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Ska snart sätta mig i bilen och köra ner till mässan Euro Expo i Karlskrona. Ser fram 
emot att träffa alla de leverantörer och inköpare som besöker mässan.

Mässor har alltid varit en mötesplats där vi träffar både existerande och nya kunder. Vi 
förvaltar och skapar nya relationer, allt under ett och samma tak. Ett både trevligt och 
kostnadseffektivt sätt för möten. Jag tror att dessa sammankomster har blivit alltmer be-
tydelsefulla för företag de senaste åren. När lågkonjunkturen slog till för drygt ett år se-
dan, med följden att allt färre säljare är ute på vägarna och då kundvård aldrig kan un-
derskattas, blir dessa mässor allt viktigare. Att sitta i en bil som utesäljare och köra runt 
hela landet har blivit dyrare och svårare att göra effektivt. Det är svårare att vara orga-
niserad och tillmötesgå alla sina kunders behov om man inte har tillgång till sin dator 
och kontoret.

När vi är ute på dessa sammankomster säger vi inte bara till kunderna, utan även till alla 
anställda på det egna företaget, att vi vill satsa framåt trots svåra tider. Signalerna till det 
egna företaget blir således positiva och skapar viktig framtidstro. 

Under en mässa, som Euro Expo i Karlskrona, kan vi träffa många av våra kunder under 
ett par dagar. Det jag gillar med den här mässan är att den är relativt kort och den kostar 
inte en arm och ett ben (ursäkta svengelskan).

I morgon hoppas jag att vi får träffa både existerande 
kunder och några nya.

 
Hans Wigart
Svensk Verkstad
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Med utbyggnaden av Tvärbanan kopplas fler delar av Stockholm samman.

GOD SAMMANHÅLLNING  

Foto: Göran Segeholm
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En pålbrygga över Ulvsundasjön var en förutsättning för utbyggnaden av 
Stockholms spårlinje Tvärbanan. Veidekke Entreprenad fick uppdraget.  
Tillsammans med Tibnor har Veidekke Entreprenad hittat rätt material och 
fått en smidig försörjningslösning av stålet till bryggan. Tibnor har ansvar 
för hela kedjan från produktionsanpassning och mellanlagring fram till att 
stålet levereras just-in-time. Veidekke kan koncentrera sina resurser på att 
bygga enligt plan. Kan det bli enklare?
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nyHeter I notISer

Vändning i elfte tim-
men räddningen 
för Saab
Det var verkligen i elfte tim-
men som holländska sportbils-
tillverkaren Spyker dök upp på 
scenen från ingenstans och la 
ett bud på Saab Automobile.
– Affären tog en överraskande 
vändning, säger FKg:s vd Sven-
åke Berglie. Det ska bli spän-
nande att se hur fortsättningen 
blir.

Även om det mesta just nu ser positivt 
ut för ett avslut för affären mellan GM 
och Spyker, är likvidationsbeslutet inte 
hävt förrän affären är i hamn. I skrivande 
stund ska man kanske tillägga, ty är det 
något som präglat affären Saab det se-
naste året så är det snabba och överras-
kande vändningar.

Med nya finansieringsvägar har Spy-
ker som en trolig och snar ägare av Saab 
stärkts betydligt, även om jakten på 

pengar fortsätter. Spykers mål är 
att ro i hamn affären till den 15 fe-
bruari, och när du läser det här ska allt-
så affären vara klar.

– Det var en överraskande aktör som 
dök upp, säger Sven-Åke Berglie. Få 
kände till företaget. Dessutom handlar 
det om en biltillverkare som gör väldigt 
få bilar, 50–100 om året. Visserligen har 
Saab tillverkat få bilar under senare år, 
men inte i de volymerna. Man frågar sig 
naturligtvis nu vad Spyker har för stra-
tegi, om företaget är inställt på att bli en 
stor biltillverkare...

– De måste snabbt få upp försäljningen 
av befintliga modeller och komma igång 
med produktionen av Saab 9-5. 

– Men jämfört med likvidation, som 
inte såg så trevlig ut, är den här utveck-
lingen positiv.

Berglie tror att en likvidation hade bli-
vit väldigt tuff.

– Likvidationen bygger på att Saab och 
GM har pengar för skulderna, men det 
mesta ligger nog inte i balansräkningen 

utan i projekt ute 
hos leverantörer, i 

verktyg, i uppbygg-
da kapaciteter.

Sven-Åke Berglie vän-
tar lika spänt som alla andra, inte minst 
människorna i Trollhättan som haft ett 
turbulent år, på fortsättningen i den här 
affären. För många underleverantörer är 
det viktigt att affären går i lås och biltill-
verkningen kommer igång. Inte bara för 
de uppbyggda kapaciteterna som annars 
måste avvecklas, utan även för det fort-
satta samarbetet med Saab och den vik-
tiga del av svensk bilindustri som företa-
get faktiskt är.

Forskaren Mikael Wickelgren:
– Precis som i Koenigseggs fall strider 

Spykers entusiasm och hjärta mot gäng-
se logik när det gäller bilbranschen där 
stora volymer ska ta kostnaderna för ut-
veckling av bilmodeller. Men det är ing-
en naturlag som säger att det måste vara 
jättar som tillverkar bilar. De kan myck-
et väl lyckas.

Patrik Bredberg, rektor för Teknikpro-
grammet, betonar att det är viktigt att be-
hålla skolans profil som ”den lilla skolan 
med de stora möjligheterna”. 

– Ett begränsat elevintag är en förut-
sättning för att hålla en hög standard på 
utbildningen säger Patrik.

Skolan arrangerade tre mycket väl-
besökta informationskvällar i januari, 
där både intresserade elever och föräld-
rar fick veta mer om det nya Teknikpro-

grammet. Lichron 
arrangerade även en 
träff för regionens 
Studie- och yrkes-
vägledare samt Inn-
ovatum Teknikpark 
som också har ener-
gi- och miljöteknik 
som ett av sina fo-
kusområden.

Lichron Teknik-
gymnasium är en-
samma i Trollhättan 
om den spännande 
inriktningen med fo-
kus på entreprenör-
skap, energi- och miljöteknik. Många 
anser att dessa områden kommer att 
bli regionens nästa stora tillväxtområ-
de. Lichron Teknikgymnasium är även 
först i Trollhättan med att erbjuda Tek-
nikprogrammet som Teknikcollege. I 
korthet betyder det att Teknikprogram-
met kvalitetssäkrats av Industrikommit-
tén. Satsningen på entreprenörskap inne-
bär bland annat att Teknikprogrammets 

elever kommer att vara med i Ung Före-
tagsamhet under sin utbildning i årskurs 
två med möjlighet att driva ytterligare ett 
företag i årskurs tre.

Energi- och miljöteknik är en bransch 
som växer kraftigt i hela världen – inte 
minst i Sverige! För detta kommer det 
behövas tekniker, ingenjörer och civilin-
genjörer på alla nivåer. 

Lichron Teknikgymnasium storsatsar
Nytt teknikprogram i Trollhättan i höst

Friskolan Lichron Teknikgymnasium 
storsatsar på en ny teknikutbildning 
inom entreprenörskap, energi- och 
miljöteknik. För Lichron i Trollhät-
tan som är en liten skola med cir-
ka 100 elever, innebär satsnin-
gen att man under en treårsperiod 
kommer att utöka verksamheten 
betydligt - särskilt om regeringen 
beslutar om att återinföra gym-
nasieingenjörsexamen och göra 
Teknikprogrammet fyrårigt.
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nyHeter I notISer

Meiser Sweden AB
Box 8778
SE-402 76 Göteborg                                                       Göteborg Karlstad                                                       Stockholm
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En av Europas största tillverkare av gallerdurk etablerar i Sverige.En av Europas största tillverkare av gallerdurk etablerar i Sverige.

Med ett av marknadens bredaste produktprogram av gallerdurk och lättdurk är Med ett av marknadens bredaste produktprogram av gallerdurk och lättdurk är 
Meiser Sweden AB Meiser Sweden AB Din kompletta leverantör.Din kompletta leverantör.

Meiser Sweden AB Meiser Sweden AB finns med försäljningskontor i Göteborg, finns med försäljningskontor i Göteborg, 
Karlstad och Stockholm samt lager i Göteborg.Karlstad och Stockholm samt lager i Göteborg.

John Klint har utsetts till chef för 
strategi och affärsutveckling från 
10 maj. Det är en ny funktion inom 
SSAB:s koncernledning.
– Vi vill förstärka våra resurser när 
det gäller strategiska frågor i kon-
cernen, säger SSAB:s koncernchef 
Olof Faxander. 
– John Klint har följt SSAB under 
flera år som investment manager på 
Industrivärden och jag är övertygad 
att han kommer att ge ett värdeful-
lt bidrag till SSABs fortsatta utveck-
ling.
John Klint, 36, är civilekonom vid 
Handelshögskolan i Göteborg. Han 
har varit strategikonsult och partner 
i Occam Associates och strategikon-
sult på Razorfish och Cap Gemini 
Ernst & Young. Sedan tre år tillbaka 
är han investment manager vid In-
dustrivärden.
Tjänsten som teknisk direktör inom 
SSABs koncernledning kommer inte 
att återbesättas. Den innehades tidi-
gare av Martin Pei som i dag är affär-
sområdeschef för SSAB APAC. Ans-
var för FoU inom koncernledningen 
förs över till K-G Ramström.

John Klint chef 
för ny funktion  
i SSAB

Alfa Laval koncernen – världsledande 
inom värmeöverföring, separering och 
flödeshantering – har förvärvat ett väle-
tablerat servicebolag i USA,

som är ledande på den nordamerikan-
ska marknaden vad gäller service på 
plattvärmeväxlare.

Företaget förväntas tillföra en omsätt-
ning på cirka 100 miljoner kronor och 
konsoliderades i Alfa Laval koncernen 
från den 6 januari.

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab 
har tecknat två kontrakt för ytterliga-
re leveranser av det bärbara vapensyste-
met Carl-Gustaf. Det totala ordervärdet 
är 192 miljoner kronor.

– Detta är mycket positivt och utgör 
ännu ett bevis på kapaciteten hos Carl-
Gustaf-systemet, som hittills har expor-
terats till fler än 40 kunder världen över, 
säger Tomas Samuelsson, affärsenhets-
chef, Saab Bofors Dynamics. 

Kraftigt ökad produktion 
i pressgjuterierna

Efter en 40 procents nedgång av pro-
duktionen under 2009, upplever press-
gjuterierna nu en kraftig återhämtning.

Pressgjuten lättmetall, som används 
framförallt av fordons- och telekomin-
dustrin, visar en 36 procentig uppgång 
i Svenska Gjuteriföreningens senaste 
kvartalsrapport över svensk gjutgods-
produktion.

Trots ett tufft 2009 satsar branschen 
kraftfullt på forskning och utveckling. 
Under 2009 ökade branschforsknings-

programmet med över 15 procent i vo-
lym.

Stora satsningar har genomförts inom 
området hållbar utveckling, med lätt-
viktssatsningar och energieffektivise-
ringar, i samarbete med forskningskon-
cernen Swerea. Svensk gjuteriindustri 
är i absolut världsklass och konkurrerar 
främst genom sina miljöanpassade och 
energieffektiva processer som ger betyd-
ligt lägre koldioxidutsläpp än konkur-
renterna.

Alfa Laval köper ledande
servicebolag

Saab har tecknat två 
kontrakt för Carl-gustaf
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Stålets väg från
temA: StåL

hälle berget
En grundförutsättning för bra 
stål är en bra råvara. Järn-

malm av synnerligen hög 
kvalitet finns i stora mäng-
der i Sverige, företrädes-
vis i urberget i trakterna 
kring Kiruna och Malm-
berget.
– Här finns i prin-
cip bara magne-
tit och det är vi gla-
da över, säger 
Johan Heyden, 
försäljningschef 
på Luossavaara-
Kiirunavaara Ak-
tiebolag, LKAB.
Det är där-
nere, i urb-
erget, som 
det svenska 
stålet bör-
jar sin lån-
ga resa mot 
förädling.

En bit magnetit från gruvan i Kiruna. Foto: LKAB

Malmen pelletseras, lastas i malmvagnarna och skeppas ut via hamnarba i Narvik (bilden) och Luleå. Foto: LKAB

LKAB:s gruvor i Kiru-
na och Malmberget 
har en kapacitet på 
28 miljoner årston. 
Under krisåret 2009 
såldes knappt 19 mil-
joner ton, året innan 
23,8 miljoner ton.

”En värld 
utan stål 
fungerar 
inte
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Stålets väg från
temA: StåL

hälle berget
Det finns två sorters järnmalm, magne-

tit (Fe3O4 ) och hematit (α-Fe2O3). Där 
den svenska malmen bryts, i Kiruna och 
Malmberget, finns nästan uteslutande 
den förstnämnda.

– Den har en hel del fördelar, berättar 
Johan Heyden. För att inte bli alltför tek-
nisk kan man bland annat säga att den är 
magnetisk, vilket gör den betydligt lätta-
re att separera från berget än hematit, den 
kräver också upp till sju gånger mindre 
fossilt bränsle i masugnarna än hema-
tit. Resultatet blir en miljövänligare pro-
cess. I runda tal kan man säga att vi kan 
sänka koldioxiden med omkring 10 pro-
cent. För varje producerat ton stål, pro-
duceras två ton koldioxid och då är na-
turligtvis varje minskning välkommen.

Dessutom är den magnetit som dagli-
gen plockas upp ur berget i Kiruna och 
Malmberget (närmare 50 000 ton skep-
pas ut från Kiruna per dygn!) en väldigt 
ren och högkvalitativ malm.

FöRDELAR OCH NACKDELAR
– På de flesta andra platser i världen 

dominerar hematit, även om magnetit 
förekommer, säger Heyden. På det sättet 
har vi en klar fördel.

Till fördelarna kan alltså också räknas 
kvalitén, fördelarna i processen med en-
kelheten att separera malmen från berget 
och den lägre miljöbelastningen.

– En nackdel för oss är att vi tar upp 
malmen ur gruvor medan våra stora kon-
kurrenter i främst Brasilien, Australien, 
Kanada, Sydafrika, Ukraina och Maure-
tanien bryter malmen i dagbrott.

Det är djupet som förmodligen en dag 
kommer att sätta stopp för brytningen i 
Kiruna och Malmberget, inte att malmen 
tar slut. Ju längre man kommer ner i ber-
get, desto dyrare blir verksamheten.

– Men det är långt dit, säger Johan Hey-
den. Idag ligger huvudnivån på 1 045 
meter. Nya huvudnivån, där vi kommer 
att vara 2012–2013, ligger på 1 365 me-
ter. Vi har provborrat till 2 000 meter, 
och där finns fortfarande malm. Och där 
är det fortfarande lönsamt att bryta den.

Med tanke på att man tagit sig ner till 

drygt 1 000 meter på 150 år, kan man 
konstatera att arbetstillfällena är säkrade 
för en lång tid framöver...

LOGISTIK
När malmen plockats upp ur berget och 

förädlats ett första steg till pellets, ska 
den skeppas ut. Det sker i två riktningar, 
dels till den uppgraderade hamnen i Nar-
vik, dels till hamnen i Luleå.

– Generellt kan man säga att järnet från 
Kiruna går till Narvik och från Malmber-
get går tågen till Luleå.

Förbindelserna är alltså väldigt goda. 
Järnvägen är dessutom nyligen förstärkt, 
så banvallen klarar ett axeltryck på 30 
ton och därmed de nya vagnarna, som 
tillverkas lokalt av Kiruna Wagon som 
vi berättade om i en artikel i nummer 2 
av Svensk Verkstad 2008.

– En god logistik är naturligtvis en för-
utsättning för att verksamheten ska fung-
era. Den har vi alltså uppgraderat och 
lagt en hel del investeringar i på senare 
tid. Inte minst vid hamnen i Narvik, där 
vi investerat två miljarder i tolv, 60 me-
ter djupa, lagersilos i berget för att hante-
ra malmen.

SPETSKOMPETENS
Johan Heyden betonar också närhe-

ten som ett starkt konkurrensmedel för 
LKAB. Huvuddelen av kunderna finns i 
Europa och Nordafrika även om en be-
gränsad del av produktionen också ham-
nar i Asien.

– Vår största enskilda kund finns dock i 
Sverige, fortsätter han. Drygt 20 procent 
av vår produktion går till SSAB, som får 
dagliga leveranser till sina stålverk i Lu-
leå, Oxelösund och Borlänge.

– Vår viktigaste tillgång är kunderna, 
tillägger han.

Men det finns ytterligare en sak som 
ger LKAB styrka; kunnandet.

– Det är viktigt att man har spetskun-
skap när man producerar spetsproduk-
ter. Utan kompetens är malmen bara en 
klump i marken. Den kompetensen har 
vi.

Dessutom är syftet viktigt:
– En värld utan stål fungerar inte!

Johan Heyden. Foto: LKAB
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Det svenska stålet biter
– bättre än nånsin

temA: StåL

SSAB – ensam om att 
göra riktigt svenskt stål
Svenskt Stål AB, eller SSAB, 
har naturligtvis en särställn-
ing i landet när det gäller både 
tillverkning och distribuering 
av svenskt stål i dess riktiga 
betydelse.
– Vi använder 100 procent 
svensk råvara, konstaterar 
Bo-Erik Pers, marknadsans-
varig på SSAB. All vår malm-
råvara kommer från LKAB.
SSAB gör alltså skäl för nam-
net.

Sedan SSAB bildades i slutet av 70-ta-
let genom sammanslagning av Domnar-
vets Järnverk i Borlänge, Oxelösunds 
Järnverk och Norrbottens Järnverk i Lu-
leå, har utvecklingen mot höghållfasta 
stål varit spikrak.

– Vi är världsledande på höghållfasta 
stål och jag är stolt, även som privatper-
son, att få tillhöra ett företag som sitter 
på någonting som ligger helt rätt i för-
hållande till trenderna i samhället, säger 
Pers. Höghållfast stål är nämligen bra för  
samhället, för en hållbar utveckling. Den 
medför på flera sätt en minskad miljöbe-
lastning.

Som exempel nämner han en lastbil 
som byggs av höghållfast stål. Dimen-
sionerna blir betydligt mindre än med 
vanligt stål, vilket ger lägre fordonsvikt 
och samtidigt mer utrymme för payload, 
det ger också en lägre bränsleförbruk-
ning.

– Använder man höghållfast stål mins-
kar koloxidutsläppen under lastbilens 
hela livslängd och ger totalt mindre än 
vid framställningen av stålet.

HöGTEKNOLOGISKT MATERIAL
Den drygt 20-åriga utvecklingen av 

höghållfasta stål har skapat material med 
synnerligen goda egenskaper och det 
handlar idag om avancerade och högtek-
nologiska material. Med mikrolegering-
ar, fina och komplicerade processer där 
stålet värms upp och kyls ner och bear-
betas på olika sätt skapas de egenskaper 
man eftersträvar.

– Jämfört med de standardstål vi hade 
tidigare har vi kommit väldigt långt. Ett 
standardstål, typ SS 1312, hade en håll-
fasthet på 235 megapascal. Inlednings-
vis fick vi fram stål som var 50 procent 
starkare, eller 350 MPa. Idag gör vi stål 
med sträckgränser över 1 000 MPa.

– Det gör naturligtvis att höghållfast 
stål blir väldigt intressant för kunden, 
som i lastbilsexmplet. Vi skapar på det 
här sättet en marknad för höghållfast 
stål.

Men stålet ska inte bara vara starkt. 
Många krav ska uppfyllas för att ett stål 
ska vara attraktivt.

– Stålet ska naturligtvis kunna bear-
betas på olika sätt. Det ska vara form-
bart, man ska kunna borra i det, forma 
det, bocka, pressa, fräsa, svarva... Det får 
heller inte vara för sprött. Tricket är allt-
så att få fram ett starkt stål som fungerar i 
verkstäderna. Och som grädde på moset 
ska kvalitén vara jämn hela tiden.

