
1www.svenskverkstad.se

Marknadsplats

®

Qimtek

Tuff bransch som håller ihop industrin

Svetsning

Fredrik Sidahl rattar Fordonskomponentgruppen efter Berglie

N
R  6 –  9 DECEMBER  2011  –  ÅRG 96

Business as usual på Elmia Subcontractor



www.svenskverkstad.se2

Vi levererar 
lönsamhet
I S C A R  G a r a n t e r a r  re s u l t a twww.iscar.se

AvstickningSpårstickning

Få kontroll över dina spånor vid  
bearbetning i Titan, Högtemperatur-

legeringar och Legerat stål!
Öka din produktivitet - upp till 200% högre skärdata  

NYH
ET

 FR
ÅN

ISC
AR

70-300 Bar

70-300 Bar

Högtryck Normaltryck

70-300 Bar

JET HP AD-sw.indd   1 8/15/11   1:36 PM



3www.svenskverkstad.se

LEdarEn

Bjällerklang Bjällerklirr...

Ordrarna har kommit in på löpande band under 2011. Inköparna började till och med 
att få problem med leveranstiderna igen, det har nästan varit lite som det var innan 
2009. Ett riktigt trevligt år för många!

Många leverantörer har inte haft tid att arbeta med långsiktighet utan har bara hun-
nit med att ta hand om den produktion som antalet anställda klarat av. Innan man vågar 
anställa igen vill man vara säker på att konjunkturen kommer att fortsätta uppåt, ing-
en vill hamna i det strypgrepp som vi lyckats ta oss ur. Att hitta rätt och bra personal är 
inte alltid så enkelt heller. Nu när konjunkturen viker lite blir balansen mellan att våga 
växa och konsolidera också svårare. 

Många ser också möjligheten att ta marknadsandelar nu ”friskt vågat hälften vun-
nit” eller...

Men det gäller givetvis även att ta kloka beslut framöver. Om vi lyssnar noga hör vi 
då ljudet av djungeltrummans ”en nedgång är på väg...” eller hör vi kanske helt fel? 
Kanske är vårt luktsinne bättre och kan leda oss till nya affärer och ge oss framgång i 
vårt entreprenörskap.

Vi på Svensk Verkstad tackar dig som läsare och annonsör för ett bra 2011. Vi har 
haft en bra tillväxt och haft många intressanta möten. Vi välkomnar alla dina synpunk-
ter och idéer som kan göra Svensk Verkstad till en bättre tidning. Vår ambition är att 
göra Sveriges mest intressanta verkstadstidning. Genom reportage från tillverkande 
verkstäder, intervjuer med intressanta industriprofiler och genom att rapportera om 
ny teknologi, maskiner och andra innovativa produkter vill vi göra det. Så fortsätt att 
skicka oss dina pressmeddelanden och förslag till redaktionellt material. Du är en stor 
del i våra mål och ambitioner.

Vi avslutar året med tema; Svetsning - en bransch som verkligen 
håller ihop industrin och med en lång historia. Du kan även läsa 
ett stort efterreportage från Elmia Subcontractor där en stor del 
av Sveriges viktigaste och skickligaste leverantörer visade 
upp sina kunskaper och företag för beställarna inom svensk 
verkstadsindustri.

”När ett barr faller i skogen ser örnen det, vargen hör det och 
björnen känner det på lukten”

God Jul & Gott Nytt År
önskar vi på Svensk Verkstad

Johan Sköldberg
johan.skoldberg@qimtek.se
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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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Swedish Steel Prize går i år 
till det amerikanska företag-
et Deere & Company (John 
Deere). genom att använda 
höghållfasta stål har företag-
et utvecklat skördetröskor 
med förbättrad produktiv-
itet som uppfyller strängare 
miljökrav.

Syftet med Swedish Steel Prize är att 
inspirera och sprida kunskap om hög-
hållfasta stål och möjligheterna att ut-
veckla lättare, starkare och mer hållba-
ra produkter.

– Med hjälp av höghållfasta stål och 
genomtänkt design har Deere & Compa-

ny utvecklat en lättare och mer effektiv 
skördetröska med utökad lastkapacitet. 
De är en värdig vinnare av Swedish Steel 
Prize, säger KG Ramström, juryns ord-
förande och SSABs marknadsdirektör.

Deere & Companys konstruktion bi-
drar till att produktiviteten kan öka med 
upp till 40 procent, vilket främjar ett ef-
fektivare jordbruk. Vikten på utval-
da ståldetaljer i skördaren har minskat 
med 50 procent. Den nya konstruktionen 
har dessutom bidragit till att svetsning-
en minskat med nära 70 procent. De nya 
tillverkningsprocesser som skapats ge-
nom att utnyttja det höghållfasta stålets 
egenskaper, ger stora fördelar i hela pro-
duktionskedjan.

– Det är en stor glädje för oss att vin-
na Swedish Steel Prize 2011. John Deere 
kommer att donera vinstsumman till 
FIRST, en organisation som syftar till 

att utveckla barn och ungdomars intres-
se för innovation och teknik. FIRST pro-
gram visar framtida innovatörer hur kre-
ativitet kombinerat med vetenskap och 
teknik kan lösa riktiga ingenjörspro-
blem, säger Corwin Puryk, chefsingen-
jör vid Deere & Company.

– Innovation är en av John Deeres fyra 
grundvärderingar och vi vill inspirera 
och hjälpa nästa generations innovatörer 
att växa. En dag kanske någon av de ung-
domar som gått FIRST program bidrar 
till att ett företag vinner Swedish Steel 
Prize, säger konstruktören Kent Brown.

Övriga nominerade företag tilldelades 
andra pris i Swedish Steel Prize 2011. 
Dessa är HT Engineering Ltd (Nya Zee-
land), Rotary-Ax (Brasilien) och Sweco 
Structure (Sverige).

SSAB instiftade Swedish Steel Prize år 
1999.

Swedish Steel Prize 2011

John deere årets vinnare

Deee & Company mottar årets Swedish Steel Prize, och glädjen går inte att ta fel på. Foto: SSAB

Volvo vill sälja Volvo Aero 
Jay Longbottom slutar som vd för Haldex. I hans 

ställe har Ulf Ahlén utsetts till tillförordnad vd, 
enligt ett pressmeddelande. Enligt Haldex är or-
saken till avhoppet att Longbottom har funnit det 
svårt att förena sitt boende i USA med att leda ett 
svenskt börsbolag. Longbottom ska arbeta kvar i 
bolaget och bland annat ansvara för den nordame-
rikanska verksamheten.

Haldex vd avgår
Volvo har inlett en process i syfte att säl-

ja Volvo Aero. 
I ett pressmeddelande skriver Volvos 

koncernchef Olof Persson att en förutsätt-
ning för att en affär ska bli av är att Volvo 
Aero genom en försäljning kan komma in 
i en struktur som ger bolaget ökade möj-
ligheter att utvecklas ytterligare inom sin 

bransch. En annan är förstås att Volvo får 
rimligt betalt. Diskussioner förs med po-
tentiella köpare, men inga besslut har fat-
tats.

 Volvo Aero tillverkar komponenter för 
flyg- och rymdmotorer vars produkter 
finns i mer än 90 procent av världens stör-
re civila flygplan. 
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TEMa - SVETSnInG

”Jag har jobbat i  
branschen i 20 år – jag 
har inte mött någon 
som kan svetsning”

Andemeningen i Lundins uttalande är 
förstås att svetsning inte är något man 
kan lära sig själv och hålla för sig själv. 
Det är något som hela tiden måste disku-
teras, bearbetas, delas med andra.

– Man måste samverka med andra. 
Svetsning är ett komplicerat område.

Svetskommissionen samlar idag 400 
medlemsföretag, vilket naturligtvis låter 
orimligt lite med tanke på att svetsande 
företag i landet räknas i tusental.

– Naturligtvis borde alla företag som 
sysslar med svetsning i någon utsträck-
ning vara anslutna till oss, säger Mathi-
as Lundin. 

– För många, mindre företag är det kan-
ske inte självklart. Det är naturligtvis lite 
synd, eftersom vi är en betydelsefull in-
formationsbank för svetsare.

Den tekniska branschorganisationen 
Svetskommissionen bildades 1931av 
IVA (Kungl. Ingenjörsvetenskapsakade-
mien) för samverkan mellan företag, in-
stitutioner och myndigheter med fokus 
på svetsning, men också andra samman-
fogningsmetoder.

– En viktig del av vår verksamhet är ut-
bildning, som bedrivs i ett ganska kom-
plicerat system. I huvudsak håller vi själ-
va inte i utbildningarna. Det handlar om 
en rad olika utbildningar med en högre 
grundutbildning i botten, för ingenjö-

rer, tekniker, specialister och svetsare. 
Vi är huvudman i Sverige för internatio-
nella utbildningssytem. Vi har en bred 
fortbildningsservice och upplever att 
företagen har stor förståelse för utbild-
ningsbehoven för att hänga med, ligga i 
framkant och hålla kunskapsnivån hög.

– Vi är också flexibla och anordnar 
kurser där vi ser att det finns behov och 
där det är vettigt att öka kunskaperna hos 
de som arbetar med svetsning.

höghållFAStA mAteriAl
Svetsning och utvecklingen av svets-

metoder påverkas löpande av flera fakto-
rer. Nya material tillkommer exempelvis 
hela tiden som kräver förändringar i me-
toderna för att resultatet ska bli optimalt.

Just nu är höghållfasta material högak-
tuellt. I jakten på lättare och tunnare ma-
terial med bibehållen hållfasthet sätts 
hela tiden svetsningen på nya prov. Det 
handlar om att överleva i den internatio-
nella konkurrensen.

– I Sverige kan vi tekniken, men det 

gäller att hela tiden hänga med.
– Att svetsa i höghållfasta material är 

inte nödvändigtvis svårare än andra ma-
terial, men det är oftast lite mer kom-
plicerat. Man måste ha koll på vad man 
stoppar i för sträckenergi, måste tänka på 
arbetstemperaturer, förvärmning och ef-
tervärmning – ett mer raffinerat arbets-
sätt.

AutomAtion
Aktuellt är också arbetsförbättrande åt-

gärder, inte minst i form av automation. 
Automation i allmänhet är som bekant 
viktigt i dagens industri, för att få ner 
kostnader och kunna slåss på den inter-
nationella scenen.

Robottillverkarna utvecklar hela tiden 
nya och förbättrade robotsystem, med 
högre precision, lägre energiförbruk-
ning, robotar som blir mer tillgängliga 
för allt fler industrier, även mindre fö-
retag och företag som inte jobbar med 
långa serier.

Bland trenderna ser exempelvis ABB 
svetsutrustningar  som klarar att svet-
sa väldigt tunna material och knyter där-
med an till de höghållfasta, tunnare ma-
terialen. En trend är också integrerade 
svetskablage i robotarna, för ökad livs-
längd av slangpaket men också för att 
kunna simulera vid ökad robottäthet.

