
1www.svenskverkstad.se

Marknadsplats

sätter guldkant på tillvaron

N
R  2 –  30 M

ARS 2011  –  ÅRG 96

®

Qimtek
BLECH Nordic

easyFairs

– premiär i Norden tillsammans
med       Tekniska Mässan

– fem mässor ger industrin en
komplett mötesplats i Malmö

Carina Dahllöf, Silf: Inköparna måste vara med i hela processen

Högtryck i plåtindustrin



www.svenskverkstad.se2

Fräsverktyg i världsklass  
skruvar upp Din produktivitet!

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

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

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

producenterna som får musikerna att 
hitta nya sound, eller roddarna 

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

sjuksköterskor? Eller företags-
ledare utan medarbetare? 

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

Den som kommer först har 
oftast rätt människor bakom sig.

S
W
E
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Försvars- och säkerhetsföretaget 
Saab AB har tecknat en 5-årig Multi-
Currency revolving kreditfacilitet på 
4 miljarder kronor. Detta görs i syfte 
att refinansiera det befintliga avtalet 
som förfaller 2012.

Villkoren återspeglar Saabs star-
ka finansiella position och innehål-
ler inga finansiella åtaganden, s.k. 
covenants. Kreditmarginalen uppgår 
till 0,65 procentenheter med en löf-
tesprovision på 35 procent av kredit-
marginalen.

Avtalet har arrangerats av Saab och 
undertecknats av sammanlagt åtta 
banker, med ett åtagande på 500 mil-
joner kronor vardera. Detta fortsätter 
att stärka Saabs finansiella flexibili-
tet i enlighet med vår strategi.

Saab undertecknar 
Multi-Currency Re-
volving kreditfacili-
tet på 4 miljarder

Volvo Personvagnar och Pininfarina 
SpA har enats om uppsägning av joint 
venture avtal om Pininfarina Sverige AB 
och dess verksamhet i Uddevalla.

Detta innebär att Volvo Personvagnar, 
i linje med de avtal, tar över hela ägan-
det av Pininfarina Sverige AB, som i sin 
tur äger anläggningen i Uddevalla. Detta 
kommer att äga rum i maj 2013.

Verksamheten, som för närvarande 
är tillverkningen av Volvo C70 cabrio-
let, kommer att fortsätta utan ändring-
ar. Volvo Personvagnar kommer att ta 
det fulla ansvaret för de anställda i Udde-
valla anläggningen. Den enda formella 
förändringen är att Volvo Personvagnar 
kommer att vara ensam ägare av verk-

samheten i Uddevalla. Det gemensam-
ma företaget mellan Pininfarina SpA och 
Volvo Car Corporation bildades 2003. 
Fabriken i Uddevalla har tillverkat Vol-
vo C70, som fick JD Power Best in Class 
Quality Award 2010.

“Epokgörande förändringar har skett 
under de senaste tre åren, särskilt i bil-
världen. Pininfarina framtid vilar på de-
sign-och ingenjörstjänster, hållbar rör-
lighet och varumärke värdeökning. Det 
är därför, efter en långvarig och mycket 
framgångsrikt samarbete med Volvo Car 
Corporation är vi nu närmar vår framtid 
på annan grund, säger Silvio Pietro Ang-
ori, VD Pininfarina SpA

“Samarbetet mellan Volvo Personvag-
nar och Pininfarina har varit givande, en 
sann win / win-situation. När vi nu få ett 
slut på vårt samarbete är det med en öm-
sesidig förståelse och i en tid med nya ut-
maningar för båda företagen, säger Ste-
fan Jacoby , VD och koncernchef, Volvo 
Personvagnar.

Volvo tar över ägandet  
av Pininfarina Sverige aB
Volvo Personvagnar köper tillbaka 
Pininfarinas andel i den samägda 
fabriken i uddevalla. Det rör sig om 
60 procent.
övertagandet kommer att ske i maj 
2013.