Det har SSAB lyckats med, gång på 
gång.

– Vi har fantastiskt duktiga tekniker, 
säger Bo-Erik Pers.

FEM MILJONER TON STåL
SSAB tillverkar idag sitt stål på fle-

ra platser. Stålverket i Borlänge är det 
största  med en årsproduktion av 2,5 mil-
joner ton. Oxelösunds stålverk produce-
rar 700 000 ton och i Luleå finns mas-
ugnar där man producerar tjockämnen. 
Därifrån skeppas också malmpellets ut 
från LKAB i Kiruna och Malmberget.

– Dessutom har vi två stålverk i USA, 
i Mobile, Alabama, och Montpelier i 
Iowa. Varje verk producerar årligen en 

miljon ton, men där är framställningen 
helt skrotbaserad, medan vi i Sverige i 
huvudsak utgår från jungfrulig malm.

Det gör alltså en total årlig produktion 
på drygt fem miljoner ton stål, i huvud-
sak alltså höghållfast.

Mottagarna för stålet finns, förutom i 
Norden, framför allt i Tyskland, Italien 
och USA.

– Snabbt växande marknader är också 
Kina och Sydamerika, säger Pers.

Men SSAB:s 10 000 anställda, som 
verkar i 40 länder, säljer stål till totalt 
omkring 50 länder i världen.

En betydande del av det stål SSAB till-
verkar distribueras ut till kunderna ge-
nom dotterbolaget Tibnor, som är en av 
de stora spelarna för handel och distribu-
tion av stål.

SAMARBETAR MED KUNDERNA
Som utvecklare av höghållfasta stål är 

naturligtvis teknikerna hos SSAB exper-
ter på produkten. Det innebär att kunder 
har ovärderlig kunskap att hämta här och 
stödet till och samarbetet med kunderna 
är därför betydande.

– Vi är bra på att prata med kunderna, 
säger Bo-Erik Pers. Vi kan hjälpa dem 
mycket när det gäller att både konstrue-
ra och producera sina produkter med vårt 
stål. Vi genomdriver årligen hundratals 
projekt tillsammans med kunder.

Användningsområdena för höghållfast 
stål är många, där dessa speciella stål-
kvalitéer bidrar till högre lönsamhet och, 
som sagt, en bättre miljö.

– De stora fördelarna är ju att man kan 
minska vikterna och öka säkerheten. Så-
ledes används höghållfast stål framför 
allt överallt där det handlar om att flytta 
och lyfta gods och människor.

Det svenska stålet utvecklas alltså och 
den gamla devisen att svenskt stål biter 
gäller uppenbarligen fortfarande?

– Det svenska stålet biter bättre än  nån-
sin!
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Det svenska stålet biter
temA: StåL

Man inser att det ändå bara är toppen 
av ett stort isberg, eftersom företaget har 
omkring 800 rostfria sorter på program-
met. En stor del är alltså sömfria rör, an-
dra produkter är band av olika slag, tråd, 
stång och så vidare. Stora marknader är 
naturligtvis processindustrier som pet-
rokemiska anläggningar, energi, papper- 
och cellulosindustri, men också verk-
stadsindustrin, maskintillverkare med 

flera. Energisektorn växer snabbast idag.
– Det är en ganska måttlig del av vår pro-

duktion som hamnar i Sverige. Omkring 
97 procent går på export, där de störs-
ta marknaderna är Europa, Mellersta Öst-
ern och Afrika, eller EMEA som vi samlat 
kallar marknaden. Tunga länder i Europa 
är Tyskland, Frankrike och Italien. Globalt 
sett har vi tre marknadsområden; EMEA, 
Asien, Oceanien och Amerika.

RåVARAN äR SKROT
Stålet framställs i första hand från 

skrot, ytterst lite tillverkas ur jungfruligt 
material.

– Det är naturligtvis inte vilket skrot 
som helst, säger Jonsson. Materialet är 
av hög kvalité och kontr olleras väldigt 
noga på sitt innehåll, att det inte är kon-
taminerat av radioaktivitet och så vidare.

Sandvik är stora på rostfritt.
– Ja, i bredd får vi säga att vi är stora. 

Volymmässigt är vi inte särskilt stora 
om vi ser till stålmarknaden i stort. Rost-
fritt utgör ungefär 2 procent av den totala 
stålproduktionen i världen om ungefär en 
miljard ton per år – och 5 procent av det-
ta är rör. En femtedel av dessa rör utgörs 
av sömlösa rör – då får du en uppfattning 
om volymerna. Eftersom vi är världs-
ledande inom vår nisch blir det ändå en 

250 000 ton rostfritt från Sandvik
Sandvik Material Technology förser marknaden med rostfritt 
stål  och speciallegeringar i en smal nisch, där förädlingsgraden 
är mycket hög. En av få tillverkare av rostfritt stål i Sverige.
– Vår enskilt största produkt är sömlösa, rostfria rör, säger 
Sören Johnsson, Produktansvarig på Sandvik Stål Försäljnings 
AB, som är den svenska försäljningsenheten inom Sandvik Ma-
terial Technology.

Bo-Erik Per, SSAB. Ståltillverkning på SSAB. Sören Johnsson, Sandvik.

u
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gan-
s k a 
ansen-
lig volym. 
Vår totala produktionsvolym är omkring  
250 000 ton per år.

Utvecklingen av rostfritt stål är för när-
varande synnerligen intensiv. Det styrs 
av ökade behov av nya kvalitéer, krav på 
nya egenskaper.

– Behovet av nya stålsorter har accele-
rerat under senare år, konstaterar Sören 
Johnsson. Processindustrin vill av mil-
jöskäl ha säkrare lösningar, man använ-
der slutna system som ökar risken för 
korrosion, en korrosion man vill mini-
mera. Dessutom kommer nya applika-
tioner inom energiområdet som ställer 
nya krav på materiallösningar. Det har 
bland annat lett fram till de duplexa stål-

sorter som vi nu utveck-
lar. Verkstadsindustrin 
vill ha stål med god skär-
barhet som sliter så lite 
som möjligt på skären 
samtidigt som stålets 
motstånd mot korrosi-
on ska vara bibehål-
let hög. Att framstäl-
la korrionsbeständigt 
stål har alltid hög pri-
oritet. Som du vet 
finns det inget stål 
som är rostfritt i alla 

miljöer. 
– Med modern stål-

framställning och ökade 
kunskaper har vi också nu-

mer väldigt stora möjligheter 
att möta behovet av utvecklade 

material. Vi har blivit skickliga på 
att göra snäva analyser, vi kan kontrol-

lera materialet ner till minsta nivå.
– Eftersom vi säljer till slutförbrukare 

har vi ett nära samarbete med våra kun-
der när vi utvecklar nya stålsorter.

Framställningen av rostfritt stål är ändå 
bara en ganska liten del av verksamhe-
ten hos Sandvik Material Technology. 
Det är förädlingen som dominerar. Av 
sju anställda jobbar sex i processerna ef-
ter att utgångsgötet är framställt.

– Hög förädling är karaktäristiskt för 
oss och vi bearbetar stålet på många sätt 
för att leverera så färdiga produkter som 
möjligt till kund.

MILJöSäKER PRODUKTION
Sandvik Meterial Technologys stål-

forskning sysselsätter 300 personer. 
Många av dem är engagerade i utveck-
lingsarbetet, medan andra också jobbar 
med att förbättra tillverkningsproces-
serna. Arbetsmiljö och säkerhet har stort 
fokus och på samma sätt som kunderna 
strävar efter att minska miljöbelastning-
en, gör också Sandvik det.

– Vi har gjort stora investeringar för att 
minimera miljöbelstning, med ny filter-
teknik i reningen och så vidare. Och vi 
ligger väldigt långt framme i det arbetet.  
Så är det tyvärr inte överallt i världen. I 
växande ekonomier, där man bygger upp 
stålindustrin från grunden, ser många 
anläggningar, ur miljösynpunkt,  ut som 
det gjorde i Sandviken på 1800-talet.

– Rena och effektiva processer är där-
för en konkurrensfördel. Kunderna tittar 
också i allt högre grad på de miljömässi-
ga värdena och produktionsprocesserna 
allt större betydelse.

Avslutningsvis reflekterar Sören 
Johnsson över utvecklingen på stålmark-
naden;

– Vi har fortfarande en besvärlig situ-
ation volymmässigt och lider naturligt-
vis också av prispressen på grund av den 
överkapacitet krisen fört med sig.

– Men nu upplever vi ändå en succes-
siv förbättring. Läget har åtminstone sta-
biliserats, om än på en betydligt lägre 
nivå än före fallet. Globalt sett har eko-
nomin börjat återhämta sig och den vär-
sta finansiella krisen är förhoppningsvis 
överbryggad. Det innebär ackumulerade 
behov och man kan vänta sig en succe-
sivt ökad efterfrågan.

– Då är vi beredda!

–  Vi utgår från såväl skrot som jung-
fruligt krom, säger marknadschef Jan 

Eriksson, som återfinns i Degerfors.
Duplexa rostfria stål har blivit företa-

gets signum i utvecklingen av nickelfat-
tiga stål.

– Nickel är dyrt och fluktuerar väldigt 
mycket i pris. Vi utvecklar därför de du-
plexa stålen för att få ett stabilt pris, sam-
tidigt som vi naturligtvis vill bibehålla 
en hög hållfasthet utan nickel. 

– De duplexa stålen har dessutom minst 
lika bra korrosionsegenskaper som van-
ligt rostfritt stål och är inte svårare att 
forma eller bearbeta, om än med lite an-
dra krav. 

I nästa andetag konstaterar också Jan 
Eriksson att introduktion av nya material 

outokumpu – världsledande i rostfritt

Jan Eriksson, Outokump. 
Foto: Outokumpu

outokumpu, med säte i Fin-
land men med stor verksam-
het i Sverige, är världsledande 
i rostfritt stål.
Med fyra stålverk, två i Fin-
land, ett i Sverige och ett i Eng-
land, har företaget en årlig 
kapacitet på upp emot två mil-
joner ton stål.

Foto: Sandvik
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MED KUNDEN I CENTRUM
BEHÖVER NI HJÄLP INOM SVETSNING OCH SKÄRNING?

VI ÄR DIN TOTALA LEVERANTÖR INOM:
•	 SKÄRNING

•	 SVETSNING
	 (SÅVÄL	MOTSTÅNDSSVETSNING	
	 SOM	MIG/MAG	OCH	TIG)

•	 UTBILDNING

•	 ROBOTSYSTEM

•	 KUNDANPASSNINGAR
SOM	DU	VILL	HA	DET!

Telefon:	060-57	33	10,	08-754	57	53 Hemsida:	www.iberobot.se

CNC-styrt	plasma	system	integrerat	skärbord Portabel	skärmaskin Svetstraktor

Punktsvetstång	IBE	47-67T

Stationär	
punktsvets
IBE	16-36T

TPS	(Transformer	Production	System)
-	En	ny	era	för	Automatiserad	plasmaskärning
-	Miljövänlig	–	Ingen	rök,	Inget	ljus,	Inget	ljud

på marknaden alltid möter ett visst mot-
stånd.

– Men våra kunder har tagit de duplexa 
stålen till sig och vi ställer naturligtvis 
upp med tekniskt stöd. Behovet finns all-
tid, eftersom olika material kräver oli-
ka saker i bearbetningsprocesserna. Man 
kan få problem med exemeplvis svets-
ning om man inte använder de korrekta 
svetsmaterialen och så vidare.

– Idag finns egentligen inga frågeteck-
en längre angående de duplexa stålen, 
som är den del som växer mest för när-
varande.

De duplexa stålen kommer dock aldrig 
att helt ersätta andra rostfria stålsorter.

– Som med alla material lämpar sig 
vanligt rostfritt bättre än duplexa stål i 
vissa applikationer, och tvärtom.

PRODUKTUTVECKLING
Som de flesta andra stålleverantörer 

bygger också Outokumpu ut förädlingen 
av sina stålprodukter.

– Kunderna vill i allt större utsträck-
ning ha en så ”färdig” produkt som möj-
ligt. Det innebär att vi kan förädla pro-
dukterna med bearbetning som skärning, 
bockning, slipning, polering och så vida-
re. Vi har i flera år varit lyckosamma hos 
kunderna med de här tjänsterna.

Den här typen av tjänster utförs via det 
största världsomspännande nätet av ser-

vice center i branschen.
– Det är en styrka och det fortsätter vi 

att utveckla geografiskt. Det är viktigt att 
ha med de här bitarna i verksamheten för 
att stärka vår position hos kunderna.

– Sydamerika, Mellanöstern och In-
dien är exempel på växande marknader.

Outokumpu hade naturligtvis, som alla 

spelare i stålindustrin, ett tufft 2009.
Vid en presskonferens nyligen sam-

manfattades året och CEO Juha Ranta-
nen menade att det förmodligen var 
historiens tuffaste år för den rostfria in-
dustrin och produktionsvolymen låg nå-
got över miljonen ton. Kapaciteten är  
1,8 miljoner ton.

Foto: Outokumpu
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Den gemensam-
ma nämnaren för 
dessa och flera an-
dra företag är att 
de köper in sitt 
stål, processar det 
på olika sätt och 
säljer det vidare 
till industrin. En 
allt större del av 
stålet som passa-
rera företagen fö-
ädlas i olika grad.

BE Group, med 
säte i Malmö men 
med närvaro i ett tiotal länder runt Öst-
ersjön och i östra Europa, är ett fullsor-
timentföretag när det gäller stål, rostfritt 
och aluminium.

– Vi är ett självständigt och fristående 
bolag, säger Peter Skoog, försäljnings-
chef i BE Group Sverige.

Med det menar han att företaget sak-
nar ägarintressen från stålverk eller stål-
konglomerat.

– Att inte vara bunden till något stål-
verk har både för- och nackdelar, me-
nar Skoog. Det betyder å ena sidan att vi 
kan göra våra inköp där villkoren är som 
bäst, men i vissa fall kan det vara en styr-
ka att ägarmässigt ha ett stålverk i ryg-
gen.

Huvuddelen av det stål och aluminium 

som levereras av BE Group kommer från 
Europa. Omkring 75 procent.

– Men vi har tentakler överallt, exem-
pelvis USA, Kina, Indien, Ryssland och 
Ukraina.

Företagsgruppen är en av de ledande 
spelarna på stålmarknaden i norra Euro-
pa och hanterar hundratusentals ton ma-
terial årligen.

– Volymprodukterna är balk, rör, stång, 

plåt och armering. Verkstadsindustri re-
presenterar det största kundsegmentet, 
därefter byggindustrin.

FöRäDLING
BE Group började som Bröderna Eds-

trand för ganska exakt 125 år sedan och 
inordnas i kategorin stålgrossister. Men 

som ren stålgrossist har företaget, som 
blev BE Group så sent som 2007, inte 
fungerat på länge.

– Vi har på senare år utvecklat föräd-
lingen av stålprodukter, eller produk-
tionsservicen, väldigt mycket. Där har vi 
idag en bra palett med till exempel borr-
ning, kapning, gasskärning, ytbehand-
ling och så vidare.

– Det har varit ett klart uttalat mål un-
der många år att komplettera verksamhe-
ten med produktionsservice och detta är 
idag en växande del av verksamheten.

– Det är nödvändigt att kunna erbjuda 
den typen av service. När man har den 
här bredden och kan erbjuda förädlings-
tjänster blir man viktigare för kunden – 
och man får ett tätare samarbete.

 – Utvecklingen fortsätter på det områ-
det och det blir mer och mer nyckelfärdi-
ga produkter framöver.

LOGISTIK
BE Group är logistiskt uppbyggt med 

två stora lager, ett i Malmö och ett i 
Norrköping. Med ett utvecklat turbils-
system arbetar man med målsättningen 
att kunden ska ha sitt material inom ett 
dygn efter beställning.

– Dessutom är vi representerade med 
försäljningskontor på tio platser i landet. 
Att finnas nära kunderna är viktigt

Inköpen samordnas också i så stor ut-
sträckning som möjligt.

– För att bli tillräckligt attraktiv som 
kund hos stålverken bör man naturligtvis 
komma upp i stora volymer. Därför sam-
lar vi inköpen centralt.

Det stål man köper in och förädlar 
hamnar så småningom inte bara i Sve-
rige utan även i länder som Finland och 
Baltstaterna och östra delen av Europa, 
eller CEE, Central Eastern Europe, som 
man kallar affärsområdet.

Nya stålsorter utvecklas löpande och 
Peter Skoog konstaterar att höghållfas-
ta stål blir alltmer intressant för många 
kunder.

– Det är en konservativ bransch, som 
tar ganska lång tid på sig att anamma 
nyheter, säger han. Men nu upplever vi 
ett ökat intresse för höghållfast stål. Att 
kunna reducera vikten i sina konstruktio-
ner med bibehållen hållfasthet är intres-
sant i många sammanhang.

FöRSIKTIG OPTIMISM
BE Group har naturligtvis, som alla an-

dra aktörer i branschen, fått sin släng av 
sleven under krisen, och volymerna har 
sjunkit rejält.

temA: StåL

Peter Skoog, BE Group.

Stål på väg. Foto: BE Group

Stålgrossister långt ifrån 
bara stålgrossister
Stålgrossist är numera en inte särskilt adekvat benämning på 
de företag som handlar med stål. BE goup och Stena Stål är två 
av dessa. Vars verksamhet numer i allt högre grad omfattar 
förädling av stålprodukterna.
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– Ja, de volymer som vi normalt säljer, 
sjönk kraftigt under förra året, säger han.

Peter Skoog uttrycker en försiktig opti-
mism inför framtiden för stålbranschen.

– Det har vänt, men det går långsamt. 
Uppgången är betydligt långsammare än 
fallet neråt.

Stena Stål konkurrerar, som trea, på 
en marknad som leds av Tibnor och BE 
Group. Likt de andra satsar man på vida-
reförädling av produkterna.

– Vi har idag en högre förädlingsgrad 
än våra största konkurrenter, säger vd 
Jan-Erik Dahlin. Från början var vi en 
ren stålgrossist, där materialet passerade 
genom oss utan att bearbetas. 

– Men det håller inte idag, fortsätter 
han. Om vi inte kan tillföra något så tap-
par vi kunder. I synnerhet de större. Där-
för måste man bidra med något till nä-
ringskedjan. 

– Vi började med kapning och därefter 
ökade förädlingstjänsterna till att omfat-
ta gasskärning, blästring, målning, borr-
ning, skärande bearbetning och så vida-
re. Vi kan i princip förädla materialet hur 
mycket som helst – utom att sätta ihop 
bitarna. Det gör våra kunder.

STöRST På GROVPLåT
Företaget, som idag sysselsätter 

365 personer, levererade under 2008,  

175 000 ton stål till sina kunder i Sveri-
ge. Ungefär fifty-fifty till byggnadsindu-
strin och verkstadsindustrin. 

– Volymer blir allt mindre intressant, ju 
högre förädlingsgrad man har, tillägger 
Dahlin.

Stålet som Stena Stål säljer till sina 
kunder kommer till 95 procent utifrån. 
Tyskland är största leverantörsland, men 
stål handlas också i Frankrike, Italien, 
Beneluxländerna, Polen och Danmark, 
då och då även Kina.

– I Sverige köper vi stål från flera före-
tag, som Ovako, Boxholm, SSAB...

Ska man prata om nisch i samman-
hanget är Stena Stål dominerande i lan-
det på grovplåt. Såväl obearbetat som 
bearbetat.

LOKAL NäRVARO
Till skillnad från Tibnor och BE Group 

sprider Stena Stål sina gracer när det gäl-
ler logistik.

– Vi täcker upp landet via 14 lager för 
att kunna serva våra kunder lokalt, säger 
Dahlin. Vi har säljkontor på 22 platser. 
Dessutom en enhet i Moss i Norge. Men 
vår export är synnerligen marginell. Vi 
jobbar i princip bara på Sverige. 