– Efterfrågan på svetsrobotar är fort-
satt stark, säger Sara Göransson på ABB. 
Framför allt inom fordonsindustrin.

3834-StAnDArD
Regler är en annan sak som i hög grad 

påverkar svetsning. Huruvida företag 
anammar de regler och standarder som 
finns och huruvida de certifierar sig en-
ligt dessa standarder varierar betydligt.

ISO 3834-standardserien som nu suc-
cessivt får ett allt större genomslag inom 
svetsande industri och som referens i oli-
ka produktstandarder och regelverk, 

mathias lundin.

u

Det säger Mathias Lundin, vd 
på Svetskommissionen.
Det betyder att svetsning är 
en synnerligen komplex sam-
manfogningsmetod, med ett 
otal varianter, kringgärdat av 
tuffa regler på olika nivåer och 
ur olika säkerhets- och håll-
fasthetsaspekter.
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är sprungen ur den drygt tio år gamla  
SS-EN 729, som  reviderades 2006 och 
samtidigt fick status som internationell 
standard – och nytt namn.

ISO 3834-standarderna är strikt inrik-
tade på svetsproduktion, men inte knut-
na till någon viss typ av produkter.

AutomAtion oCh StAnDArD
Vi har ställt två frågor till ett antal svet-

sande företag, nämligen;
• Vilka produktionsförbättrande åtgär-

der har du eller planerar du att göra för 
att möta framtida krav?

• Är ditt företag certifierat eller plane-
rar att certifieras enligt 3834-standar-
den?

Svaren varierar...

Conny olin,  
Svetsspecialisten, Malmö

– Vi arbetar uteslutande i rostfritt och 
är nischade mot livsmedelsindustri. Vi 
arbtera mycket med rör och där har vi 
investerat i en helautomatiserad orbital-
svets, som är en klart förbättrande åtgärd 
i produktionen.

– Vi arbetar i och för sig efter 3834, 
men i dagsläget har vi inga planer på cer-
tifiering. Men uppstår kravet i framtiden, 
är vi beredda. Vi har naturligtvis WPS – 
det kräver vår största kund, Tetrapak.

Arild öien,  
Kils Verkstad

– Vi har investerat i 20 nya svetsmaski-

ner, och det är förstås en förbättringsåt-
gärd. Men ingen automation.

– Certifiering enligt 3834 har vi inte 
diskuterat.

Och han tillägger, med tanke på de oro-
liga tiderna:

– Vi har beläggning fram till semestern 
2013!

Tomas Stål,
Stilmek

– Än har vi ingen automation på svets-
sidan, men vi diskuterar att investera i en 
svetsrobot. Det börjar kännas nödvän-
digt för att hänga med. Nu är dessutom 
svetsrobotarna enkla att jobba med och 
man behöver inte göra långa serier. Det 
passar oss. Det finns inga beslut, men 
inom ett - ett och ett halvt år bör vi ha en 
i huset. Vi är lite trångbodda, så vi måste 
dessutom bygga ut.

– Vi jobbar till allra största delen enligt 
3834-standarden, men är ännu inte cer-
tifierade. Vi har haft en del utbildning-
ar. Så småningom kommer vi att certifie-
ra oss. Den standarden stämmer bra med 
vår verksamhet.

Emil Holmström, 
Sitab

– Vi har egentligen inga större möjlig-
heter att produktionsförbättra genom au-
tomation i vår produktion. Däremot ut-
bildar vi personalen i svetslicenser, 
också en form av produktionsförbättran-
de åtgärder.

– Vi jobbar efter 3834-standard, men vi 
är inte certifierade. Det finns heller inga 
planer på det. Krävs det av oss av våra 
kunder, är det en annan sak. Så är inte 
fallet för närvarande.

Lars-Roland Svensson,
Svets & Mekano

– V i har haft robotiserad svetsning se-
dan tio år, och det är ju en teknik som 
förbättras löpande och uppdateras.

– Vi är inte certifierade enligt 3834, 
men vi jobbar utifrån standarden.

Andreas Khysing,
Krylbo Verkstäder

– Vi är mitt upp i arbetet med en rad 
produktionsförbättrande åtgärder på 
svetssidan, säger Khysing. Flera olika 
insatser innebär stora förbättringar.

– Bland annat robotiserar vi en del av 
svetsningen, och det är en betydande för-
bättring.

För uppvärmning av objekt ska före-
taget framdeles använda sig av induk-
tionsvärmare istället för gasol. Snabbare 
uppvärmning, men framför allt energi-
snålare. Både besparing och bättre fart, 
alltså.

– För den manuella svetsningen skaffar 
vi lägesställare för att kunna arbeta snab-
bare, rationellareoch med högre precisi-
on. Vi byter också svetsar och uppgrade-
rar tekniken på det sättet. Vi minimerar 
strömanvändningen och drar ner gas-
konsumtionen med moderna gasreduce-
rare. Vi ser över gassystemet och sätter 
in gaskassetter, så vi slipper byta gas-
flaskor vid varje maskin. Det förenklar 
och sparar arbetskraft.

– Fortbildning är också ett viktigt sätt 
att förbättra produktionen. Vi utbildar 
oss i nya tekniker, pluggar svetsning av 
höghållfasta material och ökar den ge-
nerella svetskunskapen hos personalen. 
Det ökar också kvalitetstänkandet hos 
oss alla.

Krylbo Verkstäder gör just nu också 
något helt unikt. I samband med införan-
det av FR2000, integreras 3834-standar-
den i kvalitetssystemet.

– Vi har jobbat med kvalitetssystem 
tidigare, men med FR2000 blir allt så 
mycket enklare. Det känns samtidigt lite 
självklart att integrera 3834 i systemet, 
för den standarden arbetar vi efter sedan 
tidigare, även om vi inte varit certifiera-
de.

Företaget är pilotfall, och Andreas 
Khysing tror det kommer att fungera rik-
tigt bra.

– Vi räknar med att vara klara till som-
maren med processen, som inleddes i 
somras. Har man inte tidigare ett kvali-
tetssystem i huset lär det ta längre tid att 
göra det.

På Krylbo Verkstäder har man bestämt 
sig för att ligga i framkant!

TEMa - SVETSnInG

 irB 1600iD är vad ABB kallar för integrated dressing-robot, det vill säga där man integrerat 
svetskablaget i robotkonstruktionen. Foto: ABB



11www.svenskverkstad.se

Ibland behöver man  
stål relativt omgående. 

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.

w
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ESAB kallar sin nya ICE ™ för det coolaste 
inom pulverbågstekniken.

ICE ™. ESAB kallar det för det coolaste 
inom pukverbågstekniken. 

Den nya tekniken från ESAB tar till vara 
överflödig värme vid konventionell pulver-
bågsvetsning till att smälta ytterligare tråd. 
Samma energiförbrukning, 50 procent högre 
insvetstal. 

Det patentsökta ICE™-konceptet utnytt-
jar överskottsvärmen från svetsprocessen 
till att smälta en extra svetselektrod utan pul-
ver – Integrated Cold Electrode. Detta ger ett 
flertal produktivitetsfördelar, inklusive snab-
bare insvetsningshastighet med upp till 50 % 
– med samma energiåtgång.

Metoden Deposition Root™ kan öka pro-
duktiviteten vid rotsträngsvetsning med upp 
till 100 % beroende på applikation. Det öka-
de insvetstalet innebär högre svetshastigheter 
och högre produktivitet i ett antal olika app-
likationer. Tack vare den ökade produktivi-
teten kan många applikationer färdigställas 
med färre antal moment och medför många 
andra besparingar.

Svetsning är en mycket energikrävande 

process. Alla minskningar av energiförbruk-
ningen ger betydande miljömässiga och eko-
nomiska vinster. Möjligheten att drastiskt 
öka insvetstalet utan att öka energiförbruk-
ningen innebär en säker och betydande ener-
gibesparing.

FlAt CAP Control™ juSte-
rAr mängDen kAll tråD

En annan produktivitetshöjande funktion är 
det innovativa Flat Cap Control™. Finjuste-
ringar av mängden ”kall tråd” som används 
till strängarna gör det möjligt att uppnå låg 
svetsråge. Resultat: förbättrad utmattnings-

hållfasthet och minskat behov av efterarbete. 
Ännu en produktivitetsvinst! 

De många fördelar som ICE™-tekniken er-
bjuder är tillämpbara över ett stort antal app-
likationer inom många branscher.Där ingår 
viktiga sektorer som fabrikation av vind-
kraftverkstorn på land och till havs och an-
dra komponenter till havs, rörsvetsning, all-
män tung tillverkning samt skeppsbyggnad. 

Den coolaste innovationen sedan pulver-
bågstekniken presenterades, ICE™ sätter 
överskottsvärmen i arbete – för högre pro-
duktivitet. ESAB har hottat upp det coola!

(www.esab.se)

TEMa - SVETSnInG

Mer än 50 års erfarenhet av motstånds-
svetsning och automatisering IBE som va-
rumärke har mer än 50 års erfarenhet av 
motståndssvetning och automatisering. Mot-
ståndssvetsning är en enkel och tillförlitlig 
metod som kan användas för att ihopfoga en 
mängd olika material. 

Företaget IBE har sedan 1957 agerat på den 
svenska marknaden, med erkänd svensk kva-
litet. IBEROBOT Svenska AB är idag bo-
lagsnamnet och man är i Skandinavien ledan-
de inom punktsvetsning. Företaget tillverkar 
och säljer förutom standardsortimentet även 
specialmaskiner efter kundens önskemål.

Maskinerna, som tillverkas i Timrå, har 
många fördelar. En av de viktigaste är den 
inbyggda vattenkylningen ända ut i spetsar-
na på elektrodarmarna. Arbetsdjupet kan jus-
teras på millimetern och den unika arm-och 
spetskonstruktionen gör det möjligt att kom-
ma åt i snäva utrymmen.

För att erhålla optimal kvalitet på svets-
punkten, utrustas maskinen med en mikro-
processorstyrd svetsövervakning. Styrning-
en erbjuds i sex olika versioner. Vid svetsning 
av grövre plåt erfordras förvärmning. Vid be-
lagd plåt (galvaniserad) skall alltid förvärm-
ning användas för att smälta beläggningskik-
tet. Detta klaras av med en mikroprocessor.

Nu används den nya svetsvakten TEC6000 
i både MW och DW maskinerna. Ny lättare 
konstruktion av handsömsvetsen (DW) med 
transformatorn ute på aggregatet. Därmed 
är slangpaketet mycket lättare och kan gö-

ras mycket längre. Motorhastigheten går ock-
så att ändra på DW maskinen via TEC6000. 
Loket (MW) har blivit lättare med ny trans-
formator och andra materialval. Den ökade 
frekvensen (400Hz) ger tätare svetsfogar och 
minskat strömbehov från nätet, går att köra 
på 16A handske. Reglering av svetsström-
men sker under svetsförloppet.