Tillverkningen av Volvo C70 kommer att fortsätta som vanligt i Uddevalla. Foto: Volvo

Ericsson varslar 400 säljare  
och administratörer– och 
anställer 250 ingenjörer

Ericsson har varslat 400 personer i 
Stockholm. Det rör sig om administratö-
rer och säljare inom främst mobiltekni-
ken LTE. Varslet är resultatet av de för-
ändringar inom företaget som inleddes 
förra året, då Ericssons 23 globala mark-
nadsenheter blev tio regioner. 

Idag har Ericsson knappt 18 000 an-
ställda i Sverige. 400 ska alltså varslas i 
Stockholm, men även i Göteborg vill fö-

retaget säga upp 50 personer.
Samtidigt aviserar företaget att man 

vill anställa 250 ingenjörer inom främst 
LTE (Long Term Evolution) mobiltek-
nik. Trots att det som bekant råder stor 
brist på ingenjörer i landet, inte minst 
inom telekom, är man på Ericsson hopp-
fulla med motiveringen att företaget till-
hör de attraktivaste företag att jobba på i 
branschen.

Den globala produktionen av råstål 
uppgick till 117 miljoner ton under fe-
bruari, motsvarande en uppgång med 8,8 
procent jämfört med motsvarande må-
nad året innan.

Det visar månadsrapporten från World 
Steel Association, WSA, i vilken 64 län-
der och omkring 170 stålproducenter in-
går.

Kapacitetsutnyttjande hos producen-
terna inom WSA låg på 82,0 procent 
under februari, en viss ökning från den 
uppdaterade siffran 80,9 procent för ja-
nuari. Jämfört med februari i fjol ökade 
kapacitetsutnyttjandet med 2,7 procent-
enheter.

(Nyhetsbyrån Direkt)

Produktionen av 
råstål ökar

Foto: SSAB
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Ibland behöver man  
stål relativt omgående. 

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

www.repay.se

Om du hamnar i en liknande situation kan du kontakta oss på 
Repay. Då ska vi se vad vi kan göra. Du får självklart höra av dig 
även för mer vardagliga behov av kapade och skurna stålämnen. 
I vårt team finns några av branschens vassaste specialister på 
området. Och du kan räkna med att det går undan.

w
w

w
.k
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x.

se
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Plåtföretagen lyfter  igen
PLåTBEarBETNING

Vid kontakt med ett antal företag 
där plåtbearbetning är ett starkt 
inslag i verksamheten, får vi 

reda på flera saker; att orderböckerna 
börjar fyllas, vilket innebär att kundföre-
tagen har kommit igång och producerar 
för fullt, att många företag följaktligen 
investerar i maskiner och anställer per-
sonal och att det enda som oroar just nu 
är framför allt två saker; en orolig råva-
rumarknad med höjda priser som resul-
tat samt den globala oro som den senas-
te tidens händelser i världen fört med sig; 
frihets- och demokratirevolution i arab-
världen och jordbävnings-, tsunami- och 
kärnkraftskatastrof i Japan.

Till de som känner av 
uppgången och som in-
vesterat i nya maskiner 
och personal hör Andrén-
verken i Smålandsstenar.

– Jag skulle vilja karak-
tärisera läget i branschen 
som försiktigt optimis-
tisk, säger Fredrik Stens-
son. Även om allt pekar 
uppåt är ändå högkon-
junkturen skör som ett starägg – i syn-
nerhet med tanke på vad som just nu sker 
i omvärlden.

Andrénverken har kommit stärkt ur kri-

sen, och utnyttjade tiden då det var lug-
nare i verkstaden på ett konstruktivt sätt.

– Man kan inte bara sitta och glo i väg-
gen, säger Stensson. Vi har sett över pro-
cesserna, investerat i plåtmaskiner, en la-
serskärare och en 250 tons hydraulpress. 
Vi har också investerat i i effektivisering 
på olika sätt, kvalitessäkring, utbildning. 
Vi har investerat i verktyg och i know-
how. Vi är lite smartare nu.

Laserskärning är den tonmässigt störs-
ta bearbetningen i företaget, där man 
bland annat ändrat processen från laser/
kantbockning till laser/bockverktyg för 
snabbare genomloppstider.