– Distributionen sköter vi både med 
egna och chartrade bilar och kan därige-
nom ha en hög servicegrad med snabba 
leveranser.

– Hela den här logistiska organisatio-
nen sköts dock centralt.

Läget för stålbranschen ur Stena Ståls 
perspektiv?

– Vi har precis bottnat nu och märker 
ännu ingen uppgång direkt. Men kunder-
na höjer sina prognoser och det innebär 
att lyftet kommer även för oss så små-
ningom. 

– Branschen doppade 40 procent under 
krisen, priset likaså. Nu signaleras höjda 
priser, så vi är nog på rätt väg.

temA: StåL

Jan-Erik Dahlin, Stena Stål. Foto: Stena Stål

”Det håller inte att 
bara vara grossist 
– man måste till-
föra något till nä-
ringskedjan”

Från stålgros-
sist till stålför-
ädlare

Bearbetad grovplåt. Foto: Stena Stål
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Väteförsprödning är ett prob-
lem för höghållfasta stål.
Fenomenet uppstår när väte 
kommer in i stålets kristallgit-
ter.
Men SSAB har löst prob-
lemet.

SSAB är som bekant världsledande på 
höghållfast stål. För ett företag som till 
den grad är beroende av det materialets 
goda egenskaper, förmågan att kombi-
nera låg vikt med hög hållfasthet, är vä-
teförsprödning naturligtvis ett stort pro-
blem.

Väte kommer oftast n i stålet i samband 
med bearbetning, exempelvis svets-
ning, förzinkning eller betning. När vä-
tet kryper in i stålets kristallgitter uppstår 
sprickbildning och stålet blir sprött.

För fordonsstålets del är det förzink-
ningen som varit boven. Bilarna ska ju 
rostskyddas, och förzinkningen är en 
elektrolytisk galvanisk process som kan 
orsaka försprödning.

Men SSAB har alltså löst problemet. 
Forskarna där har koll på parametrarna 
som styr mängden väte. Med rätt bear-
betningsmetoder uppstår inte väteför-
sprödningsfenomenen.

Tillsammans med sina partners har 
SSAB tagit fram instruktioner för hur el-

förzinkning ska utföras för att minime-
ra risken för försprödning. Väte och stål 
ska komma i så lite kontakt med varan-
dra som möjligt och detta ställer natur-
ligtvis höga krav på de som utför arbetet.

Att väte kan förstöra ett ståls egenska-
per är ingenting nytt. Den kunskapen har 
funnits länge, och i allmänhet vet man 
vad som ska göras för att undvika för-
sprödning, ett förrädiskt fenomen som 
ger kraftigt minskad hållfasthet. Stora 
värden förstörs varje år på grund av vä-
teförsprödning i fästelement eller andra 
detaljer i till exempel maskiner.

Den kända katastrofen med oljeplatt-
formen Alexander Kelland som år 1980 
slog runt på Nordsjön och då 123 män-
niskor omkom, orsakades av att felaktig 
svetsning orsakat väteförsprödning. I en 
stark storm brast ett stag med katastrofa-
la följder.

Några faktorer som kan leda till för-
sprödning:

 
• Felaktigheter i tillverkningen
• Elavfettning med katodisk koppling
• Betning i sura bad
• Elektrolytiska ytbehandlingsproces-
 ser (t ex förzinkning)
• Korrosionsprocesser
• Svetsning

Sedan stålverket i Degerfors 
tystnat, lever ändå laboratori-
et vidare.
Tack vare Svenerik Bäckman.
Brukslaboratoriet är basen 
för det analysföretag som er-
bjuder tjänster till bland annat 
metallindustrin.

När stålverket lades ner kunde D-Lab, 
Degerfors Laboratorium AB, ta över lo-
kaler och utrustning och dessutom få ett 
tioårigt kontrakt på analyser för de kvar-
varande delarna av bruket.

Företaget drivs av Svenerik Bäckman, 
en auktoritet på området metallanalyser 
sedan över 30 år. 

Många av de större exportföretagen i 
landet tar D-Labs tjänster i anspråk.

För stålverket var laboratoriets uppgift 
kvalitetskontroll. 

Men det är inte bara stålverk som har 
nytta av metallanalyser. Verkstadsindu-
strin, som ju använder stålverkens pro-
dukter, har stora anledningar att kontrol-
lera kvaliteten.

I runda tal räknar man med att det finns 
4 000 verkstadsföretag i landet som skul-
le ha nytta av hans tjänster. 

D-lab har en avancerad och dyrbar ut-
rustning för metallanalyser.

Bly och vismut är gift i metaller som 
ska valsas. Av dem får det inte finnas 
mer än höst 1 ppm i stålet. Svenerik 
Bäckman har redan i slutet av 1970-ta-
let tagit fram en metod för att på en halv 
minut bestämma halten av bly och vis-
mut i en metall, och även andra spåräm-
nen som selen, tellur och silver. Den me-
toden används i Degerfors.

Skrot kan innehålla radioaktivt materi-
el, vilket varit ett problem när stålverken 
fått skrotleveranser från f.d. Sovjetunio-
nen. Därför finns även utrustning för ra-
dioaktivitetsmätning.

D-lab har ett samarbete med ett brittiskt 
analysföretag på det organiska området. 
Organiska analyser kan göras i England, 
oorganiska analyser där britterna inte har 
utrustning görs i Degerfors.

D-Lab i Degerfors 
utför avancerade 
metallanalyser

Två konferenser om stålets kemi
Två konferenser med fokus på kemisk påverkan på stål och andra metaller äger 

i mitten av mars rum på Nova Park Conference i närheten av Arlanda utanför 
Stockholm. Dels H-Conference, dels SONC, där H står för väte och den för-
sprödning av stål grundämnet åstadkommer.

– Konferensen genomfördes för två år sedan och den gav intressanta diskussio-
ner och mersmak. Därför arrangeras den igen, den här gången med lite mer inter-
nationell prägel, berättar Sverker Nyman som är konsult för arrangerande Kemi-
utbildarna. Extra intressant är en gästande föreläsare från Kina, vars stålindustri 
är på hugget just nu. Bland annat ska det bli intressant att höra hur det ligger till 
med deras kvalitetskontroller.

H-konferensen äger rum den 17 mars. Dagen före arrangeras SONC-konferen-
sen. Som namnet antyder handlar det här om svavel, syre, kväve och kol och de-
ras betydelse för egenskaperna hos metaller.

– Målgruppen är delvis densamma för den här konferensen, men lite bredare. 
H-konferensen gäller i synnerhet stålbranschen.

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

Välkommen till vår 
monter B08:0 på
Underhåll 2010

SSAB löste problemet  
med väteförsprödning
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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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– Hälften av de order vi fått i 
år är på femaxliga maskiner.
Det konstaterar ola Ander-
sson på Edströms och an-
ger därmed en trend för 
marknaden för skärande 
bearbetning.
Intresset för maskiner som 
gör många arbetsmoment, 
ofta från ämne till färdigbear-
betad produkt, är stort.

– Det finns väl egentligen två skolor 
här, menar Andersson. Dels de som vur-
mar för de mer komplexa maskinerna 
som gör väldigt många arbetsmoment, 
dels de som anser att det finns fördelar 
med separata maskiner.

Ola Andersson tillhör den senare kate-
gorin. Som agent för Haas i Sverige me-
nar han att det finns många fördelar med 
standardmaskiner.

– De är framför allt billigare än de 
komplexa maskinerna, som ofta ham-
nar på tre–fyra miljoner kronor och det 
får man sju–åtta standardmaskiner för. 
Separata maskiner är också flexibla. Är 
de sammansatta i en produktionscell kan 
de lätt brytas upp och byggas upp i en ny 
konstellation för ett annat jobb. Vad man 
främst förlorar är ett extra plockmoment 
när man ska flytta bitar från till exempel 
fräs till svarv.

– De mer komplexa maskinerna kräver 
mer programmering och är ofta special-
inriktade mot en typ av produktion. De 
kan inte fräsa när de svarvar och tvärt-
om.

– Men, tillägger Ola Andersson, det 
finns aldrig en absolut sanning när det 
handlar om teknik. Allt har med förut-
sättningarna att göra. Beroende på hur 
produktionen ser ut kan det i ett fall 
vara rätt med separata standardmaskiner 
medan det i ett annat lämpar sig bäst med 
mer komplexa maskiner.

FEM AxLAR OCH AUTOMATION
Femaxliga fleroperationsmaskiner är 

en trend för närvarande. För den typen 
av maskiner ökar intresset.

– Här görs också fler arbetsmoment 

medan biten sitter i maskinen, men det 
handlar fortfarande om betydligt billiga-
re maskiner än de mer komplexa maski-
nerna. Vi har till exempel femaxliga ma-
skiner från omkring 700 000 kronor. Det 
finns mycket femaxligt under miljonen.

För att öka effektiviteten hos separata 
standardmaskiner tillhör också automa-
tion trenderna på maskinmarknaden.

– Robotassisterade maskiner ökar ock-
så stort ute på verkstäderna. Och här 
finns det många aktörer på marknaden. 
Vi har, liksom de flesta, valt att inte låsa 
oss vid ett fabrikat utan kundens behov 
styr mycket valet av robot.

Oftast är standardmaskinerna förbered-
da för automation. Haas har som regel 
förberett alla maskiner och det är bara att 
koppla in roboten mot styrsystemet.

– Även om maskinerna inte är förbe-
redda är det en ganska blygsam kostnad 
att göra det.

INGEN UPPGåNG
Ola Andersson konstaterar att markna-

den mättades under den förra, långa hög-
konjunkturen, för de flesta maskiner. 
Däremot är marknaden mer öppen för 
nischmaskiner.

– Femaxligt finns det sug efter, som 
sagt, men även nischmaskiner som rör-
laser, rörbockningsmaskiner och så vi-
dare.

Lättar det överlag nu, efter krisåret 
2009?

– Nej, det kan jag inte påstå. 
Vi säljer men inte några voly-
mer. Maskinförsäljning lig-
ger ganska sent i konjunktur-
växlingarna och kommer igång 
lite senare än industrin i övrigt. 
Därför ser vi ingen direkt upp-
gång än, även om det inte är 
katastrof heller.

NYTT LöNAR SIG
Som den säljare han är upp-

manar Ola Andersson slutli-
gen industrin att investera i nya 
maskiner.

– Nya maskiner är faktiskt så 
pass mycket effektivare än äld-
re, att det lönar sig att investe-
ra. Även om de gamla maski-
nerna är avskrivna och bara 
står och tjänar pengar. De är 

lättprogrammerade, effektivare än äldre, 
snabbare och bättre. Man får också färre 
maskiner som gör mycket mer.

Hur väljer man maskin?
– Det enkla är ofta det smarta.

Henrik Fransson, försäljning-
schef på Maskin AB A. Frans-
son,  konstaterar att efterfrå-
gan på mindre maskiner har 
minskat under de senaste 
åren samtidigt som efterfrå-
gan på större maskiner har 
ökat och fortsätter att hålla i 
sig.
– Stora karusellsvarvar och 
större fleroperationsmaskin-
er.

Det finns fler anledningar till att det är 
på det viset, menar Fransson. En något 
mättad marknad på mindre maskiner kan 
vara en anledning. 

maskiner som gör  mer
Meningarna delas mellan separata standardmaskiner 
och komplexa maskiner – från ämne till färdig produkt

Trend:

Storleken har 
ökad betydelse

Ola Andersson, Edström ś.
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– En annan för-
klaring är säkert att 
mindre och enklare 
detaljer i större ut-
sträckning läggs ut 
till lågkostnadslän-
der, medan större 
och mer komplexa 
komponenter inte 
lönar sig att beställa 
i andra länder med 
hänsyn till frakt-
kostnader och så vi-
dare. Istället behåller man de jobben i 
Sverige och då ökar behovet av större 
maskiner också.

– Tidigare var stort lika med dyrt. Idag 
kan man producera större maskiner på 
ett effektivare sätt och då blir de tillgäng-
liga för marknaden på ett helt annat sätt.

smt.ssf@sandvik.com

maskiner som gör  mer

Henrik Fransson, 
MAF.

u
Foto: Haas
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När det gäller maskinutvecklingen 
menar Fransson att det under senare år 
egentligen inte kommit några revolutio-

nerande innovationer, utan snarare ut-
veckling av det som redan finns.

– Styrsystemen utvecklas, processtider 
kortas, maskinerna blir starkare samti-
digt som de blir mer kompakta. Det har 
bland annat Quaser, som är ett av våra 
stora märken, lagt mycket krut på och 
bygger maskiner som passar i high cu-
be-containers, vilket gör att man får ner 
fraktkostnaden vilket gynnar slutkun-
derna och även bidrar positivt till miljön.

SEPARAT FöRE KOMPLExT
Henrik Fransson förordar själv auto-

matiserade bearbetningsceller med två 
eller flera standardmaskiner före en lös-
ning där en specialmaskin ska klara 
samtliga moment. 

– Vi sålde redan på 80-talet svarvar 
med B-axel från japanska Ikegai. Vi sål-
de visserligen ett antal, men tyckte redan 
då att det ofta är mer effektivt med en 
svarv och en flerop med en robot emel-
lan. Stoppar en av maskinerna kan man i 
alla fall köra i den andra.

– Om utrymmeskravet är av avgörande 
betydelse kan förstås en specialmaskin 
som klarar flera moment vara en lösning.

NY AGENTUR
För Maskin AB A. Franssons del ser 

det just nu lite ljusare ut än under 2009 
och Henrik Fransson är övertygad om att 
det här året blir bättre.

– Vi har faktiskt redan sålt fem maski-
ner under januari, och då det normalt är 
en ganska trög månad får vi vara nöjda.

Företagets stora nummer är fortfarande 
Quaser och You Ji, men nu har man tagit 
in en ny agentur; Trident.

– Det är maskiner för borrning, gäng-
ning och fräsning, flexibla maskiner 
med många tillvalsmöjligheter, som vi 
tror mycket på. Beträffande You Ji har 
mycket hänt på modellprogrammet och 
nu lanseras blant annat flera nya svarvar 
men även större fleroperationsmaski-
ner, borrverk och bäddfräsar. Vi står allt-
så väl rustade för den uppgång vi hoppas 
och tror är på gång.

– Vi maskinleverantörer ligger ju sent i 
cykeln, och förskjuts i konjunktursväng-
ningarna ungefär 2–3 kvartal efter att det 
lossnat för våra kunder och investering-
arna kommer igång, säger Henrik Frans-
son.

En vertikalsvarv Hwacheon VT-1150. En 
sådan fick MAF leverera till Kungsörs Me-
kaniska Verkstad AB krisåret 2009.

Rätt verktyg viktigt för snabb produktion
För att effektivt bearbeta stål 
och andra metaller krävs inte 
bara maskiner, utan effekti-
va verktyg och skär för av- och 
spårbearbetning, fräsning och 
hålbearbetning.
Många företag konkurrerer 
på området och utvecklingen 
av nya hårdmetallskär är in-
tensiv. 

Iscar tillhör de främsta på området, 
tvåa på världsmarknaden efter Sandvik 
och med starka konkurrenter som Seco 
Tools, japanska Mitsubishi och ame-
rikanska Kenna Metal, de sistnämnda 
dock utan egen representation i Sverige 
utan enbart via agenter.

Weine Werlevik är vd för Iscar i Sve-
rige. Företaget har sin bas och sitt ur-
sprung 700 meter över havet i norra Is-
rael, där det grundades 1952 av Stef 
Wertheimer.

– Vi tillhör IMC, International Metal-
working Companies, berättar Werlevik. 
Iscar är representerat i 40 dotterbolag i 
40 länder, varav vi är ett. Dessutom har 
företaget 25 agenter.

Det svenska företaget har sin bas i Upp-
sala, sysselsätter 33 personer och jobbar 
mot ett centrallager i Bryssel. All till-
verkning sker i Israel.

– Vi tillhör de som blandar vårt eget 
pulver och gör allt från pulverblandning 
till färdiga skär via sintring, pressning 
och beläggning. Att äga hela processen 
är en framgångsfaktor. Väljer man att 
köpa hårdmetallpulver löper man risken 
att inte få bästa tänkbara utgångsmateri-
al.

Många faktorer påverkar skärens egen-
skaper. Pulverblandningen, där man an-
vänder bland annat kobolt och wolfram 
samt bindemedel, har naturligtvis bety-
delse och här kan man få fram en nästan 
ändlöst varierande flora av hårdmetall-
sorter.

– Multiplicerat med hörnradier, spån-
brytare och beläggning, fyller Weine 
Werlevik i.

– Vi konkurrerar med prestanda. An-
tingen vill man ha ett verktyg som håller 
länge, eller ett skär som gör att man kan 
tillverka detaljer fortare. Det sistnämnda 
dominerar förstås. Att minska cykelti-
derna utan haverier är allt viktigare inom 
industrin idag.

Werlevik framhåller också företagets 
pressteknik, som är långt utvecklad.

– Tillsammans med ett moderbolag 
som är innovativt, har mycket idéer och 
som kan utveckla lättskärande verktyg är 
det också en viktig konkurrensfaktor.

Iscar har tio procent av den svenska 
marknaden och under de första 15 åren i 
Sverige hade företaget en snittillväxt på 
17 procent per år.

– Ingen väljer våra verktyg om vi är 

nästan lika bra som det de hade tidigare, 
säger Weine Werlevik och låter siffrorna 
tala sitt tydliga språk.

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

Max- och min-kapacitet
� Max. materiallängd

för skärning: 18.000 mm
� Max. dimension: Ø 508 mm  

400 x 400 mm
500 x 300 mm

� Min. dimension: Ø 80 mm / 80 x 80 mm
� Max. godstjocklek*: 16 mm (svart stål)

12 mm (rostfritt)
Min. godstjocklek: 2 mm

� Max.vikt: 3600 kg eller 200 kg/m

* inkl. 3D-skärning.

2D-skärning vinkelrätt mot godset.

3D-skärning med snittytan i
valfri vinkel mot godset.

Skärning i grova profiler 
med rörligt skärhuvud.
För drygt ett år sedan installerade vi som första
företag i Sverige en JUMBO laserskärnings-
maskin. Många kunder har redan upptäckt
vilka fantastiska möjligheter som öppnat sig
genom denna tillverkningsmetod.

Vi tror på fortsatt expansion inom detta området
och installerar nu en andra maskin. Den har
samma prestanda som den första maskinen och
vi kan nu erbjuda dubbel produktionskapacitet.

“Jumbomaskinerna” är placerade i en nybyggd
specialanpassad del av vår fabrik, som möjliggör
in- och utlastning av långa och tunga profiler.

Förutom runda och fyrkantiga profiler kan vi
även skära i ovala, semi plattovala och elliptiska
profiler samt valsade stålbalkar. Även vissa
andra profiler kan skäras.

JUMBO rörlaserskärning
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Julmässa förenar 
nöje med nytta  
hos ravema

Kevin Jackson, Mazak, Hans Jigbäck, Ravema och Johan 
Sköldberg, Qimtek. I bakgrunden Mazak Smart 350.

                                                                                                       
Ett EN 17025 av SWEDAC Ackrediterat laboratorium  nr 1890

Med snabba supermoderna  utrustningar, dubblerade för hög tillgänglighet.

Degerfors Laboratorium AB 

Box 54, 693 21 Degerfors  Tel 0586-47406,0586-42720, Fax 0586-47005  E-mail: sebackman@degerforslab.se www.degerforslab.se

Metallanalyser

Därför multitasking

”Vi måste ligga i framkant”

– En av de viktigare är kvalitetsaspekt-
en. Maskinerna kan tillverka väldigt 
komplexa bitar och då arbetsstycket inte 
behöver plockas mellan olika maskiner 
vinner man felmarginaler och får mycket 
hög kvalité på hela arbetsprocessen.