Med IBEROBOTs uppbyggda branschkun-
skap genom åren kan man konstatera att hål-
la en god eftermarknadsnivå innebär ett situa-
tionsanpassat lager. Detta för att snabbt kunna 
tillgodose kunderna med slit- och reservdelar.

teC6000 (SvetSvAkt)
ver. 2.52-p punktsvetsning - Avsett för 

punktsvetsning och stuksvetsning. Lagrar de 
100 senaste svetspunkterna i minnet. 

ver. 2.3-s sömsvetsning - Avsett för söm-
svetsning. Lagrar de 200 senaste felmedde-
landena i minnet och har dessutom slitage-
kompensering för slitna sömtrissor.

ver. 2.3-k kombisvetsning - Med en kombi-
maskin har man utbytbart svetshuvud så att 
man både kan köra punktsvetsning och söm-
svetsning. Har alla finesser som 2.52-p förut-
om att loggen på minnet är begränsat till 50 
punkter istället för 100. Har alla finesser som 
2.3-s förutom att i sömläget lagras de 150 se-
naste felmeddelandena i minnet istället för 
200. Vidare så finns ingen slitagekompense-
ring i sömläget. (www.iberobot.se)

(Läs hela artikeln på www.svenskverkstad.se)

ICE 
- cool nyhet 
från ESAB

IBERoBoT lyfter motståndssvetsningen
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Roger Käll
Mob. 0708-10 88 18
roger@pvs.se 

Benny Kjellgren
Mob. 0708-87 13 10
benny@pvs.se

Andreas Göthberg
Mob. 0767-771310
andreas@pvs.se

PV System är ett teknikföretag som  
effektiviserar och automatiserar den  
tillverkande industrin

• Robotsvetsning
• Svetsfixtrurer
• Robotceller
• Automation

www.pvs.se
Kontakta oss med era  
behov, så gör vi en analys!
Besök - analys - utkast - offert - order - Garanti

kuka nordic application award 2011
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ELMIa SUBCOnTraCTOr

Business as usual
– Magkänslan är väldigt, väldigt bra, 

säger Jonas Ekeroth, projektledare för 
Elmia Subcontractor. 

– Vi har inte utvärderat mässan än – 
det tar till en bit in på nyåret – men både 
känslan och samtal med besökare och ut-
ställare pekar på att det gjordes myck-

et affärer på mässan – precis som hela 
mässan syftar till. Då är vi nöjda. Då har 
vi nått målet. 

– Att det faktiskt gjorts affärer vet vi, 
volymer är ännu så länge okända. Även 
om det sällan görs affärer direkt på mäss-
san, finns det flera exempel på såna.

kungligt BeSök
I år hade Elmia Subcontractor för första 

gången partnerland, Danmark. Det part-
nerskapet kröntes med besök av H.K.H. 
Prins Joachim.

– Prinsbesöket var naturligtvis kronan 
på verket. Han fick dessutom tillfälle att 
besöka både danska och svenska utstäl-
lare, och det var uppskattat. Vi hade en 
hel del danska företag bland montrarna 
– och kontakter knöts över landsgränsen. 
Det ska bli intressant att se i vilken om-
fattning. Även i det fallet görs för närva-
rande en utvärdering.

Att Elmia Subcontractor är en viktig 
mötesplats för svensk industri, och även 

årets Elmia Subcontractor var den största nånsin. 1 213 ut-
ställare bredde ut sig över 18 000 kvadratmeter. och den drog 
mycket folk – 14 504.
– Men det är inte antalet som är intressant, säger Jonas 
Ekeroth. Det är snarare kategorin.
Bland utställarna verkar det som det var rätt kategori.

gunnar Borg-
ström och Chris-
ter Alfredsson, hSF 
group.

therese och Dan-
iel malm. Prestan-
da lacktjänst, och 

Fredrik Wiklund, 
linde metallteknik.
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ELMIa SUBCOnTraCTOr

Business as usual

h.k.h. Prins joachim av Danmark och Peter möller, vd Weissenborn. Foto: elmia

kim och tony jo-
hansson från 
maskinarbeten 
återfanns på sam-
ma smarta plats 
som alltid.

linda och Sol-
weig Franssoon, 

gnosjö Automats-
varvning, i sin 

högst personli-
ga och ombonade 

monter.

utländsk (300 av årets utställare kom 
från andra länder) vittnar intresset inför 
nästa års mässa. Redan innan årets mäss-
sa var avslutad var 25 procent av utstäl-
larna orderbekräftade.

omätBArA AFFärer
Elmia Subcontractor gör ett nummer av 

att det görs affärer för 18 miljarder un-
der och efter mässan, eller 600 miljoner i 
timmen. Det är siffror som svårligen be-
kräftas ute bland montrarna.

– Det är väldigt svårt att mäta exakt vad 
en mässa ger, menar exempelvis Lars-
Roland Svensson, Svets & Mekanogrup-
pen. En del kontakter kan ta år innan det 

ger utdelning. Men visst görs det affä-
rer – annars skulle vare sig vi eller andra 
återkomma år efter år.

– Vi har definitivt fått ett antal kun-
der och mässan betalar sig, konstaterar 
Rolf Enroth och Bengt Larsson på Nita-
tor Stainless Steel. Lite färre besökare i 
montern i år, men tyngre kontakter. Fär-
re besök, men av högre kvalité.

HSF Group valde i år att samla hela 
koncernen på mässan, istället för att stäl-
la ut företagen separat.

– Det visade sig vara en bra satsning, 
säger koncernchef Gunnar Bergström 
och vd  Christer Alfredsson. Det har va-
rit ett otroligt stort intresse under hela 

mässan. Större än under de 20 år vi del-
tagit på Elmia.

Företagsgruppen har vuxit starkt det 
senaste året och investeringar på
totalt 35 miljoner har genomförts både i 
Sverige och Estland.
Ungefär de här tongångarna möter vi på 
många håll hos utställarna.

– Vi har fått en del konkreta förfråg-
ningar, säger Robert Geiborg och Sven-
Erik Andersson, Häfla Bruk. Stort in-
tresse för vår nya flexmetall.

Mässdebuterande partnerföretagen 
Körners Mekaniska och Ecmec fick bra 
erfarenheter i Jönköping i sin gemen-
samma monter. 

hans-erik Svedin, Dibo Produktionsparter. lars-roland Svensson, Svets & mekano. Sven-erik Andersson och robert geiborg, 
häfla Bruk.

Debuterande partners. Fr.v. Calle eklund och 
joakim Svensson, ecmec, Stefan Stenbäck 
och robin körner från körners mekaniska.
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Lottendals Industriservice AB
Sundsnäs Lottendal
590 39  Kisa
Robert Andersson
Tel. 0494-129 86

www.lis-ab.se

“Vi skär allt 
exakt & kallt”
precisionsvattenskärning

ELMIa SUBCOnTraCTOr

De visade en bearbetningsfixtur med integrerad hydraulik, där 
allt är inbyggt. Ecmec konstruerar, Körners tillverkar. 

– En hel del intressanta leads och många nya kontakter. En bra 
vecka, säger Stefan Stenbäck och Robin Körner från Körners, 
Calle Eklund och Joakim Svenson, Ecmec.

Även debuterande Fredrik Wiklund på Linde Metallteknik var 
nöjd.

– Målsättningen var att knyta nya kontakter, och det målet har 
jag nått. Annars var den här veckan lite test, och jag har lärt mig 
att jag måste vara tydligare med mitt budskap nästa gång.

Han ställde ut tillsammans med våtlackerande Prestanda 
Lacktjänst, representerat av Daniel och Therese Malm, som 
också gjorde debut i år.

– Men vi kommer tillbaka.
Gnosjö Automatsvarvning, som just lanserat nya sajten svarv-

ning.nu, var inhyst i en synnerligen välbonad monter med hel-
täckningsmatta, stoppade möbler och lampskärmar gjorda av 
bussningar – exempel ur produktionen. Snyggt jobbat av Sol-
weig och Linda Fransson & Co.

– Vi fokuserar på det personliga mötet, säger de och konstate-
rar att årets mässa varit bra, bättre än 2010.

Mor och dotter Fransson har också svårt att mäta vad mässan 
egentligen ger.

– En del kommer inte in i montern, utan tar bara en broschyr i 
förbifarten. Det kan så småningom bli en kontakt. Man vet ald-
rig.

De som kom in, gjorde det ofta för att göra affärer.
– Vi har till och med fått ritningar...
– Vi har fått visa att vi finns och vad vi gör – och fått en del 

förfrågningar, bland annat från Norge, säger Hans-Erik Svedin, 
Dibo Produktionspartner, som delade plats med partnern Mo-
mento. Det är viktigt att synas.

Vad vi däremot inte såg särskilt mycket av under mässan, var 
farhågorna för en ny kris. Visst finns det en oro, det uttrycker de 
flesta. Men ingen av de vi mötte på mässan har känt av den i sina 
företag. Inte än, som de säger. Tvärtom rapporterar de flesta om 
god beläggning, somliga till och med om bättre drag än innan 
förra krisen. Däremot är alla medvetna om att det sker neddrag-
ningar, och osäkerheten skapar oro.

entreprenadföretagen, här representerade av leif nyberg, jan erik jo-
hansson och hans Bergström, visade upp sin nya fasad för första gån-
gen på elmia Subcontractor. Det viktiga nu är att visa upp mvr:s och 
Plr:s nya varumärke, servicebolaget entyreprenörföretagen.

Flodafors lego, representerat av vd Fredrik Claesson och Stefan hans-
son, visade ett diodlysrör som brinner i 80 000 timmar mot vanliga  
10 000, avger knappt någon värme och därför lämpar sig i tempererade 
miljöer, exempelvis i kylrum och ishallar, men också verkstäder.

joakim eriksson på narviken drog samma goda erfarenheter umnder 
mässveckan som lars-olof jönsson, hj mek i eslöv. “en del nya kontak-
ter och kul att se vad konkurrenterna gör”, säger eriksson. “jag är helt 
nöjd utifrån mina förväntningar”, säger jönsson.

nöjda. Bengt larsson och rolf enroth på nitator Stainless Steel har 
många kontakter att bearbeta efter mässan.
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MACHINE & TOOL
A S S O C I A T I O N  O F  S W E D E N
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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

ELMIa SUBCOnTraCTOr

Vilhelm Mobergsgymnasiet i Emmaboda är 
bäst i landet på CNC-svarvning. Det stod klart 
när finalen i ungdoms-SM avgjordes på Elmia 
Subcontractor under fredagen.
– Det känns stort och kul, säger Madicken 
Blomqvist och Villman Jonasson.