– En rad små förändringar kan åstad-
komma stora vinster, konstaterar Fred-
rik Stensson. Det handlar om att mini-
mera störningar. Blir man av med stenen 
i skon så går man bättre. I strävan att för-
nya och förbättra processerna är tankar 
som ”så här har vi alltid gjort” bannlyst.

– Under lågkonjunktur får man också 
tillfälle att titta på vad vi gör bra, vilka 
produkter vi ska satsa på, för att vi kan 
det bäst och för att vi tjänar pengar på 
det. Då kan det också visa sig att vi bör 
plocka bort en och annan produkt. Det 
har vi i och för sig inte gjort i nån större 
omfattning, men man kan väl säga att vi 
inte skjuter med hagelbössa längre, utan 

ägnar oss mer åt prickskytte.
På Andrénverken automatiserar och ef-

fektiviserar man processerna där det är 
applicerbart för att öka konkurrenskraf-
ten. Kunderna finns, som Stensson ut-
trycker det, överallt från grannföretaget 
till Bangalore.

– Den direkta exporten ökar just nu för 
vår del. Kina, Indien, USA, Polen...

Största utmaningen just nu?
– De aviserade materialprishöjningar-

na. Vi vet inte var det hamnar, men höj-
ningar får alltid stora ef-
fekter på verksamheten.

– Vi förväntas ock-
så fortsätta klara de kor-
ta ledtider vi kunde hålla 
under lågkonjunkturen. 
Snabbare genomloppstid 
från ax till limpa. Det gör 
vi genom våra effektivi-
seringar, men det är svårt 
att vara lika flexibel när trycket ökar, 
som under tider då vi har överkapacitet.

mASkinArBeTen  
inVeSTerAr oCh Växer

AB Maskinarbeten i Alvesta investe-
rar för närvarande kraftfullt. För att möta 
uppgången som inleddes under hösten och 
som fortsatt starkt under första kvartalet, 
har företaget investerat i flera maskiner; en 
6 kW laserskärmaskin från Bystronic som 
kan skära upp till 25 mm och med ett bord 
på 2x4 meter, en riktmaskin som klarar en 
planhet på 0,3 mm, en schweizisk gigant 
från HRC på 47 ton med 13 valsar, samt 
en AXA fleroperationsmaskin på åtta me-
ter med vridbart skärhuvud och BT50-ko-
na för tuff bearbetning.

– En av våra större maskininvestering-
ar nånsin, konstaterat Eddie Johansson. 
Riktmaskin har vi inte haft tidigare, och 
det ger oss ytterligare en fördel och öka-
de möjligheter att leverera bättre pro-
dukter åt kunden.

Företaget, där Eddie ingår i tredje ge-
nerationen företagsledare sedan starten 
på 50-talet, är inne i en expansiv period 
och har tagit tillbaka en stor del av den 
personal man tvingades banta under kri-
sen.

– Maskinarbeten är idag cirka 140 an-
ställda. Bara i år har vi anställt elva.

Inledningen av 2011 har börjat med 
hög beläggning – och så ser också fram-
tiden ut, enligt kundernas prognoser.

– Vi vet naturligtvis inte vad händelser-
na i arabvärlden och Japan kommer att 

Hjulen har definitivt börjat snurra igen.
För de plåtbearbetande företagen pekar kurvorna uppåt. Som-
liga närmar sig till och med de nivåer man hade före krisen. För 
andra går det i lite makligare takt. gemensamt för dem alla är 
ändå ökningen. En markant ökning, som för de flesta började un-
der hösten. Sedan har det bara fortsatt.

Fredrik 
Stensson.

eddie
Johansson.

en robotassisterad kantpress 
på Andrénverken. 
Foto: Andrénverken
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Plåtföretagen lyfter  igen
PLåTBEarBETNING

betyda, men i övrigt ser allt väldigt ljust 
ut.

Inga orosmoln?
– Materialbrist och höjda material-

priser är naturligtvis oroande just nu. 
Svängningarna är förkastliga och får 
effekt på verksamheten. Höjningarna 
är stora och det gör mycket när vi han-
terar tusentals ton material varje år. Nu 
är bristen dessutom så stor att det talas 
om kvoteringar. Om det fortsätter kan vi 
förstås bli drabbade. Hittills har vi kla-
rat oss tack vare avtal. Det saknar många 
och de kan få problem.