– Och det är där vi ska ligga i Sverige, 
menar Jigbäck. I framkant i den tekniska 
utvecklingen, göra de högförädlade pro-

dukterna, de mest avancerade produkter-
na.

Mazak ligger långt framme när det gäl-
ler att bygga multitasking-maskiner, ef-
ter 20 års utvecklingsarbete.

– Kunderna efterfrågar i allt högre grad 
flerfunktionsmaskiner. Inte bara de mest 
komplexa utan även svarvar med rote-
rande verktyg, flerspindliga maskiner 
och så vidare, som också är flerfunk-
tionsmaskiner.

– Eftersom livslängden på produk-
ter generellt blir kortare och kortare är 
man mer benägen att investera i maski-
ner som kan göra flera saker snarare än 
specialmaskiner som har ett smalare an-
vändningsområde.

Ställtiderna är lite längre i de mer kom-
plexa maskinerna, eftersom programme-
ringen är mer omfattande.

– Men styrsystem och programva-
ror utvecklas väldigt starkt och idag är 

programmering väldigt operatörvänlig. 
Dessutom kompletteras multifunktions-
maskinerna i stor utsträckning med ro-
botar.

– De avancerade flerfunktionsmaski-
nerna lämpar sig i synnerhet väl för kom-
plexa detaljer och mindre volymer. Ma-
skinerna har fem axlar som standard och 
kan utföra fantastiska saker idag. Man 
kan till exempel tillverka ett propellar-
blad från ämne till färdig produkt.

– Men, tillägger Jigbäck, det finns na-
turligtvis marknad för både dessa maski-
ner och standardmaskiner. Valet av ma-
skin styrs av volymer och detaljerna som 
ska tillverkas, men också av företagets 
historia och kultur.

– Ändå måste jag säga att multifunk-
tionsmaskinerna representerar hög tek-
nisk utveckling och det är i framkant 
Sverige, som har en fin verkstadsindsutri 
och stora kunskaper, ska vara. 

Varje år, när det lackar mot jul, är det julmässa 
hos Ravema i Värnamo.
– Den här gången hade vi omkring 600 gäster 
på två dagar, konstaterar Hans Jigbäck. Alltid 
väldigt givande möte mellan oss och våra 
kunder och även mellan de besökande företa-
gen.

Det är alltså inte bara det dignande julbordet som lockar. En 
hel del företagsnyttigt äger också rum i hallen där maskiner-
na står uppradade och jobbar, i både förevisande och utbildan-
de syfte.

– Vi försöker vara aktiva och engagera oss i våra besökare. 
Det brukar bli ett riktigt bra affärsmöte.

I ena änden av hallen stod en av Mazaks senaste skapelser, 
en Smart 350 svarv, kringflugen av en ständigt arbetande ro-
bot. Den här modellen har försetts med ny dialogprogramme-
ring som ytterligare förenklar för operatören.

– Det innebär en halvering av antalet knapptryckningar och 
ställtiderna kortas drastiskt. Maskinen visas för första gången 
i norra Europa och är den första i en serie som lanseras under 
året.

Den här julmässan förärades dessutom med besök av Kevin 
Jackson som från England ansvarar för kontakten med återför-
säljarna i norra Europa.

– Jag är här alldeles för sällan men försöker komma ett par 
gånger om året, säger Jackson som menar att samarbete och 
kontakt med agenterna är viktigt för maskintillverkaren.

Världens största maskintillverkare, 
Mazak, tillverkar omkring 200 mod-
eller. ungefär hälften av dem är fler-
funktionsmaskiner. 
En del av dessa är riktigt komplexa 
maskiner, där ämnen bearbetas 
från ämne till färdig detalj i samma 
körning.
– Multifunktionsmaskinerna har 
flera fördelar, menar Hans Jigbäck 
på Ravema.
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NORTON - 
FÖR EFFEKTIVARE 
SLIPNING !

ABRASIVE TECHNOLOGICAL EXCELLENCE

Världsledande  

Innovativa produkter  

Avancerad teknologi  

Komplett lagersortiment  

Kundanpassade lösningar  

Flera  olika kvalitetsnivåer

SAINT-GOBAIN ABRASIVES AB

BOX 495 • 191 24 SOLLENTUNA

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

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

HEMSIDA WWW.NORTON.SE 
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temA: SkärAnDe BeArBetnIng

gängbildning 

i Värnamo
Just den där dan då första 
vinterstormen slog till med 
snökaos i södra Sverige före 
jul, samlades ett antal före-
tagare tillsammans med Wal-
ter Norden i Maskin AB A. 
Franssons lokaler i Värnamo 
för att prata gängning.

En och annan skåning fick vända på vä-
gen, men ändå var det ett 30-tal som hal-
kade in på parkeringen utanför Frans-
sons utställningshall. Bland annat vi från 
Svensk Verkstad och Qimtek.

Sedan försäljningschef Preben Brange 
på Walter Norden presenterat sina med-
arbetare var det Anders Nyberg, key ac-
count manager, som stod för kunskaps-
paketet där gängning och gängtappars 
geometri och egenskaper stod på pro-
grammet.

GäNGKUNSKAP
De tillresta företagarna fick en ordent-

lig föreläsning om hur en gängtapp till-
verkas, hur den fungerar, stignings-
vinklar och vilka vinklar som ändras för 

bearbetning i olika material, pressgäng-
ning och gängfräsning, vilka belägg-
ningar som används på gängtappar, om 
hur och varför förslitning uppstår på en 
gängtapp och framför allt hur man kan 
åtgärda problemet.

Bland annat fick vi veta att metriska 
gängtappar och -snitt dominerar världs-
marknaden. Betydligt större än tumgän-
gor som Withworth, UNC, UNF, rör-
gänga och så vidare.

De garvade metallbearbetarna sattes 
direkt på prov av Nyberg. Vilken gäng-
tapp skulle du välja för ett bottenhåll res-
pektive genomgående hål? Varför är det 
olämpligt att använda en spåndrivande 
tapp i ett bottenhål? Varför kan man inte 
få gänga ända ner i botten på ett hål?

De fick lära sig mycket om spåndrivan-
de tappar och dragtappar, om varför det är 
olämpligt trots att det är fullt möjligt att 
använda en dragtapp i ett genomgåen-
de hål, hur en gängtapp är uppbyggd och  
vilka vinklar som förändras och hur och 
varför, varför spånvinkeln ska vara större 
för mjuka material och mindre för hårda, 
att all förslitning står i direkt relation till 
skärhastigheten och mycket mycket mer.

För att nå ett optimalt resultat, samti-
digt som man sparar på verktyg och ma-
terial är det viktigt att använda rätt tapp 

till rätt material, att gänga mer rätt has-
tighet, med rätt smörjning och kylning 
och så vidare och så vidare. Anders Ny-
man visste besked.

– Man kan ju det här egentligen, men 
det är alltid nyttigt att fräscha upp kun-
skaperna och få lite ny input om den ak-
tuella utvecklingen, säger Anders Fri-
man, Stackes Hydraulik i Skillingaryd. 
En dag som den här ger därför ganska 
mycket. Det har varit en jättebra dag.

Friman tillhörde de närboende, med 
bara tre mil till Värnamo. Andra hade 
rest betydligt längre för att delta vid 
”gängbildningen”.

MAF-PRESENTATION
Efter den teoretiska genomgången un-

der förmiddagen, blev det praktik under 
eftermiddagen, där en av MAF:s Qua-
ser-maskiner fick göra tjänst.

Även Maskin AB A. Fransson fick 
möjlighet att presentera sig lite närma-
re för de närvarande företagarna. Niklas 
Mårtensson, som tillssmmans med Hans 
Midbäck representerar företaget i söd-
ra Sverige, berättade om företagets his-
toria och verksamhet genom åren. Bland 
annat fick vi veta att MAF förärats med 
Trippel-A i guld, som kräver Trippel-A 
under femton obrutna år.

med Walter Norden hos Maskin AB A. Fransson

Gänget som bildades av Walter Norden hos Maskin AB A. Fransson dagarna före jul.
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Våra maskiner - Emma, 

Clara, Lina och Petra - 

renar effektivt luften i din 

verkstad från oljedimma. 

Vi erbjuder effektiva oljedimav-

skiljare med hög reningsgrad, 

stor flexibilitet och oslagbar 

driftsekonomi. Våra tjejer låter 

dig fokusera på produktionen.

Högpresterande 
tjejer i verkstaden!

www.3nine.se
3nine AB, 08-601 35 40

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!

Keramiska styrpinnar för centrering och 
styrning vid svetsning är lösningen för ett 
optimalt produktionsförlopp och ett minimalt 
underhållsbehov. Glynwed tillhandahåller: 
lång livslängd, exakt positionsnoggrannhet, 
elektrisk isolation, ingen svetssprutspåbygg-
nad samt enkel montering i hållare.

www.glynwed.se

GLYNWED AB   
Div. Ceramics
Stormbyvägen 6 | 163 55 Spånga
Tel: 08-446 69 10 | Fax: 08-446 69 11
E-mail: ceramics@glynwed-se.com 

FRIALIT® - DEGUSSIT®

KERAMISKA STYRPINNAR FÖR SVETSNING

Standard eller  

enligt specifikation!

Toolus AB
Kartåsgatan 2
531 40 LIDKÖPING
Tel 0510-860 60
Fax 0510-282 50
toolus@toolus.se
www.toolus.se
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mbesörjer din service med unika lösningar

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

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

www.konecranes.se
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mbesörjer din service med unika lösningar

förebyggande underhållsprogram

reparationer och förbättringar

Moderniseringar och ombyggnader

anropsservice

reservdelar

Specialservice

•
•
•
•
•
•

Kontinuerlig och mätbar underhållsutveckling

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

underhållslösningar enligt dina behov – från enstaka  
maskiner till hela produktionsanläggningen.
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Niclas Mårtensson, vd på BUFAB Lann, med högproduktivb maskinpark i bakgrunden.

Vägen ut i världen  började bara ett 
stenkast härifrån, i Bor utanför Värna-
mo. Året var 1978. Hans Björstrand, 
som fortfarande är koncernchef, bildade 
bolaget Bult Finnveden AB (BUFAB).

– Idag är BUFAB-koncernen en sour-
cingpartner för många större kunder, där 
basen är fästelement, men där vi även er-
bjuder en rad logistiktjänster. Vi vill vara 
en global partner, där vi gör ett globalt 
avtal med en kund med ett globalt inköp 
men levererar och agerar lokalt. Vi tror 
att det är viktigt att en kund får prata sitt 
språk med sin leverantör. Koncernens 

centrallager finns här i Värnamo.
BUFAB Lann är en sammanslagning 

av BUFAB Produktion och Bröder-
na Lann Metallfabrik 1998, vilket inne-
bär att svarvanorna i företaget är sedan 
1943, betydligt äldre än koncernen, så-
ledes.

Mårtensson satt som vd i Bröderna 
Lann Metallfabrik och följde med ”på 
köpet”.

BUFAB Lann ägnar sig åt skärande be-
arbetning; automatsvarvning och cnc-
svarvning.

– BUFAB Lann är alltså lite av en 
katt bland hermelinerna i gruppen, lik-
som BUFAB Stainless. Vi har nämli-
gen, till skillnad från övriga bolag i grup-
pen, egen produktion, konstaterar Niklas 
Mårtensson.

– Bara kundspecifika produkter fö-
rekommer i vår produktion, inga stan-
dardartiklar över huvud taget. Vår inrikt-
ning är avancerade detaljer, stora serier, 
svåra material eller väldigt höga kund-
krav, som nollfelsprinciper, logistik, led-
tider – ofta med någon typ av tilläggs-
krav.

DRABBADE KUNDSEGMENT
Produktfloran hos BUFAB Lann är 

långt ifrån bara skruv och mutter, utan i 
princip allt som går att tillverka från en 
stång genom skärande bearbetning.

– Väldigt lite klassisk skruv och mut-
ter, säger Mårtensson. Jag vill kalla det 
kundspecifika fästelement och definitio-
nen är väldigt bred.

Kunderna delas in i tre stora områden; 
fordonskunder, systemleverantörer till 
fordonsindustrin och allmän industri.

– Vår största fordonskund är Volvo 
Lastvagnar. Pratar vi fordonsunderle-
verantörer är det Kongsberg och Conti-
Tech och inom allmän industri är Alfa 
Laval vår klart dominerande kund.

Fordonsindustrin representerar om-
kring 50 procent av kunderna och det be-
tyder naturligtvis att krisåret 2009 varit 
tufft.

– Det har ju varit en allmän nedgång för 
alla våra kunder, men nedgången är gi-
vetvis mycket större ju tyngre fordonet 
är. Personbilssidan har ju inte gått ner 
alls så mycket som  lastbilssidan och en-
treprenadmaskiner har i sin tur gått ner 
mer än lastbilssidan.

meDLemSFöretAget

Full fart i stora serier krä ver häftig maskinpark

Hinkvis med detaljer för avsyning. Förinställning av verktyg spar tid. Planeringstavlor effektiviserar.

BuFAB Lann i Värnamo är en 
kraftfull medlem i en väldigt 
stor familj.
– Drygt 30 bolag i 25 länder 
som tillsammans omsätter 
runt två miljarder, samman-
fattar vd Niklas Mårtensson.
BuFAB Lann är en katt bland 
hermelinerna...

BuFAB Lann, Värnamo
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Kräver stora serier. Rundbordsautomaterna bearbetar tolv bitar samtidigt. Behändigt utgångsmaterial.

Tillverknngstid: fem sekunder!

meDLemSFöretAget

Full fart i stora serier krä ver häftig maskinpark
– Det betyder att vi har tappat unge-

fär halva omsättningen mellan –08 och 
–09. Det har bland annat inneburit att 
vi tvingats stänga vår nischproduktion i 
Svartå och flyttat den verksamheten hit 
till Värnamo. Dessutom har vi gjort en 
del reduktioner i Värnamo.

– Idag är vi därför 64 personer. Men jag 
tror på en uppgång. Inte V-formad, utan 
snarare ett gradvis stärkt affärsklimat. 
Och den gradvisa förbättringen börjar vi 
uppleva redan nu.

OVANLIG MASKINPARK
Policyn i verkstaden hos BUFAB Lann 

är stång in – färdig bit ut.
– Vi vill inte plocka i några bitar. Det är 

i princip noll handpåläggning. Efterbe-
handlingar efter produktionsmaskinerna 
består exempelvis av härdning, slipning 
och ytbehandling. Det vill säga ingen ef-
terbearbetning över huvud taget. Det har 
också varit vårt koncept ifråga om inves-
teringar i många år.

Det är tre teknologier som dominerar i 
produktionen; rundbordsautomater, fler-
spindliga maskiner – både mekaniskt 
och cnc-styrt – samt klassiska cnc-svar-
var med huvudspindel och motspindel 
med upp till tre revolvrar.

– Det är den här kombinationen som 
gör oss unika. Jag känner inte till någon 
kollega i branschen som kan erbjuda det.

– Idag efterfrågar åtminstone större 
kunder färre leverantörer, och då är det 
en styrka att kunna erbjuda den bredden.

Det är framför allt rundbordsautoma-
terna som tilldrar sig vårt interesse. Det 
här är nämligen maskiner som man inte 

ser i alla verkstäder, direkt.
– Nej, de finns inte på så många plat-

ser i landet, bekräftar Niclas Mårtens-
son. Vi är tre–fyra tillverkare, där vi har 
flest maskiner.

Rundbordsautomaterna, eller transfer-
maskinerna – samtliga Hydromat-ma-
skiner – är högvolymmaskiner för avan-
cerade detaljer.

Till skillnad från fleroperationsmaski-
ner, där bara ett verktyg är verksamt åt 
gången, bearbetas här tolv detaljer sam-
tidigt i olika punkter i bearbetningscy-
keln.

– Det innebär långa ställtider och det 
kräver naturligtvis att man kör väldigt 
stora volymer. Egentligen vill vi inte 
köra kortare serier än 50 000 detaljer.

Maskinerna arbetar dessutom väldigt 
fort. På vägen genom verkstaden plock-
ar Mårtensson upp en detalj, bearbetad 
i flera moment, och konstaterar att den 
skulle tagit 35 sekunder att göra i en fler-
operationsmaskin. I rundbordsautoma-
ten var den klar på fem sekunder, från 
stång till färdig detalj. Vad gör det på  
50 000 bitar..?

Maskinparken, som är synnerligen om-
fattande, kommer från få leverantörer. 
Hydromaterna vi beskrivit kommer från 
Pfiffner. Cnc-maskinerna är nästan ute-
slutande Index- och Traub-maskiner.

De flerspindliga maskinerna har sex 
spindlar, är cnc-styrda och har korta 
ställtider jämfört med en gammal, meka-
nisk maskin. Dessutom kan de köra be-
tydligt mer avancerade detaljer.

– Nackdelen är ju förstås priset.
Bredden på maskinparken innebär att 

företaget kan möta kundernas krav när 
det gäller volymer, från enstyckstillverk-
ning till väldigt långa serier.

– Vi kan köra allt ifrån prototyper till 
lågvolymserier i våra cnc-svarvar, vi kan 
köra medelstora volymer i våra cnc-styr-
da flerspindliga och vi kan köra stora vo-
lymer i våra rundbordsautomater. Därför 
kan vi kalla oss en specialist med bredd.

UTVECKLANDE KRAV
Kvalitetskraven från framför allt de 

stora kunderna ökar ständigt, och det 
ställer ökade krav på hela organisatio-
nen.

– Det allra svåraste är att klara noll-kra-
ven i skärande bearbetning, säger Nik-
las Mårtensson. Sådant brottas 
man med hela tiden.

– Man har alltid ett antal kun-
der som är kravledare. I stri-
dens hetta kan man tycka 
att de är väldigt jobbiga, 
men samtidigt är det de 
som utvecklar oss som 
företag. Man måste ha 
ett antal såna kunder, 
som skjuter oss fram-
för sig och ställer oss in-
för nya utmaningar. Får man 
inte de utmaningarna blir man lätt 
bekväm och lutar sig tillbaka – och 
plötsligt är man frånåkt.

Att bli frånåkt är ingen ambition 
hos BUFAB Lanns vd Niclas Mår-
tensson...

Kvalitetsbevis. 2008 
fick BUFAB Lann Volvos 

leverantörspris.
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tre inköpare – tre erfarenheter
InköPArnA

Nytt år, nytt hopp. Vi lämnar det värsta året på decennier bakom oss med förhoppningen om att 2010 ska innebära uppgån-
gen mot en någorlunda normal nivå. Hur upplever våra inköpare starten på den nya året? Väldigt olika, faktiskt. En märker bara 
små förändringar, en annan är på väg mot en nivå som möjligen kan betraktas som normal, en tredje har problem av den sort 
man upplever under högkonjunktur...

Jonny Mohlén
gränsfors Smide

Martin Q Karlsson
Atlas Copco

Jörgen Nyström
Dellner Brakes

– Företagen är fort-
farande på hugget ef-
ter jobb, men det har 
avtagit en smula, sä-
ger Jörgen Nyström 
på Dellner Brakes i ett jämnkallt Falun.

Det borde betyda att  det börjar lätta ute 
på företagen och bristen på beläggning i 
verkstäderna inte är lika akut som tidiga-
re..?

– Vi märker ju själva att det är lite bätt-
re fart på våra standardprodukter. åt-
minstone temporärt. Men på den sto-
ra sidan är det fortfarande stendött. Vad 
vi vill ha är  något större, något för våra 
konstruktörer att sätta tänderna i. Med 
standardorder blir det inte mycket som 
skvätter över på nya leverantörer.

I kontakt med kunder och leverantörer 
har Jörgen fått uppfattningen att det just 
nu går både upp och ner.

– Flertalet tycker att det börjar hända 
något nu, medan andra säger att det går 
i vågor. De kan ha en riktigt bra vecka, 
för att att sedan ha en riktigt dålig vecka. 