127 lag från 37 yrkesskolor över hela landet deltog i årets 
ungdoms-SM i CNC-svarvning. Och bäst av alla var Madicken 
och Villman från Vilhelm Mobergsgymnasiet i Emmaboda. I 
finalen mot Scania Industrigymnasium i Södertälje ställdes de 
inför uppgiften att programmera CNC-maskinen enligt en klu-
rig ritning, och sedan producera 20 måttriktiga detaljer.

– Det var många mått som skulle passa. Och det felade lite ett 
tag, men vi lyckade rätta till det, berättar Madicken.

 I och med vinsten i ungdoms-SM är Madicken och Villman 
kvalificerade för Yrkes-SM i vår, vilket de ser fram emot.

– Det ska bli riktigt roligt, och det här priset blir en bra merit i 
Cv:t, menar Villman.

 Enligt Per Fredriksson, Svenska Skärteknikföreningen och 
domare i tävlingen, kommer segern också att gynna Vilhelm 
Mobergsgymnasiet.

– De skolor som är med i slutspurten av ungdoms-SM får all-
tid fler sökande nästa år, och de får också gott rykte inom in-
dustrin.

Vilhelm Mobergsgym-
nasiet bäst på CNC-
svarvning – igen

madicken Blomqvist och villman jonasson tog hem segern åt vil-
helm mobergsgymnasiet i årets ungdoms-Sm i CnC-svarvning. Andra 
segern på raken för gymnasiet i emmaboda. Foto: elmia
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För industrin

Weland AB  
Box 503 
333 28 Smålandsstenar
Telefon: 0371-344 00 
info@weland.se 
www.weland.se

Weland produkter

direkt från tillverkaren

• Gallerdurk
• Gångbryggor
• Arbetsplattformar
• Raka trappor
• Trappsteg
• Spiraltrappor
• Fasadstegar
• Räcken
• Sigmabalk

• Entresolplan
• Laserskärning
• Plåtbearbetning
• Maskinskydd
• Hissautomater
• Pallställ
• Utdragsenheter
• Grenställ
• Varmförzinkning
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BranSCh- O PrOdUkTnyhETEr

SKFs hållbarhetsprogram fortsätter att ge 
ungdomar en möjlighet att delta i Gothia Cup 
som hålls i Göteborg varje sommar.

SKF drar nu igång 2012 års Meet the World 
fotbollsturneringar för ungdomar som man 
anordnat sedan 2007.

– Meet the World-turneringarna är mer än 
bara underhållning för SKF och våra anställ-
da. De ingår i SKF Care, som är vårt engage-
mang i hållbarhet. Att vara en ansvarstagan-
de samhällsmedborgare i samhällena där vi 
bor och arbetar har ingått i vår dagliga verk-
samhet alltsedan SKF grundades för över 100 
år sedan, säger Tom Johnstone, SKFs vd och 
koncernchef.

– Med över 40 000 anställda över hela värl-
den, vet vi att dagens ungdom mycket väl kan 
bli våra anställda, kunder, leverantörer eller 
till och med aktieägare i framtiden. Meet the 
World-turneringarna ger oss chansen att på-
verka positivt på lokal nivå och att få allmän-
heten att lära sig lite mer om SKF.

Meet the World fotbollsturneringar hålls 
i 15 till 20 länder där SKF har verksamhet. 

Syftet är att skapa globala träffpunkter för 
ungdomar oavsett kön, social bakgrund, ål-
der, kultur eller religion. Turneringarna äger 
rum från december 2011 till juni 2012, och de 
vinnande lagen från varje land reser till Gö-
teborg för att delta i Gothia Cup som är värl-
dens största och mest internationella ung-
domsturnering.

SKF Care är ledstjärnan för alla på SKF. 
Det har fyra dimensioner: Affärsomsorg – för 
att säkerställa att vi har ett starkt ekonomiskt 
resultat och utvecklar ett värde för våra aktie-
ägare; miljöomsorg – att vi minskar vår egen 
och våra kunders negativa inverkan på mil-
jön; medarbetaromsorg – att vi har en trygg 
arbetsmiljö och värnar om våra anställdas 
hälsa och utbildning; och samhällsomsorg – 
att vi spelar en aktiv roll i de samhällen där vi 
är verksamma.

Förutom fotbollsturneringarna, spons-
rar SKF en videotävling där ungdomar kan 
visa upp sin fotbollstalang. Mer informatio-
nen hittar man på adressen www.meetthe-
world2012.com.

Start för SKFs Meet the World fotbolls-
turnering 2012

 Peter Hesslin tillträder som ny vd på DHL 
Freight (Sverige) AB. Han efterträder nuva-
rande vd Stefan Nilsson vid årsskiftet. Peter 
Hesslin kommer närmast från en tjänst som 
chef för DHL Freights inrikesverksamhet i 
Sverige. 

Från den 1 januari 2012 tar Peter Hesslin, 
41 år, över som verkställande direktör för 
DHL Freight i Sverige efter beslut att dela 
upp chefskapet över Norden och Sverige. 
Stefan Nilsson kommer att kvarstå som nord-
isk koncernchef (CEO Nordic) med ett över-
gripande ansvar för såväl Sverige som de öv-
riga nordiska länderna, inklusive Baltikum.  

Peter Hesslin har lång erfarenhet inom 
DHL bakom sig, med ett flertal ledande posi-
tioner både i Sverige och internationellt. Pe-
ter började sin bana inom DHL 1992 i Malmö 
och har arbetat på DHL:s kontor i Bryssel, 
London och Köpenhamn. Som chef för inri-
kesverksamheten har Peter ansvarat för parti, 
styckegods, paket och Service Point.

Peter Hesslin ny 
VD på DHL Freight

Inom vissa industrier är ett borttappat verk-
tyg ett stort problem eftersom ett verktyg på 
avvägar kan orsaka skada på maskinutrust-
ning och försämra effektiviteten. FOD (Fo-
reign Object Damage) bestämmelser i dessa 
industrier medför höga krav på säkerhets-
åtgärder angående skador som orsakas av 
främmande föremål. Det betyder också att 
det föreligger krav på att använda verktyg 
och utrustning med hög prestanda.

Facom uppfyller dessa krav med en inno-
vativ ny verktygslåda där användaren kan 
göra en komplett inventering av verktygen på 
nolltid, även när lådan är stängd. 

Med nya hylssatsen SL.DBOX1 kan en tek-
niker omedelbart se om ett verktyg saknas, 
något som ökar säkerheten och samtidigt be-
tyder kortare tidsåtgång och högre produkti-
vitet.

Verktygslådan har utvecklats av Facoms 
forsknings- och utvecklingsavdelning och 
ger även ytterligare fördelar: 
• Den kan förvaras i valfri utdragslåda i alla 
rullande verktygsskåp, även de smalare vari-
anterna, och tar upp en modulplats
• Den kan enkelt ställas vertikalt och står sta-
bilt
• Dess ”mjuka” yta gör att den inte glider el-
ler repas
• Det bekväma handtaget gör den lätt att bära 

Lådan är tillverkad i två material, och de 
styva sektionerna gör den mycket tålig. Den 
har även hakar och gångjärn i metall, testa-
de för att klara tusentals öppningar och stäng-
ningar.

Lådan har även en ny lufttät och damm-
skyddad spärr som är extremt tålig oavsett 
vilka arbetsförhållanden som råder.

Facoms tåliga verktygslåda  
tappar inte bort verktygen

Damstahl får ny vd
Peter Sjödahl blir ny vd för stålgrossisten 

Damstahl i Sverige från 1 januari 2012. Han 
ska leda den fortsatta expansionen och ut-
veckla företagets position som marknadsle-
dande inom rostfritt stål.

Peter Sjödahl är idag försäljnings- och 
marknadsdirektör i Damstahl sedan drygt tre 
år. Han är 45 år, född i Malmö och med kar-
riär som bl a börsens yngste vd för The Em-
pire AB, sedan produktchef inom BE Group.

– Vårt fundament är det goda ryktet hos 
våra kunder, ett bra erbjudande och snabba 
fötter.

Damstahl Sverige har en ambitiös affärs-
plan för fortsatt expansion med bibehållen 
lönsamhet, trots dystra prognoser på makro-
planet, säger Peter Sjödahl.

www.svenskverkstad.se20
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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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Jonny Mohlén, 
gränsfors smide

– En mix av 
farhågor och 
förhoppningar, 
säger Mohlén. 
Vi jobbar mot 
olika markna-
der med pro-
duktleveranser 
till polis, militär och rädd-
ningstjänst världen över. 

– Förhoppningar på nya 
marknader, men samtidigt 
farhågor för våra mer vanliga 
produkter. Där befarar vi en 
dipp.

– Förståsigpåarna inom kon-
cernen är fruktansvärt negati-
va.

– Hur stora farhågor man ska 
ha är svårt att säga. Det pratas 
om det här hela tiden, men när 
vi frågar våra kunder, finns det 
ingen som märkt någon av-
mattning. Men det kan å andra 
sidan gå fort, om och när det 
väl kommer.

– Men förhoppningarna 
överväger ändå, så summa 
summarum hamnar vi nog på 
plus i slutänden.

Jan gustavsson,
Dellner Brakes

– Både ock, säger Gustavs-
son också, precis som Mohlén.

– Under våren hade vi många 
stora system till fartyg. Nu är 
det bara ett fåtal i orderböcker-

na. Samtidigt 
går lösbromsar 
för bland annat 
oljeplattformar 
som på räls.

– Ledning-
en tycks inte se 
mörkt på fram-
tiden, för två 
nya säljare har anställts på kort 
tid.

– Vi jobbar också med nya 
projekt för tidvatten- och våg-
kraft.

– Men visst finns också far-
hågorna och oron över vad 
som ska hända – men förhopp-
ningarna överväger.

Martin Q Karlsson, 
Atlas Copco

– Det kan 
inte skaka så 
här länge utan 
att det till slut 
även drabbar 
oss, men det 
handlar inte 
om några gi-
gantiska rörelser.

– Men visst är det lite nervöst 
just nu. Vi ser en avmattning 
och en utplaning och alla par-
ter förbereder sig på en ned-
gång. Vi har samtidigt bätt-
re framförhållning och är mer 
beredda än förra gången.

– Det är skillnad vid en fi-
nansiell kris – då har man inte 
en chans att skydda sig.

– Förhoppningen är att man 

ska kunna hantera riskerna på 
ett bättre sätt nu. Vi ligger på 
höga nivåer och vi får nog räk-
na med att 2012 inte för med 
sig någon uppgång, utan att 
den kommer först 2013. Jag 
tror på stabila nivåer under 
året. Men man får ha koll på 
omvärlden.

Christer Eriksson, 
öhlins Racing

– Vi tror på 
framtiden och 
hyser alltid 
förhoppning-
ar, säger Eriks-
son. Budgeten 
ser ut att falla 
ut bra och ty-
der på att 2012 blir ett ganska 
bra år.

– Vi hör inga klagovisor från 
våra underleverantörer heller, 
men de är, precis som vi, lite 
vaksamma just nu.

