskiner. Om man använder de 
större rondellerna med en 25 mm hållare blir 
rondellen mer flexibel och kan användas för 
bearbetning av profilerade ytor och konturer.

”Med de nya Vortex Rapid Blend-rondel-
lerna blir gradnings- och ytkonditionerings-
arbetet effektivare och produktiviteten ökar 
tack vare det bredare användningsområdet 
och den förbättrade livslängden” säger Jonas 
Falk, försäljningsansvarig på Saint-Gobain 
Abrasives AB. 

www.saint-gobain-abrasives.com

Nya ytkonditioneringsrondeller med bredare användningsområde

Kompetensvalidering 
– för rätt bild.
Identifiera utbildningsbehovet.
Utbilda där luckorna finns.
Läs mer på teknikutbildarna.se

med drivna verktyg för omgående leverans. 
www.lichron.se
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Ett EN17025 av SWEDAC Ackrediterat laboratorium

D-lab, Box 54, 693 21 Degerfors 
D-Lab, Box 54, 693 21 Degerfors

Tel 0586-474 06, 0586-427 20, Fax 0586-470 05
E-mail: sebackman@degerforslab.se, www.degerforslab.se

Vi har de senaste 
modellerna av
analysinstrument.
Dubblerade för hög
tillgänglighet.

Mer än 95% 
av alla analyser
har svarstid på 
0,31 dagar
(201005-201104)

Gå in på Youtube, sök på Degerfors Laboratorium och se vad vi kan. 
Vi kommer med ny hemsida i september.  

Har du bråttom? Svar Samma dag!
ackrediterad kemiSk metallanalyS

till marknadenS lägSta priS!

gör Som 800 andra kunder 
– kontakta d-lab
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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!

HJ MEK i Eslöv AB 
bygger partnerskap i 

AUTOMATION & PRODUKTION

Med modern teknik tillverkar vi kompletta maskiner alternativt legodetaljer från 
råmaterial till färdig enhet efter kundritning eller vår egna konstruktionsavdelning.

www.hjmek.seÅkerivägen 6. 241 38 Eslöv. Tel: 0413-160 06 • www.hjmek.se
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B A N D S Å G B L A D

Bimetall M42

TIN-Belagda 

HSS Pulverstål

Hårdmetall

Tungsten Grit 

Friction 

Diamant 

Verktygsstål/Dart

Stocksågblad

Köttsågblad

Bandknivar

K L I N G O R

HM-klingor 

Aluminiumklingor 

Stålkapklingor

HSS-klingor

Slitsklingor

Vedkapklingor

Diamantkapklingor

Fasta slipverktyg 

Diamantverktyg 

Flexibla slipverktyg 

Polerverktyg

Roterande filar
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B A N D S Å G B L A D

Bimetall M42

TIN-Belagda 

HSS Pulverstål

Hårdmetall

Tungsten Grit 

Friction 

Diamant 

Verktygsstål/Dart

Stocksågblad

Köttsågblad

Bandknivar

K L I N G O R

HM-klingor 

Aluminiumklingor 

Stålkapklingor

HSS-klingor

Slitsklingor

Vedkapklingor

Diamantkapklingor

Tigersågblad 

Sticksågblad 

Karosseriblad

Hålsågar

Bågfilar
Fasta slipverktyg 

Diamantverktyg 

Flexibla slipverktyg 

Polerverktyg

Roterande filar

S L I P k a t a L o g

UNIST

Toolus AB • Tel 0510-860 60 • E-post toolus@toolus.se

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
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.
* Fyll i talongen och skicka in sidan senast 
25 november till: 
”Korsord 511” Svensk Verkstad, Svärdvägen 
13, 182 33 Danderyd.

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

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

Adress:  ....................................................
Postadress/ort:  ........................................
Tel:  ...........................................................

Priser:
Trisslotter
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Vinnare i nummer 4-2011: Cathrin  Andreasson, Volvo 
Powertrain, Malmö • Christer Hügert, Melanders Verkstad, 
Halmstad • Gunnar Andersson, Beva-Tools, Taberg

|

korsord 4-2011
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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

Europas bredaste produktprogram  
av gallerdurk och lättdurk.