Den oro Jörgen tidigare gett utryck för, 
att leverantörer kan falla ifrån till följd 
av krisen, har fortfarande relevans i all-
ra högsta grad.

– Risken finns att leverantörer kan för-
svinna när som helst. Det är fortfarande 
så. Vi har leverantörer som drabbats väl-
digt hårt.

Under hösten försvann en av företagets 
gamla underleverantörer, och det vill 
Jörgen av flera skäl inte se att någon an-
nan gör. Bortsett från vad det innebär för 
det drabbade företaget innebär det ock-
så problem för mottagaren, alltså Dell-
ner, som måste hitta en ny, lika bra, le-
verantör.

Något lättare för Dellner, alltså, även 
om det inte rör de jobb som de egentligen 
vill ha. När lossnar det?

– Jag vill ju gärna tro att det blir till hös-
ten, men mer troligt är nog att vi får vän-
ta till 2011. Just nu betraktar vi läget som 
hyfsat oförändrat...

Martin Q Karls-
son på Atlas Copco 
har upplevt början på 
2010 på ett helt an-
nat sätt än kollegan på 
Dellner Brakes.

– En rätt hektisk första månad, menar 
Karlsson. En rivstart på det nya året.

– Dels har det trillat in mycket order 
runt årsskiftet, dels har tidigare höga la-
gervärden sjunkit till noll snabbare än 
väntat.

Omedelbart uppstod då naturligtvis ett 
stort inköpsbehov hos Atlas Copco.

– Ja, vi sålde mer än vi förväntat oss. 
Nu kan det naturligtvis vara en tillfällig 
hauss då många passat på med investe-
ringar före årsskiftet, men så här långt 
ser det ut att hålla i sig.

Nu råder alltså det motsatta förhållan-
det mot inledningen av krisen, då det 
gällde att stoppa leveranser och få ner 
volymerna inför en lång tid på låg nivå. 
När det skedde sänkte alla, även under-
leverantörer naturligtvis, sin kapacitet 
bland annat genom att minska persona-
len.

– När vårt behov nu så plötsligt ökar 
finns det förstås leverantörer som inte 
riktigt hänger med, utan slår i taket kapa-
citetsmässigt.

Att hjulen börjar snurra, kan Martin Q 
Karlsson bekräfta.

– Jag har kontakt med mycket folk i 
många olika branscher och alla jag pra-
tar med säger att det börjar snurra lite 
nu. Men på lite olika nivåer beroende på 
bransch.

 Det här gäller inte bara Sverige utan 
globalt.

– Undantaget är Nordamerika, som 
drabbats hårdast av krisen. Där är det 
fortfarande lite sämre än övriga världen.

Är vi på väg mot en normal nivå?
– Ja, det tro jag. Men jag tror inte vi når 

en normal nivå under 2010. Men under 
nästa år är vi säkert där. Vi är definitivt 
på rätt väg.

– Här är det full fart, 
konstaterar Johnny 
Mohlén på Gränsfors 
smide.

Han låter överras-
kande optimistisk och menar att läget för 
företaget är att betrakta som normalt.

– Vi har en väldigt bra beläggning för 
närvarande. Det smög igång redan under 
hösten och nu har vi fullt upp. Ingen av-
mattning i sikte heller.

Johnny brottas snarare med problem 
som normalt hör en högkonjunktur till.

– Det som annars kännetecknar perio-
den är de svajiga leveranstiderna. Och 
det betyder ju i sin tur att våra underle-
verantörer också har att göra. Delvis be-
ror väl det på att många, som gjort sig av 
med folk under krisen, ännu inte hunnit 
få in folk igen.

– Att utlovade leveranstider inte kan 
hållas, vilket sker nu, är något vi är väl-
digt ovana vid. Normalt har våra leve-
rantörer en väldigt hög leveranssäkerhet.

– Det är inga problem bara man vet om 
det. Problem blir det först när utlova-
de tider spricker. Och det har vi ett helt 
färskt exempel på; en leverantör som 
normalt levererar på en vecka konstate-
rar att han inte klarar det på mindre än 
fyra veckor.

– Ytterligare ett bevis för hur viktigt 
det är med back up i leverantörskedjan. 
Vilket vi har och därför klarar vi det.

Gränsfors Smide gör sina inköp till näs-
tan 100 procent i Sverige, så det är allt-
så svenska företag som nu rullat igång – 
och slår i taket. Med påföljd att många 
som friställts under krisen får jobb igen.

– Utvecklingen visar också hur viktigt 
det är att inte dränera företaget på kom-
petens vid en nedgång. Bättre tider kom-
mer alltid och gör man sig av med folk 
när det börjar kärva, sitter man snart med 
skägget i brevlådan igen. Många har 
gjort det misstaget, eller varit tvingade. 
Vi har hållit ut och behållit kompeten-
sen. Den behövs nu.
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3nines tjejer gör rent 
hus i verkstan
unga företaget 3nine har tagit separerings-
tekniken ett steg till.
Med den gamla välkända tekniken skapar 
företaget kretslopp i produktionsmaskiner i 
syfte att rena oljedimman, återvinna kylvätskor 
och skapa en renare miljö i verkstäderna.

– Principen är egentligen densamma som den gamla mjölkse-
paratorn, säger vd Torbjörn Nordström.

Separeringen av vätskor genom centrifugalseparering har se-
dan tagits vidare till luftrening, där företagets tekniker nu kan 
rena aerosoler, det vill säga vätskeformiga och fasta partiklar i 
luft eller annan gas, från gasen.

– Det finns ett stort antal applikationer för tekniken, men vi 
har kommit längst inom verkstadsindustrin. Våra maskiner kan 
kopplas till alla maskiner som har kylvätska och dimbildning.

I enkelhet går det till så att dimman sugs upp av 3nines maski-
ner, där de små dimpartiklarna slås ihop till droppar, renas och 
återförs till maskinen igen.

– Vi samlar alltså inte upp partiklar eller vätska utan får ett 
kretslopp för kylvätskan eller skärvätskan. Ingen förlust, alltså.

Oavsett om det är mycket olje- eller vätskedimma klarar ma-
skinerna att ta hand om det. Slutfiltret i systemet är ett så kallat 
hepa-filter av samma typ som sitter i dammsugare. Sammanta-
get blir systemets effektivitet 99,995 procent. Maskinen hante-
rar partiklar större än en my, de mindre plockas upp av filtret.

– Det finns många fördelar med de här maskinerna, säger 
Nordström. De är små, omkring 40 kg tunga, och kan placeras 
på eller nära verktygsmaskinerna. Det betyder bland annat att 
de är behändiga att hantera vid exempelvis flyttning av maski-
nen. De kopplas bara ur och i. 

– Maskinerna kräver minimalt med underhåll, all olja och 
vätska kan återvinnas och det enda man normalt behöver göra 
är att byta filter efter omkring två och ett halvt år.

– Vi har alltså ett helt batteri av positiva argument för produk-
terna.

INDUSTRIN FöRST UT – MåNGA VäNTAR
Det är alltså inom industrin, med producerande maskiner, 

man kommit längst.
– Vi började i industrin eftersom det är lättast att komma in 

där. Dels finns det verkstäder inom koncernen Grimaldi Indu-
stri, där vi kunde bedriva tester.

– Dessutom är industrin nyfiken och testar gärna, kritiskt, nya 
saker.

Nu finns 3nines flickor monterade på många maskiner. Ja, 
maskinerna är samtliga flickor. Modellerna heter nämligen  
Clara, Lina, Emma, Petra och den lite kraftigare tjejen Olga.

– Det låter lite roligare än XMPT 576, eller hur?
 Olga har konstruerats för rökgas.
– Det är nästa område vi gett oss på, rökgasen i biobränsleel-

dade värmeverk. Den första anläggningen har varit i drift i ett 
år med gott resultat, så nu är det dags att kommersialisera även 
den produkten.

3nine står sig bra i konkurrens med alternativa reningslös-
ningar för biobränsleeldade värmeverk. Reningsgraden kan 
vara 20 gånger eller i vissa fall upp till 50 gånger bättre än tidi-
gare alternativ, vilket står sig bra mot de kontinuerligt ökande 
kraven. Dessutom är apparaturen så kompakt att den inte kräver 
några ombyggnader utan får plats i befintligt utrymme.

En prototyp av kompaktare slag är nu också framtaget för vev-
husventilation på bilar och lastbilar.

– Men listan tar inte slut där, säger Torbjörn Nordström. Vi 
har ett 40-tal tänkbara applikationer som vi nu ska beta av en ef-
ter en. Vi hastar inte genom att utveckla allt på en gång, utan äg-
nar oss åt en applikation åt gången.

ETT ROLIGT FöRETAG
3nine är ett teknikutvecklingsföretag och har ingen egen till-

verkning. Allt är utlagt på underleverantörer som finns lite runt 
om i världen. Den främsta leverantören finns i småländska 
Vaggeryd, där den huvudsakliga slutmonteringen sker.

– Huvuddelen, eller omkring 70 procent, av våra produkter 
går på export. Ett stort mottagarland är Tyskland.

Sedan starten 2002 har den 17 man starka organisationen i 
3nine kommit nästan så långt man räknat med.

– Fast inte riktigt. Även vi drabbades naturligtvis av krisen. 
Men annars har planen följts hyfsat.

3nine-organisationen jobbar på och tar en applikation i taget. 
Man aktar sig noga för att trampa fel.

– Det gäller att göra rätt från början. Ett litet bolag har inte råd 
att göra misstag. Därför tar vi en sak i taget. Den största utma-
ningen ligger alltid i att bli klar.

Torbjörn Nordström stortrivs med verksamheten i 3nine.
– Det är ett roligt företag och det är fantastiskt roligt att ha 

egna produkter. Att se en produkt utvecklas, sättas i produktion 
och tas emot på marknaden är mycket tillfredställande.

Han kan se fram emot en hel del skoj, alltså. Tre produkter är 
klara, ett 40-tal återstår...

Här gör Emma rent hus i maskinen och cirkulerar och renar 
skär- och kylvätskor.
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ABUS Kransystem – Ger bra totalekonomi och ett säkert handhavande

Brett produktprogram
Traverser upp till 100 ton och 40 m. spännvidd (beroende på lyftkapacitet)
Lättraverser upp till 2,0 ton – Svängkranar upp till 6,3 ton
Kättingtelfer upp till 4,0 ton & Lintelfer upp till 100 ton.

Hög kvalitet – bekräftas med 4 års grundgaranti 

Korta leveranstider med hög leveranssäkerhet
www.abus-kransystem.se
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BESÖK OSS PÅ:
www.ahlsellmaskin.se

INDUSTRINS MASKINLEVERANTÖR

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

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

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

Vi har också ett 

stort sortiment av

absorbenter!

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

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

euro expo – liten men effektiv

Anders Bengtsson, Norclean. Jörgen Karlsson, 
Nederman.

Hans Borg, Borg Display.

Mikael Olsson och Nisse 
Persson, Konecranes.

Jan Oscander, 
Easy-Laser.Anders Johansson och Pon-

tus Nygren, Hydroscand.

De flesta av de utställare vi pratar med 
instämmer i den analysen. Inte överdri-
vet mycket besökare, men de som var 
där var intresserade och resultatet blev 
också en hel del intressanta och lovande 
kontakter.

–  Vi har deltagit vid sju-åtta tillfällen, 
fortsätter Anders kollega Pontus Nygren 
på företaget i slang- och koppling-bran-
schen. När det är lite storlek på mässor-
ten brukar de vara ganska effektiva.

Mässan är uppbyggd på ett sätt som 
tvingar alla besökare att passera samt-
liga utställare, och då handlar 
det om utställarnas effektivitet 
som säljare huruvida de lyckas 
”håva in” besökarna.

– Men det är vårt jobb, sä-
ger Anders Bengts-
son från Norclean 
och Jörgen Karls-
son från Neder-
man, som kam-
perar ihop i en 
krök i labyrin-
ten och är grannar 
även branschmäs-
sigt på arbetsmil-
jöområdet. Vi har 
nog fått kontakt 
med huvuddelen 
av de som passe-
rat. Enda nackdelen 
är att man  kan mis-
sa ett antal om man 
blir stående med en 
kund en stund.

Båda tycker att 
mässorna, som 
de frekvent del-
tar på, brukar 
vara effektiva.

– Generellt är 
de i norr mer väl-
besökta än i söder, ef-
tersom mässkonkurrensen är större i den 
här landsändan.

– Det är ett bra mässkoncept och ett bra 
sätt för oss att synas, säger Mikael Ols-
son, Mauritz Lindgren och Nisse Persson 
från Konecranes. Vi är visserligen stora 
på hamnkranar men har också stort fokus 
på lyftteknik för verkstadsindustrin.

Hans Borg på egna företaget Borg Dis-
play, har haft en god dag i montern som 
är ordentligt upplyst.

– Det blinkar och lyser mycket och 
lockar in många i montern. Det ger dem 
också idéer och insikt om deras eget be-
hov av displayer i olika sammanhang.

Jan Oscander behöver inga lam-
por. Hans rappa tunga räcker gott när han 
talar sig varm för Easy-Lasers svenskut-
vecklade mätteknik för riktning och kon-
troll av maskinfundament.

– Maskiner som står snett får en kortare 
livslängd, konstaterar han kort.

I Qimteks monter landade några av de 
större företagens inköpare för att före-
visas Qimteks webbaserade sourcing-
verktyg. Som exempelvis Kockums, 
ABB och Semcon.

En strategisk inköpare på Kockums sä-
ger:

– Jag kommer att börja använda Qim-
teks system. Det kommer att bespara mig 

både tid och pengar. Dessutom har 
vi på Kockums ingen möjlighet att ska-
pa ett så omfattande, detaljerat och infor-
mativt system för att söka leverantörer.

– Vi har haft flera intressanta – och väl-
digt intresserade – besökare, säger Sve-
rige-chefen Johan Sköldberg som är där 
tillsammans med CEO Hans Wigart.

– Idag har vi 11 000 användare per må-
nad i vårt system. Det är en fördubbling 
det senaste året. Det är ju dessutom gra-
tis för inköpare. 

Sammanfattningvis konstaterar vi att 
denna ”lokala” lilla mässan träffar må-
let och utställarna verkar faktiskt ganska 
nöjda.

Sverige-chefen Johan Sköldberg 
(t.v.) och CEO Hans Wigart håller 
hov i Qimteks monter.

– Bra kvalitet, mindre kvantitet.
Så sammanfattar Anders Johans-
son från Hydroscand årets andra 
Euro Expo-mässa, förlagd till Karls-
krona.
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En bredare underhållsmässa

Hannover Messe 2010
– nio mässor i en

Årets Hannover Messe, som arrange-
ras under fem dagar mellan den 19 och 23 
april, är inte mindre än nio mässor samti-
digt. Två av dem är dessutom helt nya.

Huvudtemat på årets gigantiska mässa i 
Hannover är industriell automation, ener-
gi, teknologi, underleverantörer och spet-
steknologier.

Nya mässor för året är  MobiliTec och 
CoilTechnica. Den förstnämnda samlar 
framtidens mobilitetsteknologier, spän-
nande teknik som säkert kommer att locka 
många av de drygt 100 000 besökare som 
brukar besöka mässan.

CoilTechnica är en branschmässa för till-
verkning av spolar, transformatorer och 
elektromotorer.

Till nyheterna hör också Industrial Supp-
ly, underleverantörsmässan som fått nytt 
namn och ett utvidgat koncept, liksom Mi-
croNanoTec, som får ny struktur i år.

Hela kalaset kommer dessutom att in-
vigas av förbundskansler Angela Merkel 
tillsammans med Italiens premiärminis-
ter Silvio Berlusconi. Italien är nämligen 
partnerland vid årets mässa. De två stor-
politikerna kommer förutom att tala vid 
öppningsceremonin även att göra en rund-
vandring bland viktiga utställare när mäss-
san kommit igång ordentligt dag två.

Hannover Messe 2010 är alltså nio mässor i en och de ingående mässorna är Industri-
al Automation, Energy, Power Plant Technology, MobiliTec, Digital Factory, Indu-
strial Supply, CoilTechica, MicroNanoTec, Research och Technology. 

Det är fulladdat i Tyskland när det drar ihop sig i april. Lika bra att sätta en liten bock 
i almanackan redan nu.

Underhållschefer, men också drift- och 
produktionschefer, är nyckelpersoner 
när underhållsmässan öppnar för fyra 
dagar den 9 mars i Svenska Mässan i Gö-
teborg.

– Vi har gjort en särskild slinga för 
drift- och produktionschefer i år, för att 
bredda mässan och locka nya industrika-
tegorier, säger Ola Lundqvist som håller 
i trådarna.

Han berättar också om det nya samar-
betet med Västsvenska Handelskam-
maren, som bland annat resulterat i Re-
kryteringsdagen då gymnasieungdomar 
bjudits in till mässan.

– Vi vill visa vad branshen har att er-
bjuda, att det inte bara handlar om blå-
kläder. 350 ungdomar är anmälda till 
dagen som är uppbyggd som en poäng-
promenad – med prispengar till de bästa.

Handelskammaren bedriver också ett 
matchmaking-event under mässan, ock-
så en nyhet för året.

– Ett nytt sätt att göra affärer. Snabba 
puckar. Mycket populärt.

Ett av de roliga-
re inslagen i årets 
mässa är Kexfabri-
ken, ett intressant 
samarbete mellan 
Göteborgs Teknis-
ka College och Un-
derhållsföretagen.

– Här har elev-
er på tekniska pro-
grammets första 
årskurs fått i upp-
drag att bygga en produktionsanlägg-
ning, ett transportband, som en direkt 
praktisk utbildning innan de egentligen 
kommit igång med sin utbildning or-
dentligt i skolan. Det ska bli riktigt in-
tressant att se hur de löst uppgiften. Om-
kring 25 företag är med och sponsrar.

Egentligen har mässan inget egentligt 
tema, men Ola har snappat upp ett par 
ord som dyker upp titt som tätt i sam-
manhanget.

– Problemlösning och inspiration. Det 
är väl ett ganska bra tema..!

Ola Lundqvist.



www.svenskverkstad.se36

För att möta marknadens ökande efterfrågan av  
vertikala och horisontella svarvar har Ravema AB 
inlett ett samarbete med den spanska maskintill-
verkaren BOST.

Maskinerna dimensioneras och anpassas för 
varje användare så att maximalt utnyttjande 
avseende kapacitet, flexibilitet och precision 
uppnås. 

Med den vertikala spindeln och verktygs-
växlare får man möjlighet att fräsa, borra 
och svarva. Denna möjlighet gör maskinen 
lämplig för tillverkning av stora,  komplexa 
detaljer såsom ventiler, flänsar samt delar 
till vindkraftverk.

Vertikala maskiner med swing upp till  
5 300 mm, och arbetsstyckehöjd upp till  
3 600 mm kan erbjudas. Maskinerna kan 
utrustas med en eller två ramenheter, rote-
rande verktyg, olika storlekar på verktygsma-
gasin, Y-axel, olika chuckar och så vidare.

Horisontella maskiner kan anpassas och dimensioneras helt för varje enskild 
användares produkter och behov. 

Ny agentur hos Ravema AB

nyHeter I notISer

Durocs industrihandelsgrupp Swed-
ish Tool Holding byter namn till Du-
roc Machine Tool. Gruppen har bolag 
i Sverige, Norge, Danmark, Estland 
och Lettland med Norden och Balti-
kum som primär marknad. Alla bolag 
i gruppen byter namn till Duroc Ma-
chine Tool.
– Vi blir en starkare partner på 
marknaden med ett tydligare 
produkterbjudande och en starkare 
serviceorganisation, förklarar Jürgen 
Engelbrecht, affärsområdeschef in-
dustrihandel. Det här är något som 
efterfrågats av kunder, leverantörer 
och anställda.
– Industrihandel är Durocs största 
affärsområde idag och här vill vi 
fortsätta växa, förklarar Durocs kon-
cernchef Erik Albinsson. Vi ska bli 
Nordens största industrihandels-
grupp. Det finns några vita fläckar på 
kartan som vi gärna vill täcka in.
Namnbytet skedde formellt den 1 
januari.