De steg företaget nu tagit har förberett 
Maskinarbeten väl för en fortsatt upp-
gång.

– För oss är det viktigt att ha bästa tänk-
bara maskiner, att hänga med i teknisk 
utveckling – det gäller att ha det vassaste 
för att vara marknadsledande.

Maskinarbeten satsar också hårt på att 
automatisera och effektivisera proces-
serna där det är möjligt.

– Vi har ofta repeatordrar och då är au-
tomation både självklart och viktigt, sä-
ger Eddie Johansson.

AnnorlUndA proCeSS 
hoS BeCUr

Becur AB i Bureå strax utanför Skel-
lefteå har en väldigt speciell nisch inom 
plåtbearbetning – avgasrör och ljuddäm-
pare till framför allt personbilar, och job-
bar dessutom med kolfiber för tävlings-
bilar, motorcyklar och snöskoter.

– Vår målsättning nu är att bredda oss, 
utnyttja vår kompetens på andra områ-
den och tillverka dämpare för exempel-
vis maskiner, fartyg, stationära elverk, 
skogsmaskiner, mobila krossanlägg-
ningar och så viadre, säger Per Boström.

– Vi jobbar hårt med att utveck-
la egna produkter och hitta nya 
kunder – det är det viktiga för 
oss nu.

Eftersom företagets produkter är ämna-
de för eftermarknaden, har företaget kla-
rat sig relativt bra genom krisen, efter-
som eftermarknadsprodukter går då.

– Men visst har även vår verksamhet 
haft en downperiod, konstaterar kolle-
gan Patrik Rönngren. Det är på uppgång 
igen, men vi är inte riktigt på gång än.

Ljuddämparna Becur tillverkar är så 
kallade no label-produkter, där kunder-
na, grossisterna, sätter sitt eget varumär-
ke på burkarna. u

ett avgassystem från Bureå. 
Foto: Becur
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Därför är Becur ganska anonymt.
– Men de produkter vi nu utveklar för 

andra applikationer kommer att få vårt 
varumärke.

Lagret hos Becur består av en upp-
sjö modeller avgasrör och dämpare. De 
hamnar i första hand på Volvo och Saab, 
men också modeller från Volkswagen, 
Ford och några till.

– Våra processer skiljer sig ju en aning 
från annan plåtbearbetning, säger Pat-
rik. Materialet köper vi framför allt in på 
coils. Vi valsar plåten till rör som perfo-
reras, valsar mantelplåtar, stansar inner-
gavlar och bockar rör. Vi tillverkar sys-
temen från grunden till färdiga produkter 
och har allt inom väggarna.

Automation är inte särskilt aktuellt på 
Becur för närvarande.

– Det kräver stora investeringar och för 
att det ska löna sig för oss ska vi nog upp 
ett snäpp i volym, säger Patrik Rönn-
gren.

högkonJUnkTUr i ViSlAndA
– Högkonjunktur, säger Klas-Erik 

Svensson på Svets & Mekano i Vislan-
da. Det började i höstas och sedan års-
skiftet har det varit full fart.

Under lågkonjunkturen har företaget 
fått in ett flertal kunder, och lyckats be-
hålla alla tidigare. Storkunden är Dyna-
pac.

Men lågkonjunkturen var tuff. Ett före-
tag i koncernen tvingades i konkurs och 
det drabbade naturligtvis hela företags-
gruppen. Svets & Mekano måste dra ner 
ordentligt på personalstyrkan under 
krisen. 93 anställda blev 45. Nu blir de 
fler igen och är nu 64.

– Vi har anställt tio-tolv man de tre se-
naste månaderna och vi behöver ytterli-
gare några för att klara det ökade trycket.

Klas-Erik konstaterar också att det ef-

ter krisen är stort fokus på snabba leve-
ranstider. Kunderna har vant sig vid de 
kortare ledtiderna som den ökade kapa-
citeten under kristider innebär.