Box 8778  |  402 76 GöteBorG

010-458 00 00  |  info@meiser.se

MEisEr swEdEn AB är sedan två år en del av Europas största tillverkare av 
gallerdurk. Meiser-koncernen, som startades 1956, är ett kraftfullt företag 
med ca 1800 anställda. Vi marknadsför ett av marknadens bredaste produkt-
program av gallerdurk, plastdurk, planks samt trappor och plattformar. Vårt 
huvudkontor och lager ligger i Göteborg och vi har lokalkontor i stockholm 
och sundsvall. Hör med oss nästa gång eller gå in på vår hemsida, där du 
hittar hela vårt produktprogram www.meiser.se
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Besök Entreprenörföretagen på Elmia Subcontractor i monter Mg01:05

www.svenskverkstad.se56

Thomas Dahlberg
Verkställande Direktör
Entreprenörföretagen AB
Box 47235, 100 74 Stockholm
Årstaängsvägen 19 C
Telefon: 08-762 75 98
Mobil: 070-962 75 98
Fax: 08-616 00 72

Lars Svedje
Vice Verkställande Direktör
Entreprenörföretagen AB
Box 47235, 100 74 Stockholm
Årstaängsvägen 19 C
Telefon: 08-762 75 05 
Mobil: 070-690 44 00
Fax: 08-616 00 72

Vakant
Företagsrådgivare 
Region 1
Entreprenörföretagen AB
Expolaris Center, 
931 78 Skellefteå
Telefon: xxxx-xx xx xx
Mobil: xxx-xxx xx xx
Fax: xxxx-xx xx xx

Hans Bergström
Företagsrådgivare
Region 2, Entreprenörföretagen AB
Box 861, 891 18 Örnsköldsvik
Strandgatan 21
Tel: 060-16 73 20
Fax: 0660-770 22
Mobil: 070-322 07 70

Hans Eriksson
Företagsrådgivare
Region 3, Entreprenörföretagen AB
Box 47235, 100 74 Stockholm
Årstaängsv. 19 C
Tel: 08-762 75 96
Fax: 08-616 00 72
Mobil: 070-638 75 96

Vakant
Företagsrådgivare
Region 3, Entreprenörföretagen AB
Box 47235, 100 74 Stockholm
Årstaängsv. 19 C
Tel: xx-xxx xx xx
Fax: xx-xxx xx xx
Mobil: xxx-xxx xx xx

Göran Hallin
Företagsrådgivare,  
Region 4, Entreprenörföretagen AB
Box 388, 581 04 Linköping
Ågatan 9
Tel: 013-25 30 64
Fax: 013-25 30 10
Mobil: 070-319 57 60

Magnus Fredman
Företagsrådgivare,  
Region 5, Entreprenörföretagen AB
Box 404, 401 26 Göteborg
S. Hamngatan 53
Tel: 031-62 94 21
Fax: 031- 80 27 54
Mobil: 070-191 57 57

Niklas Bramsell
Företagsrådgivare
Region 6, Entreprenörföretagen AB
Box 186, 201 21 Malmö
Jörgen Kocksgatan 1 B
Tel: 040-35 25 28
Fax: 040-23 33 82 
Mobil: 073-183 25 28

Annika Brännmark
Företagsrådgivare
Region 6, Entreprenörföretagen AB
Kungsgatan 1 B
352 30 Växjö
Tel: 0470-74 84 31
Fax: 0470-74 84 99
Mobil: 070-628 84 31

Samtliga e-postadresser enligt syntaxen  
förnamn.efternamn@entreprenorforetagen.se

Företagsrådgivare

rekordmånga på Stålbyggnadsdagen

Silverbalken 2011 till arkitekterna bakom Waterfront

Årets mottagare av Stålbyggnadsin-
stitutets Silverbalk är Hans Forsmark, 
Bengt Svensson och Anders Thalberg 
för sitt innovativa utnyttjande av stål i 
Stockholm Waterfronts kongressbygg-
nad. 

Hans Forsmark, Bengt Svensson och 
Anders Thalberg, samtliga verksam-
ma på White arkitekter, är arkitekterna 
bakom Stockholm Waterfront Congress 
Centre. Ett omtalat och omdiskuterat 
projekt i centrala Stockholm. 

Den triangelformade och av olika tra-

fikslag starkt begränsade tomten samt 
det exponerade läget ställde stora krav 
på ett innovativt materialutnyttjande. 

Projektets avslutning mot Riddarfjär-
den består av en kongressanläggning 
där 3 000 gäster ska samlas i en volym 
på 20 000 kvadratmeter med nästan 
obegränsade möjligheter till flexibilitet. 

För att rymma hela innehållet på den 
trånga tomten måste byggnaden vara 
mycket större än sitt eget avtryck på 
marken. 

Detta har arkitekterna löst på ett ele-
gant sätt med hjälp av en stomme av stål 
där materialet utnyttjats fullt ut. 

Kongressens exteriöra uttryck som en 
silverglänsande krona har skapats av 3 
500 stycken unikt designade z-profiler i 
rostfritt stål som monterats med en dis-
tans till den bakomliggande klimatväg-
gen.