Swedish Tool blir 
Duroc Machine Tool

SCHUNK Intec AB välkomnar sin nya 
medarbetare Jörgen Petersson. Jör-
gen började vid årsskiftet och kom-
mer närmast ifrån SMC Pneumat-
ics Sweden AB där han arbetade som 
teknisk projektledare. På SCHUNK 
kommer han att jobba som automa-
tionssäljare på distrikt syd.

ESAB har tilldelats priset ‘Bästa Glo-
bala Partnern för Svetsning och Skär-
ning till Energisektorn 2009’, som den 
ledande tillverkaren av svets- och skär-
system för energiproduktionsindustrin, 
däribland kraftförsörjning, LNG-tankar, 
oljeborrnings- och oljeledningsföretag i 
Europa och är på god väg att även eta-
blera en ledande position på världsmark-
naden. 2009 svarade man för nära 18 
procent av den globala svets- och skär-
marknaden för energiproducerande fö-
retag. 

“Nyckelfaktorer för ESAB:s fram-
gångar har varit deras unika produktut-
bud som svarar upp till industrins ener-
gispecifika behov, att de är en komplett 
leverantör och att de har tillverknings-
anläggningar över hela världen”, säger 
Frost & Sullivans ansvarige forsknings-
analytiker Archana Chauhan. “En om-
fattande serviceportfölj till konkurrens-
kraftiga priser, minimering av driftstopp 
och en strävan efter kundfokuserad till-
växt har också bidragit till deras fram-
gångar.”

Ett nytt svetsföretag
Svenska Bult- & Motståndssvets AB 
är nystartat företag men med många 
års erfarenhet inom bult- och mot-
ståndssvetsning.
Företaget ägs gemensamt av Chris-
ter Blomberg och Jan Warme. Båda 
är aktiva i företaget, dessutom är 
Henric Blomberg anställd som ser-
viceingenjör. Samtliga har tidigare 
jobbat på CA Clase Svetsteknik AB. 
Detta företag gick på grund av kris-
en inom bilindustrin i konkurs i bör-
jan på juni 2009.
Under hösten 2009 har de båda före-
tagarna startat det nya företag-
et genom att bland annat förvärva 
inkråmet från konkursboet efter CA 
Clase Svetsteknik AB.
På kompetenspalleten finns följande 
huvudområden: 
Bultsvetsning, Motståndssvetsning, 
Punktsvetsning, Pressvetsning, 
Sömsvetsning, Stuksvetsning, Mut-
tersvetsning, Slitdelar, Komponenter 
och Service.

Jörgen har börjat hos 
SCHuNK Intec AB

ESAB utsett till energiin-
dustrins bästa partner



37www.svenskverkstad.se

nyHeter I notISer

Miltronic är ny 
leverantör av 
kontaktdon 
från Amphenol, 
som är världens 
näst största till-
verkare av kon-
taktdon. Sa-
marbetet med 
Amphenol in-
nebär att Mil-
tronic tar ett 
steg närmare 
målet att bli en 
komplett kon-
taktdonslever-
antör i Skandinavien inom tre år. 
Samtidigt får Amphenol tillgång till 
nya kundsegment inom bland annat 
fabriksautomation där Miltronic har 
en stark position på marknaden.
– Vårt mål är att vara ett kom-
plett kontaktdonshus för industri-
marknaden inom tre år. Miltron-
ics nya samarbete med Amphenol 
är därför ett viktigt steg i rätt rikt-
ning. Vi är glada över att kunna rep-
resentera en tillverkare som Amphe-
nol, som har ett gott renommé och 
ett stort sortiment av kvalitetsdon 
för en marknad som kräver kraftful-
la don, säger Johan Olofsson, vd på 
Miltronic.
Miltronics produktsortiment, fram-
för allt inom kabelområdet, komplet-
terar Amphenols produktsortiment 
på ett bra sätt. För Amphenol innebär 
det nya samarbetet därmed att de 
nu kommer att kunna nå ut till nya 
kunder inom segment där företaget 
tidigare inte har haft så stor genoms-
lagskraft.

Miltronic i skandi-
naviskt samarbete 
med Amphenol

Haas Automation Europe (HAE) med-
delar att fyra nya så kallade HTEC-cent-
ra (Haas Technical Education Centres) 
öppnat i Ryssland: två i Moskva och en 
vardera i de federala republikerna Dage-
stan och Tatarstan. 

De nya utbildningsenheterna invigdes i 
december 2009 i samarbete med HAEs 
ryska HFO (Haas Factory Outlet), en di-
vision av Abamet Ltd – som är en av de 
mest väletablerade och bäst presterande 
HFO-representanterna i Europa. HAE 
och Abamet har nu samarbetat för att 
etablera 12 HTEC-centra i Ryssland, nå-
got som speglar deras satsning på regi-
onen, för att utveckla nästa generation 
maskiningenjörer.

Omkring 260 personer deltog i de fyra 
öppningsevenemangen, inklusive le-

dande representanter för industrin, högt 
uppsatta ministrar från regionala myn-
digheter, HTEC-industripartners och re-
portrar från lokala branschtidningar och 
TV-stationer. 

Alla var mycket entusiastiska över 
HTEC-initiativet som har till syfte att 
ändra det sätt som CNC-ingenjörer utbil-
das på i framtiden.

Firandet började den 2 december i Ge-
orgievsk som är en av de största industri-
städerna i Stavropol-regionen i Dages-
tan, och ett viktigt utbildningscentrum 
med fem yrkesskolor och 15 universitet. 
Den nya HTEC-anläggningen på Colle-
ge Integral Georgievsk specialiserar sig 
på att utbilda mekanikingenjörer och 
metallarbetare för elkraftbranschen som 
är en stor arbetsgivare i regionen.

Nitator Automotive Group har inves-
terat 15 miljoner i Oskarström och 
Hylte.
Nitator Group med verksamhet i Os-
karström, Hyltebruk, Litauen och 
Kina investerar i en kombinerad plan- 
och rörlaser vid anläggningen i Os-
karström. Investeringen är på 12 
miljoner och kompletterar flödet på 
företagets produktsortiment. Vi tar 
tillvara på företagets gedigna kompe-
tens på laserskärning samtidigt som 
vi får ett effektivt och rationellt flöde 
på de artiklar som består av rörkom-
ponenter.
Vid anläggningen i Hyltebruk in-
vesteras i en robotiserad pressvet-
sanläggning. I anläggningen säker-
ställer vi kvalitet och produktivitet för 
större plåtkomponenter och anläg-
gningen kompletterar tidigare robot-
iserad pressvetsanläggning för mind-
re detaljer.
Leverantör av plan- och rörsvetsen är 
italienska BLM Group som företrädes 
av Edströms Maskin i Sverige.

Haas utbildar i Ryssland

Johan Olofsson.

Nitator investerar i 
oskarström o Hylte

2005 tog Roger Berggren över Fårbo 
Mekaniska AB som grundades 1988. På 
knappt 5 år har företaget vuxit från 4 an-
ställda till i dag 15 anställda. 

2005 fick Roger Berggren frågan om 
han ville köpa Fårbo Mekaniska AB som 
är ett legoproduktionsföretag mot i för-
sta hand gruvindustrin, men även mot 
energibranschen och andra områden. 

– Det var självklart för mig att tacka ja. 
Att vi har lyckats expandera så stort tror 
jag handlar väldigt mycket om bemö-
tandet av våra kunder. Det är viktigt att 
ha ett genomtänkt kvalitetstänk och däri 
ligger bland annat att hålla en bra dialog 
med kunden. Sedan går det inte heller 
att sitta på sin kammare och vänta, man 
måste ha ett driv framåt. Och jag satsar, 
berättar Roger Berggren, vd på Fårbo 
Mekaniska. 

När Berggren tog över Fårbo Mekanis-
ka fanns det en Okuma-maskin i verksta-
den, idag finns det tolv stycken. 

– Jag känner mig trygg med Okumas 
maskiner. De är mycket användarvän-
liga och jag har själv stått som operatör 
i dem. När man driver ett företag är det 
ett måste att förstå sig på den egna pro-
duktionen, att kunna veta vad maskiner-
na klarar av. 

I Sverige är det AB Sigfrid Stenbergs 
som är återförsäljare av Okumas maski-
ner. 

– De har en fantastiskt bra eftermark-
nadsservice och det är värt oerhört 
mycket. Och de ställer alltid upp! berät-
tar Berggren.

En av finesserna med att i första hand 
använda sig av en typ av maskin är att 
alla maskinerna i verkstaden är lika, de 
har samma styrsystem och så vidare, vil-

ket gör det enkelt för de anställda. 
– Vi kör treskift här så det är viktigt att 

allt flyter och att alla har en hög kompe-
tensnivå på maskinerna som finns i verk-
staden. Genom att köra många av samma 
märke undviker man onödiga fallgropar, 
säger Berggren. 

De senaste nyförvärven är två robotcel-
ler på två femaxliga Okuma fleropera-
tionsmaskiner. 

– Jag är mycket för automatisering. 
Det är nämligen ett måste för att kun-
na hålla rätt priser. Vi har passat på att 
vidareutbilda våra anställda under låg-
konjunkturen så att vi står starkare när 
konjunkturen vänder, än vad vi gjor-
de före konjunkturnedgången, förklarar 
Berggren. 

Förutom MU400 har man nyligen in-
vesterat i två svarvar, Okuma LB3000. 

– Det är så skönt när man känner till 
märket och hur maskinerna fungerar re-
dan från början, då är det bara att sticka 
kontakten i väggen och sedan köra full 
produktion. Dessutom vet vi att servicen 
från Stenbergs är av hög klass om något 
skulle krångla, det känns tryggt, avslutar 
Berggren. 

”Bra dialog och investeringar 
ger ett framgångsrikt företag”
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Lean produc-
tion á la Axxos

Industriell design och ny teknik för-
enas i topp-ergonomiskt lyftredskap

ProDUktnyHeter

För att förbättra en maskin krävs fak-
ta. Att veta vilka stopporsaker som 
är störst, tillverkningstid för en viss 
artikel, eller antal kasserade produk-
ter är en bra grund för det interna 
förbättringsarbetet och en viktig del i
Lean Production.
Ett exempel på hur Axxos Stopptid-
suppföljning kan spara både tid och 
pengar är att systemet exempelvis
kan upptäcka om en maskin inte går i 
full hastighet.
Om en produkts måltillverknings-
tid är 48 sek och den verkliga till-
verkningstiden är 50 sek går 5% av 
tiden förlorad, det motsvarar 18 dyg-
ns produktion på ett år.
Många mätningar har visat att det 
finns en enorm potential bland till-
verkande företag som går att ta vara 
på genom att producera i rätt takt.
Systemet är idag ett centralt system 
i många företags  Lean-arbete.
Med Axxos Stopptidsuppföljning kan 
företag spara stora pengar genom att 
optimera sin produktion.
Senaste 10 åren har Axxos hjälpt 
många företag i ett flertal branscher 
med optimering av produktionen, 
bl a Ericsson, Electrolux, ABB, Atlas 
Copco, Leaf, Löfbergs lila, Södra, etc.
Många kunder har hittat stora po-
tentialer med hjälp av systemet och 
den del kunder producerar idag 20-
50% fler detaljer per timme. Mer om 
kunders resultat kan ni läsa om på 
Axxos hemsida. 

Nya multiapplikations-
tappar från Dormer 

 GMV handling A/S lanserar just nu sin 
nya WinLet 350 som är en kraftfull och 
mobil ”vakuumrobot”, som kan förbättra 
och effektivisera arbetsmiljön väsentligt 
i såväl byggbranschen som i industriel-
la produktionsmiljöer. Maskinen kräver 
inga former av certifikat för att använ-
das, och kan med sin kraftfulla framdriv-
ning användas på såväl plana golv som i 
terräng. 

Direktör Jesper Faurskov från GMV 
Handling A/S förklarar: Winlet 350 är 
den första mobila vakuumroboten på 
marknaden som förenar en stilren indu-
striell design med de senaste teknikerna 
inom vakuumlyft och hydraulik. Win-
Let 350 kan lyfta, transportera, fixera 
och manipulera tyngder på upp till 350 
kg. På byggen är den speciellt användbar 
vid byte/montering av glas och fönster. 
Under hela utvecklingsprocessen har vi 

haft ett bra samarbete med industridesig-
ners från DN, som har säkerställt en stil-
ren och modern design på maskinen. Vi 
är riktigt stolta över resultatet, och för-
väntar oss en stor avsättning under kom-
mande år – där såväl arbetsmiljö som ef-
fektivitet är i fokus hos de flesta. 

WinLet 350 är konstruerad med fram-
hjulsdrift, och med en maskinbredd på 
bara 690 mm är det möjligt att både köra 
på smala trädgårdsgångar och att passera 
även den smalaste dörröppning. 

Maskinen är batteridriven och därför 
100 % CO2-neutral under drift. Maski-
nen är dessutom försedd med energispar-
funktioner som gör att en batteriladdning 
ledigt räcker för en hel arbetsdag. Upp-
laddning görs genom anslutning till 230 
V, där maskinens integrerade laddare sä-
kerställer en snabb laddning av de under-
hållsfria batterierna.

Dormer lanserar nu ett nytt gängtapps-
program högpresterande multiapplika-
tionstappar i DIN-standard som erbjuder 
förbättrad produktivitet och ekonomi.

spectrum®-tapparna kommer vara in-
tressanta för dem som bearbetar flera oli-
ka materialtyper och som gängar i t ex 
konstruktionsstål, verktygsstål, rostfritt, 
gjutjärn, koppar och aluminium. Det nya 
programmet kompletterar Dormers nu-
varande gängtappsprogram av ISO- och 
ANSI-standardtappar.

Alla spectrum® -spiraltappar har en 
treradieprofil i spåren, som gör att spån-
vinkeln hålls konstant längs hela skär-
längden. Därigenom underlättas spån-
transporten väsentligt samtidigt som 
spåntrassel till stor del undviks.

Den förkortade gänglängden förbätt-
rar spånevakueringen ytterligare samti-
digt som vridmomentet minskats under 
gängning. spectrum®-tapparna tillver-
kas av, antingen vanadinlegerat pulver-
stål, eller HSCosnabbstål av högsta kva-
litet. I jämförelse med standardtappar 
av ”vanligt” snabbstål ökas livslängden 
därigenom med mellan 30 och 70 %.

Tommy Andersson, Dormers produkt-
chef för gängverktyg, tillägger: 

– Den optimala kombinationen av geo-
metri och material resulterar i lågt slitage 
och därigenom ytterligare förlängd verk-
tygslivslängd.”

spectrum® -tapparna finns till att bör-
ja med som Metrisk Grov; spåndrivande 

och spiralspårstappar, blanka och ångan-
löpta. Dessutom görs de i toleransklas-
serna 6H och 6G. Metrisk Fin, UNC, 
UNF och G kommer in i programmet 
från och med september 2010.

Soft Shell 
sitter bra
Snickers Workwear lanserar Soft 
Shell-jackor i dam- och herrmodell
Många hantverkare efterfrågar en 
ledig jacka som sitter riktigt bra och 
arbetsgivarna vill även att det ska 
vara lätt att profilera den. Snickers 
Workwears Soft Shell-jackor är ut-
vecklade för att möta deras behov. 
Jackorna sitter bekvämt på alla, då 
de finns i både dam- och herrmodell. 
- Hantverkare behöver bekväma 
kläder med maximal rörelsefrihet. 
Männen är i majoritet bland hant-
verkarna och ofta får kvinnorna arbe-
ta i kläder som är sydda för en man. 
Vi vill erbjuda de kvinnliga hant-
verkarna en smidig jacka som följer 
de kvinnliga formerna, säger Louise 
Falcone-Borg, produktchef på Snick-
ers Workwear.
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Från rapsolja till skärvätska
För säkrare och bättre arbetsmiljö

Utan cancergena emulsioner
Inga mer allergi eller eksemproblem

Inget mer kladd i maskinerna
Rena o snygga slutprodukter

Passar till all metallbearbetning

Ert ackrediterade materiallaboratiorim • Vi utför bl.a. följande tjänster inom materialteknik
Mekanisk/hållfastighetsprovning • Metallografi ska/skadeundersökningar • KorrosionsprovningMekanisk/hållfastighetsprovning • Metallografi ska/skadeundersökningar • Korrosionsprovning

Svetsarprövning • Procedurprovning • Kemiska/materialanalyser • Miljöanalyser
Vi arbetar enligt internationella och nationella standarder och normer

Svensktillverkade kompakta
kvalitetsenheter för:

• Borrning 
Ø 0,3–25 mm i stål

• Gängning 
M1,6 –M16 i stål

• Fräsning

www.e2systems.se

Kostnadseffektiv 
automatisering

E2 Systems – en del av Tubex AB
Strömslundsgatan 3, 507 62 Borås, Sweden

Tel: 033-20 88 40, Fax: 033-20 88 49, E-mail: e2@e2systems.se
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Ett stryktåligt 
fickkontor

Kristallklar kommunika-
tion utan en tråd

Svetsutrustningsspecialisten ESAB 
har utvecklat en komplett svetshjälm 
som bara väger 334 g. Svetshjälmen 
Eco-Arc, som är lämplig för all po-
sitionssvetsning, består av ett lätt-
viktsskal av polypropen som endast 
väger 205 g, med ett uppfällbart vi-
sir. Hjälmskalet har ett justerbart hu-
vudbindsle och är utrustad med en 
yttre skyddslins, ett DIN 11 miner-
alglas och ett unikt stort inre stänk-
skyddsglas.
Svetsarens ansikte är omsorgsfullt 
skyddat eftersom svetshjälmen Eco-
Arc täcker hela ansiktet, hakan och 
halsen.
Huvudbindslet är lätt och slitstarkt. 
Det är utrustat med ett svettband 
och det finns fyra storleksinställnin-
gar och tre justeringar i längdriktnin-
gen för perfekt passform.

Handheld lanserar nästa generations 
mobila stryktåliga Tablet PC fylld 
med integrerade funktioner som up-
pfyller standarderna IP65 och MIL-
STD 810G. Med en vikt på knappt 1.1 
kilo är den en av de lättaste 7-tums 
pekdatorerna på marknaden mobilt 
arbete. 
Algiz 7 är en ytterst stryktålig Tab-
let PC med 7-tums widescreen 
pekskärm och operativsystemet Mi-
crosoft Windows 7 Professional, In-
tel Atom 1.6 GHz processor, 64 GB 
Solid State hårddisk samt 2 GB DDR2 
RAM. 
Algiz 7 har i standardutförandet 
Bluetooth, WLAN och GPS samt in-
byggd 2 megapixels kamera med 
LED-ljus. Mobil 3G-funktion som till-
val erbjuder höghastighetsöverföring 
av data över GSM/UMTS/EVDO. Algiz 
7 är Gobi™ 2000-kompatibel och har 
inbyggda antenner som stöd – vilket 
innebär att du kan arbeta med valfri 
trådlös mobil frekvens var som helst 
i världen. 

INVISIO gör kommunikationsproduk-
ter som till exempel headsets och kon-
trollenheter för krävande professionella 
användare som militära specialstyrkor, 
polis, räddningstjänst, säkerhetsbran-
schen och industrier världen över. Ge-
nom ett exklusivt samarbetsavtal med 
Motorola tar INVISIO fram bluetooth-
headsets med INVISIOs patenterade 
teknik för konsumentmarknaden. IN-
VISIOs patenterade teknik och kunskap 
inom ljud och kommunikation möjliggör 
störningsfri och kristallklar kommuni-
kation även under svåra till extrema för-
hållanden, som vid kraftigt oväsen, hetta 
och under vatten. 