– Men några drastiska åtgär-
der vidas inte. Vi är nog gan-
ska hoppfulla inför året.

Peter Ingvarsson, 
SDA Control Systems

– Vi känner 
nog mest för-
hoppn inga r , 
samtidigt som 
vi naturligtvis 
överöses med 
farhågor från 
alla håll. Det är 

en ganska märklig situation på 
det viset.

– I huset har vi ganska olika 
inriktningar och vi har faktiskt 
sällan upplevt att det sett så bra 
ut på så bred front. Det brukar 
variera mer, en del går fram-
åt, andra delar går lite sämre. 
Men nu går vi fram brett och 
det flyter på bra på alla områ-
den. Jag tror aldrig vi haft så 
många offerter ute som nu.

– Men externt får vi inga ro-
liga rapporter. Nånstans känns 
oron. Jag vet att många kon-
kurrenter känner av den.

– Det är lite lurigt. Man ma-
tas med pessimism och många 
har väl inte mannat upp som 
man gjort om inte den här oron 
fanns.

– Man blir lite vilse i det här.

Magnus Ehne, 
Binar Quick-Lift  
Systems

– Vi har, som 
alltid vid den 
här tiden och 
inför semes-
tern, en peak.

– Samtidigt 
vet ingen rik-
tigt var det tar 
vägen. Det pratas mycket om 
nedgång men vi har ingenting 
märkt.

– Blir det en riktig lågkon-
junktur blir vi drabbade, för-
stås, men en liten nedgång kan 
vara positivt för oss. Då inves-
terar företagen.

– Vi försöker alltid utveckla 
och öka varje år, men när det 
är oroligt kanske man tving-
as att avstå från att ta det där 
klivet man skulle tagit annars, 
ligga kvar på samma nivå.

– Men vi är inställda på att gå 
upp – med respekt för världs-
läget.

InköParna

Förhoppningar eller farhågor
Inköparna ser 2012 an med försiktighet
2012 står för dörren. I världen råder oro på marknaderna, i varierande 
grad. I Sverige verkar de flesta företag, med några undantag, mest se på 
och undra vad som ska hända. Ingen vet riktigt vad som ska ske, om det 
ska gå ner eller hålla sig på nuvarande nivå. De flesta har ännu ingenting 
märkt av någon nedgång, vissa har mer att göra än på väldigt länge. Vi 
frågade inköparna – farhågor eller förhoppningar inför 2012? 

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
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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

WWW.SCHUNK.COM
TEL. 08 - 554 421 00 ww
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Kontakta oss på Ruukki! Tel: 010-78 78 000. Läs mer om oss på www.ruukki.se 

Utmana det omöjliga

Vi på Ruukki vill inte bara erbjuda det bästa, vi vill erbjuda allt. 
Vi funderar hela tiden på hur vi kan göra ännu starkare, lättare 
och mer lättarbetat stål – och tillverkar det. Med vårt stål och 
god hjälp av våra konstruktörer kan våra kunder utveckla värl-
dens högsta skylift, marknadens smartaste container eller få 
monteringsfärdiga delar ” just in time” i produktionen. I våra 
högst satta mål för energieffektivitet genom hela produktcykeln 
ingår strävan att minska energiförbrukningen och därmed 
miljöbelastningen.

Våra kunder har upptäckt att med vår hjälp kan gränsen för  
det möjliga tänjas lite till.

Tillsammans förverkligar vi allt omöjligt.
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BranSCh- O PrOdUkTnyhETEr

Förvara miljöfarliga och brandfarliga äm-
nen på ett säkert och ekonomiskt sätt sam-
tidigt, det är målet när det kommer till stor 
lagrad mängd varor. Denna grundläggande 
balansgång mellan ekonomi och miljösäker-
het erbjuds från Denios. Miljöcontainer Ba-
sic Store löser problematiken med minimal 
investeringskostnad per lagringsutrymme 
utan att äventyra säkerheten. 

Miljöcontainer Basic Store finns i 4 oli-
ka storlekar för lagring av upp till 32 fat eller 
8 IBC. De är godkända för förvaring av mil-
jöfarliga och brandfarliga vätskor. Dimen-
sionerna är perfekt anpassade till den lagra-
de behållaren och finns för både fat och IBC. 
På detta sätt utnyttjas värdefulla lagringsut-
rymmen optimalt och ger ökad lagringsmöj-
lighet. 

Miljöcontainer Basic Store har ett inbyggt 
uppsamlingskärl med kapacitet upp till 4.000 
liter, 2000 Liter som standard, och en hylla 
som klarar belastning på 3500x2 kg. 

Basic Store säker 
och förvaring av fat 
och IBC-behållare

AxIndustries växer i Finland

jari Ylinen, jari 
osa och reijo 

lundgren.

Norton lanserar ett nytt sortiment navron-
deller speciellt avsedda för användning inom 
gjuterier. De nya navrondellerna, Norton 
NorZon Q-Soft, är avsedda för slipning av 
stål och gjutgods.

De nya navrondellerna har en slipmedels-
sammansättning som består av dels aggres-
sivt NorZon-slipmedel och dels premium 
aluminiumoxidslipmedel. Denna blandning 
ger högre avverkning än navrondeller med 
enbart aluminiumoxidslipmedel. Norton 
NorZon Q-Soft-sortimentet omfattar nav-
rondeller med diameter 115 mm, 125 mm, 
150 mm, 180 mm och 230 mm och är av-
sedda för användning i vinkelslipmaskiner. 
De är speciellt lämpliga för slipning av stål 
och gjutgods med maskiner som har relativt 
låg effekt. Navrondellerna har också en kon-
struktion som ger en låg vibrationsnivå och 
därmed gör slipningen mer komfortabel för 
användaren enligt tillverkaren.

”Med detta nya sortiment navrondeller för 
gjuterier kan slipningen av stål och gjutgods 
göras mer kostnadseffektiv tack vare att ron-
dellerna har ett mycket bra pris/prestandaför-
hållande” säger Jonas Falk, försäljningsan-
svarig på Saint-Gobain Abrasives AB.

Nya navron-
deller för 
slipning av 
gjutgods

Honeywell lanserar Metersuite™
Lösning som fokuserar på gas och vätskor – 

ger större kostnadseffektivitet och förbättrad 
processtyrning

BAVENO, Italien, 16 november 2011 - Ho-
neywell (NYSE:HON) meddelade idag att 
deras lösning för fiskal flödesmätning, Me-
terSuiteTM, nu finns tillgänglig över hela 
världen. Lösningen är integrerad i en håll-
bar och beprövad plattform för processtyr-
ning - Experion® Process Knowledge Sys-
tem (PKS) - för att ge en total beräkning av 
vätske- och gasflödet för ökad kostnadsef-
fektivitet, förlängd livstidsgaranti och bätt-
re styrning. MeterSuite TM är den enda kom-
mersiellt tillgängliga mätningslösning som 
kan integreras i ett styrsystem.

MeterSuiteTM har utvecklats i samarbete 
med Swinton Technology, en ledande aktör 
inom integration av mätningslösningar och är 
nu tillgänglig över hela världen efter att först 
ha lanserats i EMEA och Nordamerika. Den 
erbjuder Honeywells kunder möjligheten att 
utföra alla typer av mätningar med hjälp av 
en gemensam standardplattform utan att be-
höva specialanpassa hårdvara och teknik.

Den tvådelade MeterSuiteTM-lösningen 
tar bort ett helt lager från det traditionella tre-
delade systemet för mätning genom att länka 
direkt till en anläggnings DCS-system (Dist-
ributed Control System) med färre serie- och 
OPC-länkar att underhålla. I motsats till ett 
traditionellt system använder MeterSuiteTM 
endast en databas, vilket minskar underhållet 
ytterligare.

“Korrekt mätning är otroligt viktigt, men 
det har varit svårt att uppnå på grund av in-

kompatibla mätningssystem och flödesen-
heter”, säger Pradyumna Pandit, Global Bu-
siness Manager Gas Solutions, Honeywell 
Process Solutions. “MeterSuiteTM löser pro-
blemet genom att

integrera fiskal mätning direkt i styrsyste-
met. Detta tillfredsställer de övervaknings-, 
hanterings- och rapporteringsbehov som da-

gens kostnadsmedvetenhet kräver av en stan-
dardlösning.”
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AxIndustries har förvärvat det finska tek-
nikhandelsbolaget Tekniikka Center. Bolaget 
har en årlig omsättning på 4,5 miljoner Euro 
med verksamhet i Åbo och Forssa.

”Förvärvet av Tekniikka Center är ett stra-
tegiskt förvärv och del av vår långsiktiga 
satsning att bli en ledande nordisk leveran-
tör inom området kullager och transmission. 
Konkret innebär förvärvet att vi stärker vårt 
erbjudande till kunderna i Finland och att 
vi breddar försäljningen för hela divisionen 
Kullager & Transmisson”, säger Lars Åker-
berg divisionschef Kullager & Transmission 
AxIndustries.

Axindustries är idag genom sitt dotterbolag 
Nomo och dess finska bolag, Porin Laakeri 
Oy, verksamma i Finland. Det är Porin Laa-
keri som förvärvar Tekniikka Center.

”Med Tekniikka Center stärker vi vår posi-
tion ytterligare och ökar såväl vår marknads-
täckning som tillgänglighet inte minst när 
det gäller södra Finland. Vi kan nu tillgodo-
se kundernas behov av helhetslösningar inom 
kullager och transmission ännu bättre. Dess-
utom kan vi erbjuda kunderna en möjlighet 
att reducera antalet leverantörer och korta le-
veranstiderna, säger Jari Ylinen, VD för Po-
rin Laakeri Oy.
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Söderfors

Hög kvalitet och  
servicenivå är två 
nyckelbegrepp i  
vår verksamhet

Sandviken

www.sitab.nu
Telefon 026-27 19 12

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

Järnkoll på din tillverkning

•	 Vi	konstruerar	efter	
	 dina	behov	och	önskemål

TUNNARE PLÅT!
•	Värmeväxlare
•	Ljuddämpare
•	Cykloner
•	Expansionsbälgar
•	Kanaler
•	I	rostfritt,	aluminium	och	svartplåt
•	Vattenskärning

TYNGRE INDUSTRI!
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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    
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www.konecranes.sewww.konecranes.sewww.konecranes.sewww.konecranes.se    
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MEdLEMSrEPOrTaGE

Från tunt till riktigt grovt på Sitab

kantpress. Foto: Sitab
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Från tunt till riktigt grovt på Sitab

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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Det företag som Sten-åke 
Holmström startade i Sand-
viken på egen hand för 22 år 
sedan, är idag två enheter 
som tillsammans sysselsätter 
60 personer.
Sitab har vuxit kraftigt och ut-
märker sig idag som en stark 
partner till många stora och 
mindre företag.