Silverbalken är Stålbyggnadsin-
stitutets utmärkelse för speciellt 
framträdande insatser för stålbyg-
gandets utveckling. Silverbalken 
delas i år ut för 37:e året i rad.

Mingel och föredrag på Stålbyggnadsdagen 2011. Rekordmånga var där, både utställare och 

Det är som bekant Stålbyggnadsinsti-
tutet – SBI – som är huvudarrangör för 
eventet som årligen samlar stålbygga-
re och experter. I år var platsen Nacka 
Strand-mässan och temat för dagen var 
nya Eurokoder, SS-EN 1090 och CE-
märkning.

Inte minst innehåller EN 1090 mycket 
nytt om svetsning, vilket i sammanhang-

et är både viktigt och nyttigt för den här 
målgruppen att informeras om och kän-
na till. De nya reglerna träder i kraft vid 
halvårsskiftet nästa år.

– Det är viktigt att hela EU har samma 
regelverk, så färdiga byggprodukter kan 
levereras över hela området.

CE-märkning är ingen kvalitetsstäm-
pel, som många kanske tror, utan snara-
re en deklaration för att en produkt upp-
fyller stadgade egenskaper. Under dagen 
fick besökarna en lektion i hur det fung-
erar i praktiken av Mikael Widmark, 
SWT. Han hade också sällskap av en rad 
föredragshållare, totalt omkring 15. Äm-

Stålbyggnadsdagen var populär i år.
– Det var rekordmånga, säger 
Lars Svedje, Entreprenörföretagen. 

Både besökare och utställare.
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Besök Entreprenörföretagen på Elmia Subcontractor i monter Mg01:05

Kenth Westin
Förbundsordförande

OrDFöraNDEN Har OrDET

ordförande- 
konferens
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rekordmånga på Stålbyggnadsdagen

Då har årets ordförandekonferens avhål-
lits och vi får säga att det blev bra. 

Det var många frågor som rörde oss fö-
retagare, bland annat försäkringar och kör-
journaler för våra servicebilar – men fram-
för allt våra egna frågor som debatterades 
hårt. 

Det var många diskussioner om allehan-
da saker även under kvällen. 

Men i dagliga livet går det vidare med så 
hög hastighet som det är möjligt och vi går 
mot en vinter som vi inte vet vad den har 
sitt sköte när det gäller världsekonomin 
och hur den slår på vårt land samt 
våra uppdrag inom våra företag.

Men det ser ut som att i vis-
sa delar av vårt land så har 
orderingången minskat.
Riktigt vad det beror på vet 
ingen just nu – vi får säkert 
anledning att återkomma 
till detta.

Silverbalken 2011 till arkitekterna bakom Waterfront
Prismotiveringen lyder: 
Arkitekterna Hans Forsmark, Bengt Svensson och Anders Thalberg tilldelas Silverbalken år 2011 för sitt innovativa ut-nyttjande av stål till såväl stomme som i det exteriöra uttrycket för Stockholm Wa-terfronts kongressbyggnad. Genom att utnyttja stålets egenskaper har den önskade byggnadsvolymen skapats med ett minimalt avtryck på marken som ryms inom tom-tens starkt begränsade yta.Kongressbyggnadens ex-teriöra uttryck har skapats i en fri svepande form med hjälp av individuellt utfor-made profiler i rostfritt stål där materialets egenskaper i form av ytfinish och formbar-het tagits tillvara på ett ut-märkt sätt.

Hans Forsmark, Bengt Svensson och Anders Thal-
berg vid utdelningen av årets Silverbalken. 

besökare. Och föredragen var många och intressanta. Infällda bilden SBI:s vd Björn Uppfeldt. Foto: Thomas Skagerlind

nena var till exempel ” Stålindustrins ut-
maningar” med Bo-Erik Pers, Jernkon-
toret, ” Nya förordningar och regelverk 
– och hur kontrolleras efterlevnaden?” 
med Anders Sjelvgren, Boverket, ”Eu-
rokodbaserade detaljutformningar” med 
Björn Åstedt, Stålbyggnadsinstitutet, 
”Erfarenhet från utförandet enligt SS-
EN 1090 av Swedbank Arena” med Na-
vid Gohardani, Force Technology, med 
flera.

Dagen därpå genomfördes två intres-
santa studiebesök, på de pågående byg-
gena av Swedbank Arena i Solna – med 
det flytande taket, samt Stockholmsa-

renan vid Globen. Kapaciteten ska bli  
50 000 sittande personer och 65 000 
vid event, respektive 30 000 / 42 000, i 
nämnd ordning

– I Solna byggs inte en enda p-plats för 
den nya arenan, kommenterar Svedje. 
Där har man istället förlängt pendeltåg-
stationen med tanken att man inte ska ta 
bilen dit utan åka kollektivt.