INVISIO Headsets, som är noterat på 
NASDAQ OMX First North Premier 
Segment, arbetar dels med försäljning 
till egna slutkunder, dels genom distribu-
törer. Produkterna säljs under eget namn 
samt genom OEM-samarbeten med in-
dustriella aktörer (uppdragsutveckling). 

Ny ultralätt 
svetshjälm

NSK och Nomo Kullager presenterar 
en ny produktfamilj utvecklad för att för-
bättra driftsstabiliteten för papperspro-
duktionen och kraftigt minska behovet 
av UH stopp som relateras till rull- och 
kullagerskador.

NSK har utvecklat en ny ytbeläggning 
för rullager som dramatiskt ökar dess 
livstid och som därmed minskar behovet 
av UH med stopptider och kostsamma 
igångkörningar som följd. Sammantaget 
ger dessa fördelar en väsentligt lägre en-
ergikonsumtion eftersom pappersmaski-
nen får en stabilare och jämnare driftstid.

NSK utvecklade DLC beläggningen 
för att ge sina sfäriska rullager energiför-
delar, förlänga driftstiden mellan plane-
rade UH stopp och för att förhindra la-
gerskador som orsakas av för låga laster 
eller otillräcklig smörjning. Dessa för-
hållanden kan uppstå vid softkalandrar, 
sugvalsar eller vid spridarvalsar.

NSK har patenträtt för DLC belägg-
ning på rull- och kullager

NSK har utvecklat metoden med DLC 
beläggning för kul- och rullagerproduk-
ter. DLC beläggningen är kolbaserad 

och har en diamantlik struktur. Eftersom 
DLC beläggningens ytstruktur är så lik 
moderämnets/rullagrets kärna (kullager-
stål) följs de åt mycket bättre vid defor-
mationer än vad som varit fallet hos ti-
digare beläggningsskikt. Adhesionen 
(vidhäftningen) mellan dessa ytor är så-
ledes kraftigt förbättrad vilket minime-
rar risken för att DLC beläggningen ska 
lossna, även under mycket höga belast-
ningar eller hastigheter. Det är detta som 
ger stabil drift och därmed mindre ener-
gikrävande pappersproduktion. 

 

Nytt rullager för stabilare drift
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Ny verktygskopp-
ling från Kaiser
Den nya kopplingen CKN från 
Kaiser är nästan 100 procent 
kompatibel med CKB.
Kopplingen har tre skruvar 
och förlängare av aluminium 
för att få låg verktygsvikt 
även vid långa verktyg.
Mellandelen är slitsad vid 
varje skruvhål och expand-
erar vid åtdragning, vilket 
ger ökad styvhet åt kop-
plingen.
Kopplingen mellan alumin-
ium och stål med tre sk-
ruvar medger överföring 

av högsta mo-
ment.
Användning 
av aluminium 
förlängare 
förenklar 
hantering 
av större 
arbor-
rverktyg 
för oper-
atören 
och minskar 
påkänningen vid förin-
ställning och verk-
tygsväxling.
Tester har visat att vi-
brationsbenägenhet-
en blir mindre genom 
att använda kombi-
nationen stål och al-
uminium.

Mazak lanserar en ny vertikalsvarv, designad för tung 
bearbetning

Mega Turn Nexus 900-serien är den nya generatio-
nens vertikalsvarvar från Mazak, framtagen för att på 
ett effektivt och enkelt sätt tillverka medelstora till sto-
ra detaljer med hög noggrannhet.

Maskinen har en kraftfull spindel på 3655 Nm och 
stabil uppbyggnad som klarar att avverka 960 cm³/min. 
Maskinen har en sving på 1000 mm och klarar av att 
bearbeta ett ämne på Ø 920 mm x 800 mm och en vikt 
av 3000 kgf.

Som option kan maskinen utrustas med en verktygs-
växlare för 12 positioner, lämpligtvis kan där långa 
svarvbommar placeras och då eliminera kollisioner.

Maskinen går även att utrustas med en drivenhet för 
roterande verktyg på 7,5 kw.

Vertikalt för tung bearbet-
ning från Mazak

Att använda tryckluft för att torka, 
kyla, renblåsa mm blir ofta dyrt och med 
en hög ljudnivå som är direkt skadligt för 
omgivningen. 

QH-system AB introducerar en se-
rie luftflödesförstärkare som halverar 
ljudnivå och luftförbrukning vid tork-
ning, kylning, renblåsning, transport el-
ler för ventilation. Utrustningen utnyttja 
Coandaeffekten som gör att stora mäng-

der omgivande luft dras med i utgåen-
de luft som kan vara 10-40 gånger stör-
re än matningsmängden. Utrustningen 
finns som munstycke och rak luftkniv 
med blåsbredd från 50 till 1 200 mm för 
kylning, torkning och renblåsning. Rund 
öppningsbar luftkniv för torkning/kyl-
ning av tråd, rör eller andra långa före-
mål med en diameter upp till 150 mm 
som kan passera genom utrustningen.

QH-system sänker luftljudet

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
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Qimteks marknadsplats

Med den nya söken kan du filtrera så att du bara får upp 
leverantörer med till exempel flera verksamhetsområden 
som svarvning och slipning, eller stansning och pulverlack-
ning. Du kan även kombinera din sök med region, kvali-
tetsäkringar och material.

Eftersom Qimteks marknadsplats innehåller de flesta leve-
rantörer i Sverige kan du hitta de leverantörer som passar 
bäst för din produktion.

Du kan filtrera din sök på följand parametrar:
•	 Verksamhetsområden
•	 Regioner
•	 Material
•	 Kvalitetssäkringar

registrera dig kostnadsfritt 

som leverantör på  ww w.qimtek.se

Sök efter Sveriges bästa leverantörer 
på Qimtek med nya sökverktyget!

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

Det nya sökverktyget i Qimteks e-Sourcing system gör att du kan hitta rätt leverantör när du 
lägger upp en förfrågan.

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

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

                                                                                         Ta en UC på www.qimtek.se

www.uc.se
08-670 90 00

Sveriges ledande 
affärs- och kredit- 
upplysningsföretag

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

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

över 10 000 användare söker varje månad bland företagsprofilerna eller lägger upp förfrågningar som skickas 
ut till företagen i nätverket.
Som leverantör kan du vara med gratis och lägga upp din företagsprofil med kompletta uppgifter.
Om du vill vara med och synas lite mer, få fler förfrågningar och marknadsföra dig mot några av de mest influ-
ensrika inköparna i industrin så kan du uppgradera din företagsprofil för en mindre kostnad.
Börja med att registrera ditt företag gratis på 
www.qimtek.se.
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Autotube HordaGruppen AB
Järnvägsgatan 24, 330 18, Horda 
www.hordagruppen.com
Johan Andersson, 
Tel. 0370-65 46 36

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

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

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

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

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

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

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

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

Det viktiga stålarbetet utförs alla 
tider av Falu Mekaniska Verkstad.

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

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

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

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

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

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

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

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

Slipspecialisten i Rydö AB
Ryvägen-4 A, 314 42, Rydöbruk 
www.slipspecialisten-ls.se
Lennart Strömberg, 
Tel. 0345-212 66

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

Gabs Rostfria AB 
Brandalsund, 153 91, Järna 
www.gabs.se, Per Arne Blomberg

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.svenskverkstad.se

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FA-Tec i Falkenberg AB 
Kvekatorpsvägen 29, 
311 21 Falkenberg
www.fa-tec.se
Jonas Källström Tel: 0346-292 15

Vi är komplett och lyhörd 
produktions partner. Allt ifrån de-
taljtillverkning till kompletta up-
pdrag. Kvalitetssäkrad svetsning 
enligt ISO 3834-2:2005.

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

Vi erbjuder produktion i både 
Sverige  och Estland. Finmekani-
sk plåtberabetning, CAD/CAM, La-
ser skärning, Revolver-stansning, 
Kantpressning, Svetsning, 
Svarvning, Fräsning, Ytbehan-
dling, Montering m.m.

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

Producerar plåt detaljer i olika 
material kvalitéer Rostfritt, Kop-
par, Mässing, Aluminium, Stål, 
mm. Seriestorlekar från enstaka 
detaljer till flera tusen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dessa RFQs har skickats ut till leverantörer som har registrerat sin företagsprofil 
på Qimteks marknadsplats. För mer information om hur du får tillgång till dessa 
och fler RFQs, gå till www.qimtek.se/rfq.aspx eller ring 08-753 48 00.

Registrera dig nu på Qimteks hemsida, www.qimtek.se, så får du “provköra” gratis. 

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

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

www.svenskverkstad.se

exempel på förfrågningar från Qimteks marknadsplats

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

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

Nedan ett urval av de senaste förfrågningarna (RFQs) på Qimteks 
marknadsplats som inköpare söker leverantörer för.

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

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

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

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

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

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

86SLX31174
Formsprutning
Tillverkning av låda för display med bat-
terilucka 
Material: Plast
övrigt: Vi söker kontakt med företag 
som kostnadseffektivt kan ta fram den 
här lådan.
Underlag är under utarbetning men vi 
söker redan nu en kommande partner.
Volymen och avropen kommer att fast-
ställas senare.
Det kommer att bli 3-4 olika plastdelar i 
konstruktionen.
Storlek: 150x110x30mm
Batch:  10000 per år, 50000 per år 

22SLX88170
Rörbockning
Förbindelserör för olja till oljebrännare. 
Material: DIN EN 12449 CU/Ni/Fe 
övrigt: Man bör kunna automatbocka 
rören så alla blir likadana.
Storlek: Ø3,18x0,71, Batch: 1000 per år
Storlek: Ø3,18x0,71, Batch: 3000 per år
Storlek: Ø3,18x0,71, Batch: 1000 per år
Storlek: Ø3,18x0,71, Batch: 1000 per år
Storlek: Ø3,18x0,71, Batch: 100 per år
Storlek: Ø3,18x0,71, Batch: 100 per år
Storlek: Ø3,18x0,71, Batch: 100 per år 

22SLX90011
Pressning
Plåthuv med komplex form, pressning, 
bockning och svetsning. 
Material: S275JR
Storlek: Dimensioner.
-höjd:1000
-bredd:1100
-längd:1700
-t = 1.5
Batch:  200 per år 

22SLX90135
Rörbockning
Vi behöver rör enligt ritning tillverka-
de i 1100mm längder, helst förbockade 
i 180’. Mitten behöver ej bestå av Well-
rohr men det skulle underlätta. 
Material: 316Ti, 316 syrafast eller du-
plex liknande. 
övrigt: Behöver 50 st om veckan för 6 
månader
Storlek: 1100mm

86SLX31631
Laserskärning
Tillverkning av bricka, kan även stansas 
eller pressas. 

Material: Stål 1160-11, Gummi 92457-7 
övrigt: Ytbehandling: Elförzinkning Fe/
Zn
Leverantör kan själv föreslå bästa till-
verkningsmetod av de 3 föreslagna.
200 st per avrop.
Storlek: Ø30mm, T1=2mm
Batch:  2000 per år 

22SLX90114
Sandgjutning
Ledskenedel 
Material: Lågkolhaltigt stål 1.0347, Kon-
struktionsstål 1.0035 
Artikel 1 Batch:  182 per år
Artikel 2 Batch:  51 per år
Artikel 3 Batch:  177 per år
Artikel 4 Batch:  12 per år
Artikel 5 Batch:  62 per år
Artikel 6 Batch:  130 per år

86SLX31872
Fixturer
Utveckling och tillverkning av fixtur till 
Exenterpress 
övrigt: Vi vill att ni kommer och besö-
ker oss för att se hur den skall använ-
das i vår produktion så att det blir rätt 
från början.
Det underlättar om ni finns i Södra Mel-
lansverige.
Storlek: 500x600

86SLX31038
Svarvning, fräsning och borrning av Val-
ve Director 
Material: POM (vit) 
Storlek: L=29, Ø=12
Batch:  10000 per år, 25000 per år 

86SLX31917
Skärande Bearbetning, CNC.
Tillverkning av rörfot 
Material: Typ SS1914 resp S235JR 
övrigt: Det är den sammansatta delen 
vi egentligen är ute efter. Den kan även 
vara massiv. Men kan även tillverkas av 
2 olika delar, från rör och plåt. 
Med eller utan ytbehandling Fe/Zn 12 
C1.
Storlek: Ø40, Ø15, L=35
Batch:  2000 per avrop, 14800 per år 

86SLX32412
Pressning
Tillverkning av lameller för transportörer 
Material: 2333 (Rostfritt), alt. 2324-02, 
alt. 1151 Förzinkad
övrigt: Lämna pris och leveranstid på de 
olika material-alternativen och även på 
de 2 olika längderna. Verktyg bör klara 
L=2000mm för framtida behov.
Våra nuvarande behov är minst 2500 st.
Storlek: T=2, B=150, H=42, L=1300 
och L=2000, Hål enligt ritning
Batch:  500 per avrop 

22SLX89700
Kablage
Tillverkning av en rad olika kablage 
Material: Främst AWG26 med slitskon-
taktering på AMP-don
övrigt: Har 51st olika kablage som vi be-
höver offert på. årsvolym 100 st av var-
je. Vill ha offert med avrop 20/50/100st. 
Har endast hårdkopia på underlagen. 
Storlek: Några decimeter långa
Batch:  5100 per år

22SLX94936
Komplett tillverkning
I arbetet ingår: svetsning, bearbetning, 
montering, uppmätning i kordinatmät-
maskin samt målning. 
Material: SS-NO eller enl. rit
övrigt: Vi tillhandahåller epoxylim-
made lamellpaket 3 v före leveransda-
tum. Målning i 2-komponent epoxyfärg 
ritningBEMA-2722-5. Vi tillhandahål-
ler också svetsfixtur för manuell läges-
ställning av järnkretsen.övriga ritning-
ar: BEMA-2793, -2795, -2303, -2306-1, 
-2307-1, -2317-1, -2325-1,-2333-1 
-2334-1, -2339, -2369, - 2327-1, -2794 
. Material 1312 varmvalsat där ej annat 
anges. Tekniska kommentarer gäller. 
Batch:  5 per avrop, 5 per avrop, 7 per 
avrop  

22SLX90106
Borrning
Distansring mellan motor och växellåda. 
Material: SS 2134-01
Storlek: PLATE T=25 (470x470)
Batch:  20 per avrop 

86SLX31268
Teflonbeläggning av rostfria rör
Material: Rostfritt/Teflonyta(PTFE)
övrigt: Vi söker för kommande behov 
företag som kan denna process

22SLX94969
CNC Svarvning
Titanaxlar med splines 
Material: Titan Gr.5 
Storlek: rund 34 längd 365
Batch:  5 st
Storlek: rund 26 längd 235
Batch:  5 st

22SLX95023
Skärande Bearbetning, CNC
Axel,styrskena,slipplåt,trådstyrning 
mm. totalt 10 st art som skall bearbetas, 
ingår även härdning i förfrågan. 
Artikel 1 Storlek: 69x43 L=140, Batch:  
26 per år
Artikel 2 Storlek: 455x70x40, 
Batch:  9 per år
Artikel 3 Storlek: 70x40x455, 
Batch:  13 per år
Artikel 4 Storlek: o55h8 L430, 
Batch:  14 per år
Artikel 5 Storlek: 60x40 L140, 
Batch:  22 per år
Artikel 6 Storlek: 250x198 T40, 
Batch:  6 per år
Artikel 7 Storlek: 20x45 L455, 
Batch:  10 per år
Artikel 8 Storlek: 35x82 L200, 
Batch:  6 per år
Artikel 9 Storlek: 20x45 L455, 
Batch:  9 per år
Artikel 10 Storlek: o45 L106, 
Batch:  21 per år

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!
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SAMARBETAR MED FÖLJANDE FÖRETAg:

MVr | SIdOr

Juridiska frågor 
Advokatfirman Nova
Stockholm: 08-566 366 00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

yrkeskläder
g-ESS Yrkeskläder, www.mvr.se

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

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

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

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

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

nya stålregler ger stora förändringar
De nya stålbyggnadsregler-
na ställer nya krav på Sverig-
es stålbyggnadsföretag. När 
det nya regelverket, Euro-
koderna för dimensioner-
ing och  EN 1090-2 för ut-
förande och kontroll av 
stålkonstruktioner införs i 
Sverige den 1 januari 2011 
kommer kostnaderna för ut-
bildning och skärpt provning 
att öka dramatiskt. 

Plåt&Vent har pratat med tre sakkun-
niga inom området, vars åsikter skiljer 
sig åt på några punkter. 

– De regler om utförande och kon-
troll som vi har i dag i BSK 07 är väl-
balanserade. Olika regler i EN 1090-2 
kommer att förflytta oss 20-25 år bak-
åt i tiden och leder till ökad adminis-
tration och försämrad säkerhet, trots 
att kostnaderna för röntgen- och ultra-
ljudprovning kommer att fördubblas i 
jämförelse mot i dag, anser Göran Alp-
sten, konsult i företaget Stålbyggnads-
kontroll AB och före detta adjungerad  
professor i stålbyggnad med inrikt-
ning mot produktion och kvalitetssäk-
ring vid Kungliga Tekniska Högsko-
lan (KTH).     

Han menar också att EN 1090-2 fel-
aktigt förutsätter att svetsning är den 
viktiga säkerhetsaspekten när det gäl-
ler normala bärande stålkonstruktio-
ner. 

– Erfarenheterna visar att så inte alls 
är fallet, undermålig svetsning svarar 
endast för någon procent av inträffade 
haverier och skadefall vid stålstommar 
och liknande.  

RISKERAR ATT TAPPA MARK
Göran Alpsten är oroad över att de 

ökade kostnaderna, som förändringar-
na innebär, kommer att försämra stå-
lets konkurrenssituation mot andra 
material, som till exempel betongele-
ment och trä. 

– Trots att kontrollkostnaderna blir 
rejält mycket högre riskerar regler-
na i EN 1090-2 att leda till försämrad 
kvalitetssäkring. Det finns till exempel 
risk att kontrollen av skruvförband åsi-
dosätts, vilket kan leda till all-
varliga brister i säkerheten.

De nya reglerna innebär 
att ett WPS svetsdatablad 
måste upprättas även 
vid enkla svetsarbeten, 
med ökad administra-
tion och höjda kost-
nader som följd. 

– Dessutom ställs tuffa kompetens-
krav på en särskild svetsansvarig 
(svetskoordinator). I dag finns det för 
få personer som har den kompetens 
som de nya reglerna kräver. Och för 
företag som lyckas engagera en svets-
koordinator som konsult med erforder-
lig kompetens innebär det ökade kost-
nader.

En ytterligare faktor som Göran Alp-
sten anser kan bli fördyrande är att kra-
ven på svetsar i många fall höjs från 
reglerna i BSK 07, på grund av en fyr-
kantig hänvisning till en ISO-standard 
för svetsklasser. 

För närvarande arbetas det med att 
skapa tillämpningsdokument som 
mjukar upp kraven i EN 1090-2. Det 
kan medföra att de nya reglerna blir 
mer lika utförande- och kontrollregler-
na i BSK 07.

– Ett rimligt alternativ skulle vara att 
under en förlängd övergångstid med-
ge tillämpning av utförande- och kon-
trollreglerna i BSK 07 vid normala 
stålkonstruktioner. Även då de dimen-
sioneras enligt Eurokod, det vill säga 
som det har gått att göra hittills. Bo-
verket har meddelat att det går att göra 
detta så länge reglerna är aktuella. För 
stora objekt däremot, där beställaren 
önskar få in utländska anbudsgivare, 
till exempel vid byggnation av stålbro-
ar, är det lätt att förstå att beställaren 
vill tillämpa det nya regelverket i EN 
1090-2 fullt ut.