– Men nu är acceptansen för lite läng-
re leverenastider bättre. Våra kunder har 
ju samma kapacitetsproblem som vi. Det 
som under krisen tog en vecka att levere-
ra kan ta 3-4 veckor nu.
För närvarande är Svets & Mekano i en 
utvecklingsfas när det gäller lean 

PLåTBEarBETNING

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

- Prisvärd

- Korta & säkra leveranstider

- Brett tillbehörsprogram t ex
radiostyrning,

säkerhetskrok,

timräknare,

frekvensdrift,

manuella & elektriska
åkvagnar

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

ABUS Kättingtelfer ABUCompact

Applikationsexempel
ABUS svängkran modell LS

Applikationsexempel 
ABUS lättraverssystem modell EHB-X

Se utbudet på www.abus-kransystem.se

Anzeige 182x137 mm  02.12.2010  14:33 Uhr  Seite 1

patrik rönngren och per Boström och massor av avgasrör. Foto: Becur

u
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Truck.

Plåt, grov plåt och inte minst gasskuren plåt från 
oss används varje dag av Sveriges tillverkare av 
truckar, entreprenadmaskiner, skogsmaskiner och 
gruvmaskiner. Liksom av deras underleverantörer.
 Tonvis som frigör kapital, minskar lager, skapar 
flexibilitet, förenklar administration och resulterar i 
lägre kassation. Med mera.
 Behöver du balk, rör, stång, profiler och plåt i 
stål, rostfritt eller aluminium? Välkommen att se allt 
som vi kan erbjuda på www.begroup.se
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pro-
duction. I 

ett EU-projekt job-
bar man mycket med de frå-

gorna.
– Det finns mycket att vinna här.
Den största utmaningen just nu är att få 

rätt folk i produktionen.
– Det är ett stort problem. Det är väldigt 

svårt att hitta rätt folk till jobben.
Just den här dan har man fått ytterliga-

re problem. En brand (orsak okänd) har 
förstört ett par-tre  hundra kvadratmeter 
tak.

– Vi har tappat en halv dag, konstaterar 
Klas-Erik Svensson.

in SenT – UT SenT
– Den största utmaningen är att hänga 

med i den kraftiga konjunkturuppgång-
en, konstaterar Jonas Källström, vd på 
FA-Tec i Falkenberg.

– Allt blir ansträngt när uppgången 
blir så snabb som den blivit nu. Oväntat 
snabb. Både när det gäller kapaciteten, 
som anpassats till en lägre orderstock, 
och på materialsidan. Grossisterna har 
inga lager, nu när alla behöver material.

Det betyder att kurvorna pekar uppåt 
även i Falkenberg.

– Våra kunder mår bättre och bättre och 
det gör följaktligen vi också.

För att klara trycket blir det mycket 
övertid. Ett ganska angenämt problem 
vid en jämförelse.

– Det är roligare än för ett år sedan.
FA-Tecs verksamhet är i första hand 

inriktad på skärande bearbetning, men 
jobbar också en hel del med plåtbear-
betning. Systemlösningar och maskinut-
rustningar kräver många processer, både 
skärande, en rad olika plåtbearbetningar, 
svetsning, montering med mera.

– Vi gas- och plasmaskär, pressar, 

bockar och svetsar. Laser kö-
per vi in.

Stora områden är energi, 
inte minst kärnkraft, off sho-
re och så vidare. Kompetens-
krävande svetsning som fö-
retaget klarar med 3834- och 

9001-licenser.
Nu har FA-Tec en bra orderstock och 

upplever en kraftig ökning sedan sen-
hösten.

– Vi kom in i krisen sent – och kom ur 
den sent.

Man klarade att behålla de flesta an-
ställda under lågkonjunkturen. Nu an-
ställer FA-Tec igen.

FokUS på UTVeCkling
Tommy Hallin, vd på Hallins Verkstä-

der i Ödeshög, sällar sig till skaran som 
just nu upplever en välgörande uppgång 
efter ett par svåra år.

– Det är bra tryck, säger han. Det var en 
bra höst och det är en bra vår.