Sitab är kort för Sandviken Industritek-
nik AB och är ett renodlat familjeföre-
tag.

Sten-Åke har både hustrun Monica och 
sönerna Emil och Martin i företaget.

– För mig har det aldig varit tal om an-
nat än företaget, säger Emil som jobbar 
som projektledare. 

– När företaget startades var jag 12 och 
sedan 14-årsåldern har jag jobbat de fles-
ta helger och lov innan jag började på 
heltid.

Företaget jobbade från början mot stål-
industrin, och gör så fortfarande. Stål- 
och pappersindustri är de stora mottagar-
na av de produkter företaget tillverkar.

– I Sandviken har vi nischat in oss på 
grövre material och vanliga produkter är 
exempelvis lyftanordningar, ugnsdelar 
och reservdelad till bland annat stålindu-
strin, men även verkstadsindustri, säger 
Emil Holmström.

Med en modern maskinpark, anpas-
sad för grövre material, klarar Sitab mo-
ment som få andra företag i landet fixar. 
Maskiner som gradsaxar, skärmaskiner 
och sågar, kompletteras av profilstålsax, 
rundbockningsmaskiner, rullvalsar och 
en kantpress med en presskraft på 540 
ton.

Maskinerna rår på det mesta och klarar 
riktigt grovt material.

Företaget konstruerar och tillverkar 
ofta från kundens idé till färdig pro-
dukt, utför alla beräkningar enligt gäl-
lande normer och gör också montering 
på plats, sköter underhåll, tar fram nya 
komponenter och reservdelar, samt re-

parerar. En komplett leverantör, alltså – 
och hela tiden med fokus på kvalité, med 
korta ledtider och stor flexibilitet.

Nyligen bidrog Sitab med produkter till 
ett stort energiprojekt åt Boliden i Skel-
lefteå, där vanligt elektronikskrot, från 
datorer och mobiler till elvispar, smälts 
och förädlas till rena bas- och ädelmetal-
ler, som sedan återanvänds i nya produk-
ter, och när de blir skrot igen, smälts och 
förädlas på nytt.

– Vi levererade avgasare till  två matar-
vattentankar. Vi tillverkade och monte-
rade på plats – ett lite annorlunda projekt 
och en stor order för oss.

Förvärv gAv BreDD
Sedan två år har företaget en anlägg-

ning i Söderfors också, omkring sju mil 
från Sandviken.

– Vi köpte Sörehalls Mekaniska, som 
har en maskinpark anpassad för tunnare 
material och där verksamheten baseras 
på tillverkning av framför allt värmeväx-
lare, men också en rad andra produkter, 
som ljuddämpare, cykloner, expansions-
bälgar, kanaler och så vidare.

– Vi tyckte företaget hade intressanta 
produkter och en bra maskinpark och det 
innebar att vi kunde bredda oss, få nya 
kunder. Vi tog helt enkelt över verksam-
heten och jobbar med samma saker som 
tidigare i företaget. Ett bra komplement 
till verksamheten i Sandviken.

I Söderfors är plåtarna alltså oftast be-
tydligt tunnare än i Sandviken. Här är 
också rostfritt ett vanligare inslag än i 
Sandviken.

Även från Söderfors-anläggningen har 
företaget nyligen levererat en stor order; 
25 värmeväxlare i en beställning. Myck-
et jobb på komplicerade produkter med 
många moment.

– Många av de produkter vi tillverkar, 
inte minst värmeväxlare, köps visserli-
gen av svenska företag, men hamnar så 
småningom utomlands. Så en hel del av 
vår tillverkning går på export i andra le-
det. 

klArADe kriSen BrA
Emil själv koncentrerar sig på arbetet i 

Sandviken, medan Sten-Åke mest ägnar 
sig åt verksamheten i Söderfors.

Det mesta är stort och tungt hos Sitab. Foto: Sitab
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I Sandviken jobbar 40 personer i verk-
samheten, medan de är 20 i Söderfors. 
Under 22 år har alltså företaget gått från 
en till 60 anställda, en imponerande ut-
veckling, som vittnar om att det gått bra 
för Sitab och att företaget utvecklats på 
ett bra sätt. Redan efter några måna-
der efter starten ökade produktionen på 

ett sådant sätt 
att Sten-Åke 
H o l m s t r ö m 
fick anställa sin 
första medar-
betare. Sedan 
dess har voly-
merna och där-
med personal-
styrkan ökat 
successivt.

– Nu har vi en 
ganska behag-
lig storlek.

Under förra 
krisen klarade 
sig Sitab för-
hållandevis bra, men tvingades friställa 
åtta anställda.

– Den nedgången har vi reparerat nu 
och är åter lika många som före krisen.

– Det var en tuff tid, där vi fick käm-
pa för jobben, men vi klarade oss ganska 
bra igenom den ändå. Nu är vi igång för 
full maskin igen.

en egen ProDukt
Sitab är ett rent legoföretag, utan egna 

produkter. Eller vi kanske ska säga, hit-
tills har det varit så. Nu har man nämli-
gen en produkt på gång, som kan bli rik-
tigt stor. Patenten är klara och ett par 
anläggningar är redan beställda.

– Det är en värmeväxlare vi tagit fram 
för hyreshus, badhus och industrier. Den 
tar vara på spillvärmen från avloppsvat-
ten, energi som sedan kan användas att 
värma upp vattnet som går in.

– Vi har funderat på en egen produkt 

från dag ett, men det gäller att ha något 
ordentligt som vi tror kan bli något stort. 
Vi tror på den här. Det finns inget liknan-
de.

– Dessutom är avskrivningstiden så 
kort som två år – sedan är det ren vinst.

Presumtiva kunder är kommuner, fast-
ighetsbolag och industri.

Svårt SiA om FrAmtiDen
Den nedgång som marknaden på sina 

håll nu känner av och den oro som är 
ännu mer spridd, märker Sitab inte 
mycket av. Åtminstone inte än.

– Nej, vi har inga förändringar i order-
böckerna, men man vet aldrig vad som 
händer framåt. Vi har korta ledtider och 
det är svårt att se vad som händer lite 
längre fram i tiden.

Men än så länge fortsätter Sitab som de 
brukar göra och får, som det heter i före-
tagets reklam, industrins puls att slå! 
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Richard Steen AB
Tillsammans med Voortman
är vi Sveriges ledande 
leverantör av produktions-
maskiner för stålbyggnads-
industrin. Maskiner som 
bearbetar förekommande 
ståltyper. t.ex: balkar, profi-
ler, plattstål, vinkelstål och 
plåt.
Borrenheter, stans & 
klippsystem, böjmaskiner, 
bandsågar, balkprofile-
ringssystem, plåtber-
betningsmaskiner och 
slungrensmaskiner

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

Professionella lösningar för stålbyggnadsindustrin!

Den ledande leverantören av produktions-
maskiner för stålbyggnadsindustrin

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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MSRS90MSRS90

•	 Låga	skärkrafter	ger	minimala	vibrationer
•	 Stabil	bearbetning	ger	lång	verktygslivslängd
•	 4	skäreggar	ger	god	verktygsekonomi

SmiCut har marknadsfört Kyocera i Sverige sedan
Lång erfarenhet och stort lager i Ludvika innebär 
snabba leveranser av ändamålsenliga verktyg.

Tel.	0240-182	30		-		Fax.	0240-182	35		-		info@smicut.se		-		www.smicut.se

90°	fräskropp	med	spåndelande	skär

1998

SmiCut

S T S

TM

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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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

S L I P k a t a L o gH Å L S Å G A R  -  t i G e R S Å G b L A d

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

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

w
w
w
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x.
se

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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service

ABUS Kransystem AB
Tel. 054-55 56 50
Fax 054 55 56 57

www.abus-kransystem.se

Service

Industrikranar kostar stora pengar men 
betalar sig genom sin produktivitet. 
Med en genomtänkt service- och underhålls-
plan sparar du pengar på två sätt: maximal 
tillgänglighet och minimala reparationer.  

ABUS avtalsservice ger dig dessutom 
bland annat
•   Ökad säkerhet för företaget och 
 personalen
•   Prioriterad tillgänglighet till vår personal 
•   Rabatterade timpriser 
•   Samlad information om det löpande 
 underhållet
Kontakta oss så berättar vi mer!

Lyft er med 
ABUS Avtalsservice!

Vår kunskap – Er säkerhet
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SaMTaL MEd Vd:n

Fredrik Sidahl, vd 
Fordonskomponentgruppen

”Jag vet hur en bil ska byggas”

Med lång bakgrund i Volvo CC, Saab 
Automobile, Caran Automotive och de 
senaste tre åren i Hägglunds – efter ut-
bildning vid Chalmers Tekniska Hög-
skola, har Fredrik Sidahl bred erfarenhet 
och är en värdig efterträdare åt Svenåke 
Berglie.

– Ett otroligt spännande jobb och en ut-
maning för mig, säger Sidahl, som vid 
det här laget har rattat FKG i ganska ex-
akt tre månader.

– FKG har uppmärksammats mycket 
de senaste åren och hamnade inte minst 
under krisen i stort fokus. Den 26-åriga 
organisationen är därför en välkänd ak-
tör just nu.

tekniSk SPetS
– Gillar man teknik, vilket jag gör, 

finns det knappt något roligare ställe att 
jobba på, säger Sidahl och konstaterar att 
bilindustrin inte bara är en teknikinten-
siv miljö, utan dessutom i många styck-
en både ledande och drivande när det 
gäller teknisk utveckling.

– Jag träffade en rymdkille som berät-
tade att den svenska satellitplattformens 
elektronik har sitt ursprung i fordonsin-
dustrin. 

– Det säger en hel del om vilken spets 
fordonsindustrins tekniska utveckling 
har. I satelliter får ingenting gå sönder – 
bilindustrin har idag samma krav.

Att teknikutvecklingen drivs så hårt be-
ror på flera faktorer, men Sidahl nämner 
bland annat hur extremt konkurrensut-
satt fordonsindustrin är.

– Biltillverkare drivs hela tiden av kra-
vet att ha den bästa kvalitén, de bästa 
produktionsprocesserna, den bästa tek-
niken, hela tiden ligga i framkant. Det får 
naturligtvis effekt på slutresultatet.

Och det får också effekter bakåt – kra-
ven på underleverantörerna är oerhört 
stora. 

OEM-företagen ska sätta ihop en 
topprodukt och då gäller det att topp-
komponenter levereras från underle-

verantörerna i alla led – och med stor le-
veranssäkerhet.

kAn inDuStrin
Och det är där Fordonskomponent-

gruppen kommer in, som spindeln i ett 
nät av underleverantörer till fordonsin-
dustrin.

– Vår uppgift är främst att vara ett 
språkrör för fordonsindustrin och i syn-
nerhet dess leverantörer, att skapa mö-
tesplatser för branschens aktörer, föra 
ihop leverantörer med leverantörer, ska-
pa goda förutsättningar för ett bra kli-
mat i branschen. Vi arbetar mycket med 
matchmaking på mässor, bland annat El-
mia Subcontractor, vi har vår Stora Le-
verantörsdagen, och så vidare.