HUVUDET I SANDEN
Stålbyggnadsinstitutets (SBI) vd, 

Björn Uppfeldt, håller till stor del med 
Göran Alpsten, men har samtidigt någ-
ra motsatta åsikter. 

– Vi kan vara hur kritiska som helst, 
men det går inte att stoppa de nya reg-
lerna. Att tro något annat är 
som att sticka huvudet i 
sanden. Därför mås-
te alla förbereda sig 
för det nya sam-
tidigt som vi 
på SBI gör 
vad vi 
kan för 
att be-
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nya stålregler ger stora förändringar

Peter 
Collin.

gränsa kostnaderna för bland annat ad-
ministration och de onödigt omfattan-
de kontrollerna av svetsar, säger Björn 
Uppfeldt.

Han poängterar att arbetet med de nya 
europagemensamma reglerna pågått i 
30 år, och nu är det bara några månader 
kvar innan de börjar gälla i alla europeis-
ka länder förutom Sverige.

– Boverket har hittat ett juridiskt kryp-
hål som innebär att Sverige börjar an-
vända de nya reglerna först den 1 janua-
ri 2011. Det innebär tyvärr att vi hamnar 
åtta månader efter övriga Europa och att 
de får ett försprång på den nya gemen-
samma marknaden. Det nya systemet 
kan i vissa avseenden vara dåligt, men 
det kommer att införas vare sig vi vill det 
eller inte, fortsätter Björn Uppfeldt.

UTBILDNING KRäVS
Han tror att det i genomsnitt kommer 

att ta några projekt innan de svenska fö-
retagen kommer in i arbetet och lär sig 
de nya reglerna. Björn Uppfeldt råder 
svenska företag att förbereda sig genom 
att köpa Eurokoderna, gå kurser och att 
utbilda sig enligt gällande kompetens-
krav. 

– Det som främst fattas i dag är till-
gången till svetskoordinatorer. I dag 
finns det cirka 300-400 utbildade svets-
koordinatorer i Sverige, men så vitt jag 
vet arbetar ingen av dem i byggbran-
schen, säger Björn Uppfeldt. 

De stora kostnaderna för utbildning 
är definitivt ett problem för framförallt 
mindre företag, men Björn Uppfeldt po-
ängterar att EN 1090-2 inte kräver att till 
exempel en svetskoordinator som upp-
fyller kompetenskraven måste vara an-
ställd på företaget. Det går att anlita en 
svetskoordinator med rätt kompetens 
som konsult för ett specifikt projekt. 

– Vi är också inblandade i det arbe-
te som pågår nationellt för val av utfö-
randeklass, som står i direkt relation till 
kontrollomfattningen. Kanske kan jag 
lugna några med att säga att det senas-
te förslaget innebär att de flesta byggna-
der hamnar i utförandeklass två. Det är 
fortfarande mer kontroll och provning än 

vad vi har i dag, men långt från den om-
fattning som diskuterats tidigare. I och 
med det tror jag också att inverkan på 
stålets konkurrenskraft blir marginell.

För att vägleda branschen i det  nya re-
gelverket kommer SBI bland annat att 
samla konkreta råd i en handbok. 

– EN 1090-2 kommer att leda till att 
upp emot 100 val ska göras och alla val 
handlar om en avvägning mellan säker-
het och kostnad. Där hoppas SBI kunna 
hjälpa till i beslutsprocessen.

 
Som framgått berör de nya reglerna 

om utförande och kontroll i EN 1090-2 
i högsta grad Sveriges stålbyggnadsfö-
retag. Plåt&Vent har talat med vd:n för 
Mekaniska Verkstädernas Riksförbund 
(MVR), Lars Svedje.

– Vi har från MVR skickat flera skri-
velser till Boverket där vi påtalat hur de 
nya reglerna i EN 1090-2 kommer att slå 
mot verkstadsföretag som är engagerade 
inom stålbyggnad. Vi har begärt en för-
längd övergångstid då man som nu får 
tillämpa utförande- och kontrollregler-
na i BSK 07 i stället för EN 1090-2, även 
om dimensioneringen har utförts enligt 
Eurokod.

– För oss är det speciellt störande att, 
trots att det blir mer betungande admi-
nistrativa regler och högre kostnader för 
verkstäderna, kvalitetssäkringen och sä-
kerheten hos konstruktionerna riske-
rar att bli sämre vid tillämpning av EN 
1090-2, eftersom de omfattande prov-
ningsreglerna i EN 1090-2 är stenhårt 
fokuserade på svetsning, vilket medför 
att andra säkerhetsaspekter t ex rörande 
skruvförband och korrosionsskydd kan 
bli försummade.

– Det finns exempel på mindre och 
medelstora verkstäder som anser sig inte 
längre ha möjlighet att leverera stålkon-
struktioner när EN 1090-2 blir tvingan-
de. Helst skulle vi vilja få övergångs-
tiden för BSK 07 utsträckt tills nästa 
utgåva av EN 1090-2 kommer, då för-
hoppningsvis många av de orealistiska 
kraven kan bli reviderade, avslutar Lars 
Svedje.

Anders Myrdal

Då vi har kommit en bit in på 2010 och 
trenden pekar lite uppåt i orderläget.

Det måste finnas ett uppdämt behov 
hos våra kunder, så vi hoppas det fortsät-
ter som det har börjat.

När det gäller samarbetet med PLR är 
vi inne i en slutfas om hur det skall se ut 
i färdiga avtal som kommer att slutföras 
under mars månad. Detta kommer att ge 
alla våra och PLR:s medlemmar en bätt-
re medlemsnytta för det är vad vi strävar 
efter – och att medlemmen vet vad han 
får för sina avgifter och att de betalar sig. 
Men vi får återkomma med mer informa-
tion vid senare tillfälle, om till exempel 
Kongressen. 

Vi har flyttat in tillsammans med PLR i 
nya lokaler där VVS och andra förening-
ar också är inhysta, vilket gör att det kan 
finnas andra frågor i arbetsgivaruppdra-
get som man kan samlas runt. Det spe-
lar ingen roll om man är smed eller plåt-
slagare eller rörmokare – som företagare  
har man samma frågor och problem. 

KONGRESS
Nu är det inte långt kvar till vår kon-

gress som i år blir i Östersund den 21–23 
maj. Dit är alla välkommna för att, förut-
om de ombud som närvarar, göra sin röst 
hörd. Det är vad vi som arbetar inom för-
bundet behöver, så att vi vet om det är 
rätt tjänster som tillhandahålls och sam-
tidigt få veta om det finns några andra 
frågor eller tjänster som ni tycker att vi 
skall arbeta med. För det stora och vik-
tigaste uppdraget är medlemsnyttan. 
Dessutom skall vi välja styrelse i MVR 
för de kommande tre åren,  men det upp-
draget jobbar valberedningen med.

Det allra bästa vore om vi fick ett stort 
deltagande till kongressen för det är ock-
så ett bra tillfälle att umgås, i förhand-
lingarna naturligtvis, men vi får heller 
inte glömma den sociala biten, där vi kan 
utbyta erfarenheter.     

Tack för denna 
gång men vi hörs 
snart igen

Det nya året

Kenth Westin
Förbundsordförande

orDFörAnDen HAr orDet

Göran Alpsten, Björn Uppfeldt och Lars Svedje.
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* Fyll i talongen och skicka in sidan senast 
22 mars till: 
”Korsord 110” Svensk Verkstad, Svärdvägen 7, 
182 33 Danderyd.

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

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

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

Tel:  ...........................................................
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Vinnare i nummer 609: Anders Lundqvist, Hov-
mantorp , Lena Sällberg, Malmö , Ann Ling, Marie-
holm .
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Lösen:

Lösning:

Lösen:
2435

Svårighetsgrad: SVÅRT

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

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

Ett Sudoku från AB RIGNELL-ZANDER 

* ** *** ****

Lösen:

Lösning:

Lösen:
6236

Svårighetsgrad: SVÅRT

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

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

Ett Sudoku från AB RIGNELL-ZANDER 

* ** *** ****

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

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

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

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

Vinnare i nummer 6:
1a: Crister Rönnerdahl 
2a: Björn Seborn, Linköping
3e: Keyba Ke Johansson, Nynäshamn

Lösning från nummer 609:

Nu är det dags för ett nytt Sudoku. Sänd in lösningen så att 
vi har den senast 22/3. Lösningen kommer att publiceras i 
Svensk Verkstad nummer 1-2010.

Skicka lösningen till: 
Svensk Verkstad, Svärdvägen 7, 182 33 Danderyd. 
Märk med “Sudoku 110”.

Sudoku

Vi söker tuffa utmaningar!
Meiszners är en liten mekanisk verkstad med stora resurser. 
Som allra bäst på skärande bearbetning av mer avancerade  
detaljer samt vattenskärning av stora detaljer.

Med vår moderna och CNC-styrda maskinpark bearbetar vi stål 
i skiftande kvaliteter.  

Svarv   Max ø800 L=2000
Fräsning   Max 4000 x 1200 x 1500
Vattenskärning  Max 6000 x 3000 x 150/10 ton

Läs mer om oss och våra resurser på vår hemsida

www.meisznersmek.se
Baravägen 1, 613 41 Oxelösund

Telefon 0155- 372 73, Fax 0155- 374 61
E-mail info@meisznersmek.se

Din totala energileverantör,
i hela Sverige
OKQ8 har alternativen för dig som ansvarar för företagets energiinköp. 
Tillsammans hittar vi de lösningar som uppfyller företagets behov, vare 
sig det är eldningsolja, diesel, bensin, pellets eller el. Tack vare våra 
egna fordon har vi kontroll över hela kedjan, från beställning och plane-
ring till leverans. Det garanterar att vi levererar i tid och till rätt plats. 
Ring oss på 020-85 86 87 så berättar vi mer. 

www.okq8.se/foretag
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SAmtAL meD VD:n

Henrik Håkansson, vd 
Dalkia Energy & Industrial Services AB

Dalkia Energy & Industrial Services 
tillhör den stora koncernen Veolia med 
säte i Frankrike som globalt sysselsätter 
omkring 300 000 personer. Det svenska 
bolaget samlar 400 anställda och levere-
rar energi- och tekniktjänster till företag 
i industrisektorn. Företaget omsätter år-
ligen omkring en halv miljard SEK. På 
vd-stolen sitter Henrik Håkansson.

Vad bygger du
i första hand ditt

ledarskap på
– Jag tycker det är viktigt att man ut-

vecklas, både chefer och övriga medar-
betare. Att samla organisationen kring 
tydliga mål, kommunicera kring målen 
och fokusera på resultat, att vrida orga-
nisationen mot utsatta mål och att alla 
drar åt samma håll. Det kräver också att 
människor i organisationen vågar agera 
och det ställer naturligtvis även krav på 
mig som vd att skapa möjligheter för det-
ta. Men det gäller att ha organisationen 
med sig och fatta beslut som är förankra-
de i organisationen. Samtidigt är det lika 
viktigt med tydlighet, att sätta färdrikt-
ningen.

Hur säljer du och
din organisation

företaget
– Väl utförda uppdrag och nöjda kun-

der är den bästa reklam man kan få. Vi 
utför också regelbundet kundnöjdhets-
mätningar för att veta var vi står. Vikti-
ga faktorer är också en aktiv säljorgani-
sation, en ständig varusmärkesbyggnad 
där vi har den globala koncernen i ryg-
gen och där koncernens anda genomsy-
rar hela organisationen. Varje medarbe-
tare är ambassadör för företaget och det 
är helt avgörande för oss att alla är med 
– inte bara vissa utan samtliga medarbe-
tare. Vi finns på många platser. Det bety-
der att vi har en stor kontaktyta utåt och 
vi måste vara lika bra överallt.

Hur förändras
klimatet för en vd

under kristider
– Under den senaste lågkonjunkturen 

har vi lyckligtvis tillhört de mindre drab-
bade. För oss innebär dessa tider ofta nya 
möjligheter. Men visst har vi fått anpas-
sa oss, spara kostnader och så vidare. Det 
har bland annat betytt att vi måste dra ner 
bemanningen på många platser. Under 
krisen har vi bantat organisationen med 
omkring tio procent. I förhållande till 
producerande företag är det ganska lite, 
eftersom vi rör oss med mindre ampli-
tud under upp- och nedgång i konjunk-
turen. Men det innebär naturligtvis obe-

kväma beslut för en vd så fort man måste 
minska personalstyrkan. Det är tråkigt 
att tvingas till såna beslut men det till-
hör också arbetuppgiften för att driva fö-
retaget i rätt riktning. Jag tillhör inte de 
som ligger sömnlös över problemen jag 
brottas med på jobbet, men som män-
niska blir man naturligtvis påverkad av 
det som måste genomföras för företagets 
bästa under kristider. Jag också.

Lågkonjunktur, 
tid för förnyelse. 
Vad satsar du på

– Först och främst måste man fokuse-
ra på de kortsiktiga årgärderna för att an-
passa organisationen till uppgiften under 
de nya förutsättningarna. Men lika vik-
tigt är att ha stort fokus på tillväxten, vil-
ket vi gjort på flera olika sätt. Vi har in-
vesterat i samband med etableringar hos 
kunder, vi har investerat i utrustning för 
bättre effektivitet internt och så vidare. 
Samtidigt investerar vi i utbildning av 
personalen. Det gör vi i och för sig alltid. 
Vi säljer ju människors tid och kunskap 
och därför måste vi hela tiden uppgrade-
ra den kunskapen. Man får inte stagne-
ra utan hela tiden utveckla kompetensen 
hos medarbetarna. Under den här peri-
oden har vi på grund av ett kostnadsbe-
sparingsprogram hållit igen lite på inves-
teringarna – men utbildningen sparar vi 
aldrig på.

Rekrytering. Hur 
gör du för att hitta 
rätt medarbetare

– Det beror lite på vad det handlar om 
för personalbehov. Vi rekryterar natur-
ligtvis som de flesta andra företag ge-
nom annonsering och rekryteringsfir-
mor, men även via kontakter med skolor 
och universitet. Samtidigt är det inte all-
tid ett omedebart personalbehov som 
styr rekryteringen. Det är också viktigt 
att alltid vara beredd att plocka in perso-
ner som kan tillföra något och som pas-
sar väl in i organisationen. Vi rekryte-
rar i väldigt stor utsträckning internt. Jag 
tycker det ofta finns en övertro på extern 
rekrytering. Väldigt ofta visar det sig att 
man hittar precis vad som passar på en 
viss post någonstans i den egna organi-
sationen.

Hur ser konkurrens-
bilden ut och 

vad är er styrka
– Konkurrensbilden varierar väldigt 

mycket inom de olika områden vi arbe-
tar. Inom vissa områden är konkurrensen 
stor, inom andra betydligt mindre. Det 
rör sig både om stora företag och små lo-

kala. Enkelt uttryckt kan vi säga att vi 
konkurrerar med lokal närvaro men med 
det globala företagets resurser och styr-
ka. Men bilden av vår styrka är natur-
ligtvis mer komplex än så. Vi konkurre-
rar inte med pris utan snarare med att ge 
kunden en attraktiv produkt som ger den 
bästa totalkostnaden tillsammans med 
flera mervärden som trygghet i backup-
lösningar, energilösningar som gör att 
kunden kan effektivisera, energibespa-
ring och så vidare. En bärande tanke för 
oss är hållbarhet som vi fokuserar myck-
et på. Det handlar inte bara om att för-
valta en anläggning utan om att utveck-
la den. För oss är det oerhört viktigt att 
snabbt sätta igång ett förbättringsarbete 
och skapa mervärde för kunden.

Hur ser  
framtiden ut
för företaget

– Den ser ljus ut. Vi fortsätter att växa 
inom de tjänster vi har och fokuserar 
både på att etablera oss hos nya kunder 
och – inte minst – att växa med befint-
liga kunder, där vi hela tiden, som sagt, 
försöker effektivisera och skapa mervär-
de. Vi ska bedriva ett så effektivt under-
håll av tekniska installationer att stille-
stånden minimeras – så att kunderna kan 
fokusera på det de gör. Vi verkar inom 
ett flertal olika branscher inom indu-
strin. Outsourcing går lite fram och till-
baka, men just nu är trenden att många 
företag lägger ut de tjänster som vi till-
handahåller. Därför ser framtiden för vår 
verksamhet väldigt bra ut just nu, slutar 
Henrik Håkansson, vd på Dalkia Energy 
& Industrial Services AB.
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Fakta

Namn: Henrik Håkansson
ålder: 43 år
Företag: Dalkia Norden, dotterbolag 
 till Dalkia AB som ingår i 
 Veolia-koncernen, som 
 totalt sysselsätter omkring 
 300 000 personer.
Anst.: 400.

?
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CNC-MASKINER – TEKNIKGYMNASIUM

Tel 0500–44 50 50
www.lichron.se

MCV 720 
• Rörelseområde X/Y/Z 720/460/510 mm
• BT40, 10.000 varv
• Kylvatten genom spindel 20 bar
• 30 verktygsplatser, armväxlare
• Spåntransportör
• Mätprobe verktyg TT-130
• Styrsystem Heidenhain iTNC530

DMH-500 
• Horisontell 2-palettsmaskin

• Palettstorlek 500 x 500 mm
• Direktdriven spindel 15 kW
• 12.000 varv, BT40 • Kylvätska genom spindel
• Snabbtransport 40 m/min
• Mätprobe verktyg & detalj
• Skalor alla axlar • 40 verktygsplatser
• Spåntransportör • Fanuc 18i MB
• Pris 1.495.000:-

MCV-1700 
• Vertikal fl eroperationsmaskin

• Bordsstorlek 1900 x 1010 mm
• Rörelseområde X/Y/Z 1700/800/750 mm
• Oljekyld spindel 15 kW
• BT50, 6000 varv
• Kylvatten genom spindel
• Plangejdrar alla axlar för bästa stabilitet
• 32 verktygsplatser • Spåntransportör
• Mätprobe verktyg • Fanuc/Heidenhain

Kraftfulla fler-
operationsmaskiner 
till din tjänst!

Ett smartare val!

DMV-800
• Vertikal fl eroperationsmaskin 2 paletter
• Bordsstorlek 900 x 560 mm • X/Y/Z 800/560/560 mm
• BT40, 15.000 rpm • Oljekyld spindel 18,5 kW
• Kylvätska genom
   spindel 20 bar
• 32 verktygsplatser
• Spåntransportör
• Fanuc

Vi har många nöjda Dahlih-kunder i 
Sverige!

LAGER-
MASKIN!LAGER-

MASKIN!

LAGER-
MASKIN!

LAGER-
MASKIN!

TVÅ ARBORRVERK
LEVERERADE I

SVERIGE NYLIGEN!

Hyundai-Kia är ett namn som kan orsaka tungvrickning, men det är det enda 
svåra vi kan komma på. Resten är bara goda nyheter. Hyundai-Kia står för 
kompakta, välutrustade och lättprogrammerade maskiner till ett bra pris
med hög kvalitet. En tryggare investering kan du inte göra – knappast
lönsammare heller!

SKT-21
CNC-svarv med 65 mm 
stångkapacitet, SKT-21 
levererar vi i fl est antal!

SKT-250TTSY
CNC-svarv med 2 spindlar,
2 revolvrar, drivna verktyg
& Y-axel

KBN-135
Arborrverk. Bordsstorlek
2000 x 1800 mm

Dahlih/Hyundai-Kia.indd   1 09-01-09   16.20.32
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Walter Norden AB
Halmstad, Sverige
+46 35 165300
service.norden@walter-tools.com
www.walter-tools.com
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Tiger·tec®Silver – så heter det nya mirakelskäret 
från Walter för fräsning i stål och gjutjärn. Det är 
extremt segt, extremt hårt och extremt långlivat och 
kan öka produktiviteten med upp till hundra procent. 
Hög finnish på spånytor och otroligt vassa skärkanter 
ger högsta ytkvalitet. Skaffa dig detta nya kraftfulla 
verktyg redan idag och optimera din produktion!

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