Det råder delade meningar om vikten 
av de båda arenorna. Någon sa att Stock-
cholms invånarantal måste upp till sju 
miljoner för att arenorna ska vara moti-
verade...
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Senaste statistiken från Tidningsstatistik visar att Svensk 
Verkstad är den snabbast växande tidskriften i Sverige.
Med en upplaga om 21 500 är Svensk Verkstad den största 
tidningen inom Sveriges verkstadsindustri.

Nästa nummer
Nästa nummer av Svensk Verkstad ut-
kommer den 9 december och innehåller 
bland annat:
• Elmia Subcontractor – en summering
• Sammanfogning – från svets till limning 
• ...och en hel del annat

08-753 48 00

ring och boka din annons i
Sveriges största 
verkstadstidning

Materialdag den 25 november

Nummer 6 av Svensk Verkstad, som 
blir årets sista, kommer också att omfatta 
60 sidor, som ni förmodligen märk att de 
senaste numren utökats till.

Huvudtemat är sammanfogning – från 
svets till limning.

• Vi följer upp Elmia Subcontractor, 
som i år är större än någonsin. Trots av-
mattning under hösten räknar arrangö-
rerna att det kommer att göras affärer på 
mässan för åtskilliga miljarder kronor – 
som vanligt...

• Under temat Sammanfogning tittar 
vi på olika metoder. Svetsning är natur-
ligtvis en av de vanligaste, men det finns 
så många andra, bultförband, nitar, lim-
ning...

• Som vanligt får ett företag någonstans 
i Sverige påhälsning...

• Den vd som tyvärr uteblev i det-
ta nummer, på grund av många mässor, 
kommer i nästa nummer. det kan vi näs-
tan lova...

• Pressinformation från många av lan-
dets företag...

• ...och mycket annat

Nummer 6 – årets sista nummer

I nästa nummer...
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Swerea utför forSkning och utveckling i världSklaSS 
inom lättvikt, rent Stål och funktionella fibrer

lättvikt
Vi hjälper svenska företag med specialistkom-
petens inom lätta material, processteknik, 
konstruktion, simulering, optimering, miljö, 
ekonomi och produktion.

Ett lätt fordon förbrukar mindre bränsle och 
belastar miljön mindre. Lätta konstruktioner 
har stor betydelse för en robot, där precision 
och lastförmåga är avgörande, för flyg-, bygg-, 
verkstads- och vindkraftsindustrin.

En lättviktskonstruktion kan optimeras 
utifrån vikt, kostnad, volym, produktionstid, 
miljöpåverkan med mera. Miljöaspekten och 
möjligheten till effektiv återvinning av mate-
rialet är av stor betydelse.

rent Stål
Ett renare stål ger robustare framställnings-
process, längre livslängd och ökad prestanda 
hos slutprodukten samt ekonomiska fördelar 
i form av mindre kassationer och bättre form-
barhet.

Vi arbetar med raffinering av metallråvaror 
för gjuteriindustrin, spårbarhet av slagginne-
slutningar, bearbetningens inverkan på slagg-
inneslutningar samt minimerad syrehalt i pul-
vermetallurgiska produkter.

Vi erbjuder metodik för utveckling och till-
verkning av kundanpassat rent stål från råvara 
till formning av färdig produkt. Swerea har 
bred experimentell kompetens och simule-
ringskapacitet inom smältmetallurgi, gjuttek-
nik, plastisk formning och design av material-
egenskaper.

funktionella fibrer
Fibrer är byggstenar i förädlade textila ma-

terial, inom beklädnad, teknisk textil och 
medicinteknik, där de höjer det tekniska mer-
värdet. 

Swerea är ledande aktör i utvecklingen av 
funktionella fibrer. Fiberframställning sker 
med smältspinning, lösningsmedelsspinning 
samt elektrospinning.

Swerea fokuserar på grundläggande fiber- 
egenskaper som elektriskledningsförmåga, 
piezoelektricitet, temperaturreglering samt 
nanofibrer för filtrering och medicinteknik.

Forskning i världsklass

Swerea-koncernen skapar, förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena material-, process-, 
produkt- och produktionsteknik. Målet är att skapa affärsmässig nytta för medlemmar och övriga kunder och 
att stärka konkurrens- och innovationsförmågan hos näringslivet i Sverige. Koncernen har ca 500 anställda 
och omsätter 600 Mkr. www.swerea.se
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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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