Hallins har stort fokus på restaurang 
och storkök och jobbar därför mycket i 
rostfritt.

– Omkring 50 procent av 
verksamheten ligger i det 
segmentet. Det är där vi 
lägger det mesta krutet. 
Och det ska öka ytterli-
gare. 

– Vi får in fler 
k u n d e r 
till våra 
befint-
li-

ga produkter och vi jobbar samtidigt hårt 
med att utveckla nya produkter för nya 
marknader.

Företaget, som upplevde en tydlig 
vändning direkt efter sommaren förra 
året, har idag 80 anställda och har under 
året som gått gjort en del investeringtar.

– En del maskinbyten har det blivit un-
der året.

Tommy Hallin nämner, som så många 
andra, oron över de stigande materialpri-
serna. Rostfritt är dyrt och små prisför-
ändringar får stora effekter.

– Det är i princip dagspris på rostfritt, 
säger han.

Bortsett från det; största utmani8ngen 
just nu?

– Att hitta tillbaka till en bra lönsdam-
het efter lågkonjunkturen och att fortsät-
ta arbetet med att utveckla nya produk-
ter.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera 
att svenska, plåtbearbetande företag mår 
ganska bra och har gått stärkta ur kri-
sen. Nu investerar de för en fortsatt upp-
gång...

PLåTBEarBETNING

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

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

Mät och rikta dina maskiner med laserprecision!

Blänkande rostfritt. Foto: hallins

Bakljusramp till lastbil. Foto: Becur



13www.svenskverkstad.se

Från litet till stort
Låt inte smutsen hindra dig – använd maskiner du kan lita på!
Med allt tuffare säkerhetskrav är det ännu viktigare att hålla rent.

Hos oss hittar du alltid en maskin  
som passar dina behov – kontakta oss för demo!

Sopsugmaskinen KM 75/40 W
Lättmanövrerad och självgående sopsugmaskin för snabb och grundlig rengöring  

på de mindre och mellanstora ytorna. Damm som uppstår vid sopning sugs in och  

stannar kvar i behållaren. Stor filteryta och filterskakfunktion tillåter långa arbetspass. 

Sopbredd 750 mm   I   Behållarvolym 40 liter   I   Max arbetsyta 3 375 m2/tim

Jonathan Matti
031-57 73 86
jonathan.matti@karcher.se

Mellansverige

Mikael Andersson
031-57 73 91
mikael.andersson@karcher.se

Väst

Johnny Ranåsen
031-57 73 85
johnny.ranasen@karcher.se

Väst

Henrik Rautiainen
031-57 73 17
henrik.rautiainen@karcher.se

Stockholm

Mikael Lönning
031-57 73 92
mikael.lonning@karcher.se

Öst

Krister Pettersson
031-57 73 87
krister.pettersson@karcher.se

Syd

Peter Fahlgren
031-57 73 95
peter.fahlgren@karcher.se

Södra Norrland

Anders Rännar
031-57 73 12
anders.rannar@karcher.se

Norra Norrland

www.karcher.se
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PLåTBEarBETNING

Då går det bra för maskinsäljarna
När det går bra för underleverantörerna...

I takt med att de plåtbearbetande företagen får mer att göra, 
uppstår naturligtvis behovet av maskinell styrka för att klara job-
ben på ett konkurrenskraftigt sätt.
Den investeringsviljan märks hos maskinförsäljarna, som just 
nu upplever glada dagar. De är laddade med ny teknik, nya 
modeller och nya agenturer för att möta den ökade efterfrågan.

Det släppte i oktober, konstaterar 
Gert Olofsson på Din Maskin. Det 

var avslaget under större delan av 2010, 
men det blev ett väsentligt trendbrott un-

der hösten. Allt är naturligtvis relativt, 
och uppgången kom från en väldigt trög 
marknad. Men fortsätter det som det nu 
har börjat är 2007 års nivåer inte långt 
borta.

Efterfrågan på plåtbearbetningsmaski-
nert är bred och det är egentligen ingen-
ting särskilt som sticker ut. Företagen 

köper alla typer av maskiner för att klara 
sina åtaganden.