FKG, som verkar i både Sverige, Fin-
land och Norge, samlar idag 350 med-
lemsföretag, 40 har tillkommit i år.

– Totalt jobbar omkring 1 000 företag i 
Sverige mot fordonsindustrin i större el-
ler mindre utsträckning. Vi hoppas na-
turligtvis att knyta fler av dessa till oss.

Fredrik Sidahl har flera viktiga egen-
skaper som gör honom lämplig att dri-
va verksamheten vid FKG, som i väl-
digt stor utsträckning handlar om möten 
med människor på olika nivåer, med oli-
ka agendor.

– Jag är utåtriktad, vilket är väldigt vik-
tigt i de här sammanhangen. Man har 
hela tiden att göra med människor i oli-
ka sammanhang.

– Dessutom kan jag industrin väl. Jag 
har OEM:en med mig efter många år och  
jag vet hur processerna ser ut, vad leve-
rantörerna måste göra för att vara med i 
matchen. Det är viktigt för mig att ha stor 
kunskap om branschen och underhålla 
den kunskapen, för att kunna hjälpa våra 
medlemmar att ta rätt beslut

– Jag vet hur en bil ska byggas, kort 
sagt.

StArkA vArumärken
Sverige har starka varumärken i for-

donsindustrin, framför allt lastvagnstill-
verkarna Volvo och Scania. Sidahl me-
nar också att småbilstillverkarna Volvo 
och Saab är viktiga, framför allt tillsam-
mans. Därför tillhör han naturligtvis de 
som hoppas på en fortsättning för Saab.

– Det är viktigt att ha båda. Det finns en 
dynamik i förhållandet mellan två små-
bilstillverkare – de står på tå mot varan-

dra och tvingar varandra till förbättring-
ar. I slutänden innebär naturligtvis det att 
de blir starkare kort i den internationella 
konkurrensen

Detta är en av Fredrik Sidahls viktiga 
punkter på agendan; att jobba för att vi 
har kvar vårt samlade fordonskluster.

– Andra engagerande frågor för mig är 
exempelvis Go Global-projektet, viktigt 
för att öka volymer och marknadsande-
lar för svenska företag på andra mark-
nader. Kredittiderna är också en vik-
tig fråga, som vi hoppas äntligen ska få 
en lösning när den statliga utredningen 
kommer med sitt betänkande i april/maj. 
För många underleverantörer är det na-
turligtvis ett stort problem när kreditti-
derna blir så oerhört långa som de kan bli 
i många fall.

– Det är också nödvändigt att jobba för 
att underleverantörerna, som visserligen 
redan jobbar väldigt intimt med OEM-
företagen, knyts ännu starkare till tillver-
karna.

Med stor respekt för vad FKG blivit 
under Svenåke Berglies elva år vid sty-
ret, och med avsikt att förvalta Berglies 
utvecklingsarbete, vill Fredrik Sidahl yt-
terligare utveckla organisationen.

– Vi är en liten administration – det är 
i princip bara jag och Else-Marie Linde-
gårdh på kansliet – och vi finns i Göte-
borg. Men makten finns i Stockholm. 
Även om det är i väst fordonsindustrin 
har sin tyngdpunkt, är det i Stockholm 
besluten tas i de flesta hänseenden. Där-
för tror jag ett krypin i huvudstaden skul-
le gagna verksamheten.

Just nu är Fredrik Sidahls dagar väl-
fyllda. Han reser för närvarande myck-
et bland medlemsföretagen i Norden och 
i Go Global-projektet blir det ännu läng-
re resor.

– Just nu önskar jag att dygnet hade fler 
timmar...

Fredrik Sidahl är 56 år gammal, bor i 
Varberg med hustrun Tina, narkosläka-
re. De har en dotter på 20. 

När Sidahl väl får ledigt ägnar han gär-
na en del av den tiden i stugan i Vem-
dalsfjällen. Segelbåten försöker han säl-
ja och han våndas en del över att han inte 
utnyttjar sitt PPL-cert i större utsträck-
ning än han gör.  Han trivs nämligen bra 
bakom spakarna i en Cessna eller Piper.

Fordonskomponentgruppen 
har fått en ny förare.
Han heter Fredrik Sidahl – 
och “ny” är ett synnerligen rel-
ativt begrepp i sammanhan-
get.
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”Jag vet hur en bil ska byggas”
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LECOr / BE GrOUP

Sveriges modernaste 
stålbearbetningsanläggning

Slutkund, mellanhand och leverantör mitt i lecors nya stålprocessfabrik. Fr.v. tennce karlsson, lecor, mats englund, richard Steen AB, Sebastian 
van haarst och Pieter van grol från voortman.

– Tennce Karlsson är en riktig 
entreprenör som vågar satsa 
och flytta fram Sveriges position-
er 10-15 år när det gäller mod-
ern stålbearbetning.
Det säger Pieter van grol och 
Sebastian von Haarst från Voort-
man. I november besökte de Le-
cors nya anläggning i Kungälv till-
sammans med 300 andra...

– Jag tror det finns en svensk marknad 
som vill ha högre kvalité, snabbare leve-
ranser och en kostnadseffektiv tillverk-
ning, säger Tennce Karlsson, vd på Le-
cor.

– Ska vi inte komma i bakvattnet är an-
läggningar av det här slaget en nödvän-
dighet.

Anläggningen han talar om ligger i 
Kungälv och invigdes högtidligen den 
17 november i närvaro av omkring 300 
kunder, partners, leverantörer och kolle-
gor i branschen.

Det rör sig om två linor, en för plåt och 
en för balk, bestyckade med ett flertal 
maskiner ur holländska Voortmans bre-
da produktprogram. Voortman har alltså 
levererat genom Rickard Steen AB och 
Mats Englund som drivit affären tillsam-
mans med Pieter van Grol.

– Vi har länge sett behovet av auto-
matiserad process för stålbearbetning, 
fortsätter Tennce Karlsson. Men för det 
krävs en stark aktör. Nu, när vi gått sam-

man med BE Group, blir vi den starka 
aktören, som har möjlighet att satsa på 
det här sättet. Med Lecors kompetens 
och BE Groups säljorganisation får vi 
förutsättningar som vi var och en för sig 
inte haft. Vi kompletterar varandra och 
är beroende av varandra.

Den nya anläggningen är en stor inves-
tering, som Karlsson är övertygad om 
kommer att löna sig. Kapaciteten i före-
taget ökar i ett slag från 1 000 årston till 
6 000. 

Anläggningen är helautomatiserad och 
för produktionen används ett modernt 
MPS-system integrerat med 3D-verky-
get Tekla Structure, som innebär kraftigt 
minskad manuell hantering. 

Plåtlinan klarar plåtar på 3x12 meter 
och 150 mm tjockt. Borrning, skärning 
och märkning i en oavbruten process. På 
balksidan kan HEB 1000-balkar borras, 
kapas och profilskäras upp till 18 meters 
längd.

– Vi ökar resurserna inte bara för oss 

själva, säger Tennce Karlsson. Vi blir 
också en stor resurs för andra stålbygga-
re, som genom att utnyttja oss får bätt-
re möjligheter att åta sig större jobb, som 
de kanske tvingats säga nej till tidigare.

Lecor samlar idag totalt 35 anställda. 
Den nya anläggningen bemannas med 
sex personer på golvet, dels befintlig 
personal, dels nyanställda.

– Vi planerar att anställa ytterligare 15 
personer.

Parallellt med stållinjerna i det stora 
huset (totalt 6 700 kvm) ligger en svets-
linje. Manuell. Än så länge.

– Vi räknar med att ha en komplett, au-
tomatiserad svetslinje färdig för markna-
den nästa år, säger Pieter van Grol.

Hänger Lecor på?
– Just nu fokuserar vi på det vi har, 

men vi ska utvecklas ihop med ny tek-
nik och är öppna för teknisk utveckling 
på alla våra verksamhetsområden, avslu-
tar Tennce Karlsson och lämnar därmed 
frågan öppen...

Spännande ariktek-
tur och samtidigt ett 
lysande exempel på 
vad lecor gör. kon-

torsdelen är spe-
ktakulär med konfer-
ensrummet uppburet 
av en bro med kraftig 

balkkonstruktion.
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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

Snabb och kostnadseffektiv 
modelltillverkning

www.temagruppen.se

Vi skriver enkelt ut din modell på vår 3D-skrivare. Vi hanterar de flesta  
3D-format som till exempel IGES och STEP.  Modellernas detaljnivå är 
ner till 0,1 mm. Vi utför även 3D-modellering vid behov. Läs mer på  
www.temagruppen.se/3dutskrifter.

För mer information kontakta Patrik Rosén: 
tel 08-690 28 33, o761-16 63 44
patrik.rosen@temagruppen.se
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Rostfritt stål är global hit som fyller 100 år 2012. Redan nu 
släpps en bok som vidgar världens kunskap vad gäller det tå-
liga materialet. I den får man veta att rostfritt stål faktiskt kan 
rosta och att det är en dyr affär. Författare till ”stålbibeln” är 
Claus Qvist Jessen, internationell auktoritet inom rostfritt stål.

Claus Qvist Jessen är medarbetare hos Damstahl, Skandi-
naviens 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. Detta standardverk från första

dagen, utges också 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 landvin-

ningar och är lika självklart inom industrin som i människors 
vardag. I takt med den tekniska utvecklingen kommer ständigt 
nya användningsområden där det rostfria stålets unika kvalite-
ter 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 
mycket 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 rostfritt 
stål och bearbeta materialet korrekt. Det kan betyda mycket 
för ett företags konkurrenskraft att man säkerställer kvalite-
ten, säger Claus Qvist Jessen.

”Stålbibel” blir nytt 
standardverk

Sandvik Coromant, specialister 
på skärverktyg och verktygssystem, 
utökar sitt utbud av innovativa Si-
lent Tools-fräsadaptrar. I längder på 
4–5xD kan de nya dämpade adap-
trarna ge produktivitetsvinster på 
över 50 % jämfört med odämpade 
adaptrar.

De nya adaptrarna, som släpps den 
1 oktober, kan förbättra ytjämnheten betydligt tack minskade vibrationer 
även med högre skärdata. De möjliggör även fräsning med längre ingrepp 
tack vare bättre temperaturbegränsningar och möjligheten att leda in skär-
vätska genom dornmonteringen, vilket ökar skärlivslängden.

Du kan dra full nytta av Silent Tools patenterade dämpningsmekanisk i en 
mängd olika fräsoperationer.

ökar fräsproduktiviteten 
i det tysta

Gripdonsspecialisten Schunk presenterar nu yt-
terligare en innovativ tilläggsfunktion till sina grip-
don. Som första standardgripdon kan PGN-plus samt 
MPG-plus nu utrustas med en integrerad avstånds- 
och lägesgivare, OAS. 