– Det är positivt att 2d-laser kommit 
igång igen, säger Olofsson. Det har va-

rit lugnt på den fronten ett 
tag, men nu ökar intresset 
för tekniken igen. Många 
fordon- och krantillver-
kare vill ha laserskärning. 
Skogsindsutrin är en stor 
målgrupp.

Din Maskins stora mär-
ke är Finnpower, som för-
ra året lanserade sin ser-
voelektriska stans- och 
klippmaskin SGe.

– Intresset har varit 
enormt för den maskinen.

När det går riktigt bra i 
försäljningen toppar Din 
Maskin med försäljning 
på runt 200 miljoner per 
år.

– Dit ska vi nå igen, sä-
ger Gert Olofsson, som 
hoppas att den inledda 
uppgången ska fortsätta.

– Det vore trevligt med några goda år 
efter den djupa svacka vi just tagit oss ur.

Ulf Karlsson på Intercut har gjort lik-
nande erfaranheter och konstaterar att 
försäljningen ökat ordentligt de senaste 
månaderna.

– Gasskärmaskiner säljer stort och 
plasma kommer väldigt starkt. Särskilt 

kombimaskiner finns 
det ett stort intresse 
för. Maskinerna får 
mer finesser och kla-
rar fler moment, vil-
ket alltid är attraktivt 
för företagen. Allt så-
dant sparar tid och ef-
fektiviserar proces-
serna. Automatiskt 
hålslag, till exempel. 
I grunden handlar det 
om gammal, beprö-
vad teknik som för-
bättras. Men i syn-

nerhet är det allt runtomkring som blir 
bättre och förenklar och förbättrar arbe-
tet.

Även för Intercut kom ökningen under 
hösten, efter nedången som faktiskt inte 
var enorm.

– Däremot sjönk servicesidan väldigt 
mycket.

Nu går det upp igen. Slutet 2010 starta-
de ökningen, den har accelererat de för-
sta månaderna 2011.

nyA AgenTUrer
– Ett häpnadsväckande stort intresse, 

säger Olle Andersson när han beskriver 
hur Edströms nya agentur CoastOne ta-
gits emot ute på företagen.

– De utmärkande dragen för de här 
helelketriska kantbockningsmaskiner-
na är ergonomin, snabbheten och det re-
lativt vettiga priset. Den är i första hand 
ett komplement till stora maskiner, när 
man har mindre jobb och kan dra nytta 
av den goda ergonomin och utföra job-
ben snabbt, jobb som tar väldigt lång tid i 
en stor maskin.

– För vår del innebär det en nischma-
skin som ingen annan tillverkare har hit-
tat.

CoastOne är ett finskt företag, som 
koncentrerar sig på att utveckla kant-
bockningsmaskiner för tunnplåtsindu-
strin.

Det är en helt ny agentur för Edströms.
– Det var mest ett test och vi insåg inte 

vilken potential den faktiskt har, säger 
Andersson.

Den andra nya agenturen är en italiena-
re vid namn Vimercati.

edströms 
nya fins-
ka märke, 
Coastone.

edströms nya italien-
are, Vimercati.

pullmax har inlett ett om-
fattande samarbete med 
belgiska lVd.
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PLåTBEarBETNING

Då går det bra för maskinsäljarna
När det går bra för underleverantörerna...

www.kernitelubrication.com 08-613 71 50

En ny miljövänlig, revolutionerande smådelstvätt 
som kombinerar tryck, värme och kemi.
Varmt välkomna att besöka oss i monter U511 
på Malmö Industrimässa för mer info och 
demonstration.

– Vimercati är ett entusiastföretag, sä-
ger Ola Anderson, ett företag med en 
passion för innovativa kundanpassning-
ar.

Det är också maskinernas styrka; kun-
danpassningen. 

– Tillsammans med hög kvalité, hög fi-
nish och ett bra pris.

Och maskinförsäljningen i stort?
– En trea på en femgradig skala. Det 

har börjat bra utan att vara några jätteflö-
den.

pUllmAx Blir kompleTT 
i nyTT SAmArBeTe med

Svenska maskintillverkaren Pullmax 
har också haft en bra inledning på året.