Med det nya OAS-systemet kan gripdonen PGN-
plus samt MGP-plus nu fungera som “seende” grip-
don utan att behöva använda ett dyrt vision-system. 

OAS är ett optiskt system som integreras i centrum 
av gripdonet och som kontinuerligt skickar signa-
ler om avståndet till detaljen som skall hanteras eller 
om den redan befinner sig mellan gripfingrarna. Med 
OAS kan gripdonen PGN-plus och MPG-plus exem-
pelvis skilja på olika detaljer, hitta detaljens position 
samt även skilja mellan korrekta och felaktiga detal-
jer. 

Den optiska givaren arbetar med infrarött ljus med våglängd 850 nm. 
Den fungerar i temperaturintervallet - 10° C och + 55° C, samt uppfyller 
skyddskapsling IP65. Givarmodulen kan även kombineras med andra grip-
don, exempelvis för att detektera läget för respektive gripfinger när man an-
vänder gripdon med lång slaglängd. Om den monteras inåtvänd på ett vrid-
don kan den även användas för att lägesbestämma vriddonets kolv. 

Givarmodulen OAS är tillgänglig för leverans hösten 2011.

Schunk lär gripdon att “se”
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Qimteks Marknadsplats

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
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Gjuteriverken AB
tärnögatan 2
211 24 malmö
ulf Dribe
tel: 040-29 88 12
www.gjuteriverken.se

helhetskoncept – vi gjuter, smider samt svet-
sar din konstruktion för bästa produktion-
sekonomi. vi kan även montering i och med 
vårt dotterbolag Svensk metallteknik industri 
i höör AB ww.smti.se

Gjutning, smide, svetsning och/eller montage?  
Söker du en komplett lösning inom metallteknik?
Kontakta då oss på gjuteriverken.se!

04
0-

29
 8

8 
12

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 material och la-
gerhåller ett 
omfattande sortiment av standardmaterial.

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 komponenter med komplexa 
geometrier samt konstruktion och tillverkning 
av pressverktyg till krävande kunder inom bl. 
a. kraftgenereringsindustrin.
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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.

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 väletablerat 
kvalitetsföretag med hög teknisk 
kompetens och en av de ledande 
tillverkarna 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.

AB PRESSMEKANO
gamla Borrebackevägen 12
218 74 tygelsjö
torbjörn Pettersson
tel:040-15 06 50
www.pressmekano.se

i tygelsjö ligger vår mekaniska 
verkstad med unika anor och en 
familjär personlighet. vi förmedlar 
kompetens med kvalité. Din stress 
är vår press...

AB PRESSMEKANO



43www.svenskverkstad.se

Svensk Verkstads Leverantörsnätverk

43www.svenskverkstad.se

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.

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

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!
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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.

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

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

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.

Stacke Metall AB
Box 183
335 24 gnosjö
marcus Stacke
marcus@stacke.com
tel: 0370-331650

vi har helheten från idé till färdig 
product, fren en enkel CAD-ritning 
till ett komponentsystem eller kit. 
välj oss – vi har 35 års erfarenhet 
av krävande kunder
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Skarpt läge för SS-EN 1090-1

Certifiering och 
CE-märkning

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

När dörrarna till Kvalitetsmässan 
slogs upp i Göteborg i mitten av no-
vember, var naturligtvis FR2000 på 
plats.

Målgruppen för organisationen var i 
första hand kommunerna, som skulle in-
formeras om vad FR2000 står för. Med-

vetenheten om detta varierar i landet. Nu 
vet en del kommunrepresentanter bättre.

Under de tre mässdagarna mötte också 
FR2000-folket blivande kunder, en liten 
bonus vid sidan om huvudsyftet att visa 
upp sig.

Kvalitetsmässan är Europas största 

Fr2000 deltog på kvalitetsmässan

om ett halvår gäller det alla
Nu ökar kraven på stålbyggarna.
Från halvårsskiftet nästa år 
måste alla bärande konstruk-
tioner vara CE-märkta.
Det kräver i sin tur att verkstäder 
och entreprenörer som tillverkar 
och levererar bärande kompo-
nenter och byggsatser till byggar-
betsplatser måste vara certifi-
erade enligt SS-EN 1090-1.

Standarden 1090-1 antogs som harmo-
niserad standard den 1 januari i år, med 
en övergångstid på 18 månader, det vill 
säga halvårsskiftet sista juni 2012.

Det formella kravet på CE-märkta 
byggprodukter gäller i och för sig inte 
förrän ett år senare, halvårsskiftet 2013. 
Men i praktiken innebär det ändå 2012, 
eftersom alla företag som tillverkar bä-
rande komponenter och byggsatser i stål 
måste vara certifierade enligt standarden 
då.

Certifikatet, som gäller inom hela EES-

området, utfärdas av ett anmält organ ef-
ter en första besiktning av tillverkarens 
anläggning och system för produktions-
kontroll.

Åtta olika egenskaper ska deklareras i 
de fall de är relevanta:
 • Toleranser för mått och form
 • Svetsbarhet
 • Brottseghet
 • Bärförmågeegenskaper (bärförmåga, 
 utmattningshållfasthet och brandmot-
 stånd)
 • Reaktioner vid brandpåverkan
 • Farliga ämnen
 • Slaghållfasthet (i prtaktiken samma 
 som brottseghet)
 • Beständighet

Certifieringen är i och för sig frivil-
lig, men som stålbyggare klarar man sig 
inte utan den. Efter den 1 juli 2013 är det 
straffbart att inhandla icke CE-märkta 
byggvaror till en byggarbetsplats.

För certifieringen är det hög tid att sät-
ta igång. Räkna med 1-6 månader för att 
uppfylla kraven enligt SS-EN 1090-1.

Lycka till, stålbyggare.
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Peter 
Collin.

Kenth Westin
Förbundsordförande

OrdFörandEn har OrdET

Hur blir 2012?

47www.svenskverkstad.se

Snart har 2011 gått till ända och 
vi får ett nytt år som vi tror skall 
bli bättre för oss företagare. vi får 
hoppas att den lågkonjuktur som 
det hotas med släpper greppet 
och ger oss en mer stabil arbets-
marknad, för priserna i vår ända av 
landet är sjukt låga och en del före-
tag gör vad som helst för att få or-
der – vilket kommer att slå tillbaka 
på oss själva.
Det har uppstått en märklig situa-
tion när det gäller priser som man 
offererar. utan undantag får vi frå-
gan om det går att sänka priset för 
det är för dyrt eller någon annan 
har lämnat ett pris som är lägre, så 
i dag är det köparens marknad. vi 
kan endast arbeta för att behålla 
eller öka prisbilden för vi måste få 
vinster så det finns pengar för ex-
pansion eller investeringar samt för 
eventuella garantier eller om det 
blir fel av någon anledning, så att vi 
har råd att ställa det till rätta. 
Sedan har vi fått en ny näringsmin-
ister. om den vet vi inget hur stor 
erfarenhet hon kan ha av företa-
gande, vad vet hon om hur det är 
att vara företagare. hon säger att 
det skall skapas mera jobb, fler 
företag. Det kanske vore klokt att 
se hur man behåller de som redan 
existerar först och skapar ett klimat 
för oss företagare, speciellt för små 
och medelstora, så att vi får regler 
som är anpassade till vår verksam-
het och inte jämföras med stor-
företagen. Det är för mig en gåta 
att vi har så många ”kloka politiker 
” som inte förstår att det är inte lätt 
för oss småföretagare som skall 
sköta allt på kontoret när vi har 
samma regler som typ SCA eller 
andra och samtidigt försöka uträtta 
något på golvet. 
 
när det gäller vårt samarbete med 
Plr så rullar det på inom entre-
prenörföretagen AB, men vi vet 
också att de är på väg att starta 
ett fördjupat samarbete med vvS-
företagen. vad det kommer att in-
nebära för oss det vet vi inte 
exakt i dag. 

jag och styrelsen samt 
personal får önska er 
en god jul och ett gott 
nytt år

Skarpt läge för SS-EN 1090-1

konferens och fackmässa om verksam-
hets- och samhällsutveckling. Sedan 
starten 1989 har Kvalitetsmässan vux-
it i omfattning och blivit den stora mö-
tesplatsen för offentliga sektor. Det är en 
konferens med ca 4 000 deltagare, fem 
olika nationella utmärkelser, en Kvali-

tetsBank av utvecklingsprojekt, där man 
kan sätta in och ta ut goda idéer för verk-
samhetsförbättring, samt en fackmässa 
med 200 utställare och över 10 000 be-
sökare. Nästa arrangemang är den 19 - 
21 november 2013 – även då på Svenska 
Mässan i Göteborg.

Fr2000 deltog på kvalitetsmässan
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* Fyll i talongen och skicka in sidan senast 
6 februari till: 
”Korsord 611” Svensk Verkstad, Svärdvägen 
13, 182 33 Danderyd.

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

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

Adress:  ....................................................
Postadress/ort:  ........................................
tel:  ...........................................................

Priser:
trisslotter

lö
sn

in
g 

nr
 5

/1
1

Vinnare i nummer 5-2011: Bernt Persson-Borgers nord AB, 
gbg. kent källberg, keFA Drytech AB, Flen. Peter ling, ling 
metallgjuteri AB, marieholmsbruk.
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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!

• Hydraulpressning • Pulverlackering • Verktygstillverkning

• Laserskärning 3D • Excenterpressning • Lasersvetsning 3D

Cepa Steeltech AB
Måsvägen 25
SE-227 33 Lund
Tel: 046-190 700

www.cepa.se
Vi har även
tillverkning i Polen
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Statistik från Tidningsstatistik visar att Svensk verkstad var 
den snabbast växande tidskriften i Sverige två år i rad.
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 20 februari och innehåller 
bland annat:
• Plåtbearbetning
• Inför Underhållsmässan
• Inköpsbarometern
• ...och en hel del annat

08-753 48 00

ring och boka din annons i
Sveriges största 
verkstadstidning

Materialdag den 6 februari

Huvudtemat i årets första nummer är 
plåtbearbetning. Det sker i stor omfatt-
ning, i olika material och på många olika 
sätt. Plåt används i de flesta konstruktio-
ner i någon form.

• Plåtbearbetning blir därför domine-
rande i nummer 1, 2012. Material, meto-
der och nyheter.

• I mitten av mars genomförs Under-
hållsmässan i Göteborg. Vi tar en titt på 
vad den har att erbjuda, för att sedan föl-
ja upp den på plats för kommande num-
mer...

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

• Vi samtalar med någon ny spännan-
de vd...

• Qimtek presenterar en rykande färsk 
inköpsbarometer...

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

• ...och mycket annat

Nummer 1 – Plåtbearbetning och underhåll

I nästa nummer...
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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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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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