– Försäljningen har ökat drastiskt se-
dan oktober-november, säger säljchef 
Rolf Ekblad.

Men det som är utmärkande för företa-
get just nu är det nya samarbetet med sto-
ra LVD i Belgien.

– Vi har ett samarbetsavtal med LVD, 
som innebär att vi säljer och servar deras 
maskiner på den svenska marknaden och 

de tillverkar och säljer våra stansmaski-
ner på världsmarknaden.

Företagen kommer att samarbeta på 
alla plan, både när det gäller försäljning, 
service, produktion, forskning och ut-
veckling.

– Ett win-win-kontrakt.
Det innebär naturligtvis att Pullmax 

blir en mer heltäckande leve-
rantör av plåtbearbetnings-
maskiner. LVD är en 
av världens le-
dande till-
verkare av 
plåtbearbet-
n i n g s m a -
skiner och 
k o m p l e t t e -
rar Pullmax, 
vars styrka är 
stansmaski-
nerna.

Rolf Ekblad 
kons ta te rar 
för övrigt att 
marknaden i 

allt större utsträckning efterfrågar aut-
mation.

– I första hand i hanteringen runt ma-
skinerna, för att få bort tunga och mono-
tona arbetsmoment, och för att utnytt-
ja maskinen så många timmar per dygn 
som möjligt.

Framtiden?
– Ljus – och spän-

nande i det nya 
samarbetet!

en pullmax-lina. en messer multiTherm eco från intercut.

Finnpowers servoelektriska Sge 
finns hos din maskin.
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PLåTBEarBETNING

Internationell plåtpremiär
när Tekniska Mässan och 
BLECH samarbetar

EuroBLECH har tidigare sa-
telliterna BLECH Russia 

och BLECH India. Nu komplet-
teras dessa alltså med en utställ-
ning med fokus på plåtbearbet-
ning i Stockholm, med titeln 
BLECH Nordic. Platsvalet är i 
och för sig inte så konstigt. Dels 
ligger Stockholm bra till för nor-
ra Europa, dels har Tekniska 
Mässan gott renommé med star-
ka mässor under många år.

– Och för att den här delen av 
Europa är en intressant mark-
nad. Det finns ett stort intresse 
för många aktörer att visa upp 
sig här.

– Intresset är väldigt stort, kon-
staterar Lindforss. Mack Brooks 
tar hand om mässan, men vi 
samarbetar intimt, eftersom 
mässorna arrangeras parallellt. 
Anmälningarna strömmar in och 
alla betydande aktörer är på plats 
i oktober.

Utställarna kommer, förutom 
från Sverige, främst från Tysk-
land, Italien, Danmark, Stor-

britannien, Finland, Polen, 
Nederländerna, Belgien och 
Bulgarien.

Samarbetet innebär en win-
win-situation för båda parter, 
när utställningarna kompletterar 
varandra på ett sätt som attrahe-
rar en bred publik.

– Medan Tekniska Mässan er-
bjuder en blandning av utrust-
ning och förnödenheter för indu-
strin, får besökarna tillgång till 
allt som har med plåtbearbetning 
att göra på BLECH Nordic. Det 
innebär att den tillverkande in-
dustrin får en mycket stark mö-
tesplats här i höst. Ett stort fokus 
på plåt, men samtidigt en stor 
bredd.

Med årets mässa som värdemä-
tare, är planen att samarbetet ska 
fortsätta och då kan vi få en plåt-
mässa varannat år i Stockholm. 
I skrivande stund snickras pro-
grammet ihop och vi kommer i 
kommande nummer av Svensk 
Verkstad att presentera det när-
mare.

I år får Tekniska Mässan förstärkning i plåt.
Mack Brooks Exhibitions har skapat en helt ny BLECH-
utställning för Norden, som ett komplement till den sto-
ra EuroBLECH, riktad direkt till regionen i norr.
– Nu har de bestämt sig för Stockholm, och det är 
naturligtvis väldigt glädjande, säger Björn Lindforss på 
Tekniska Mässan.

Bilder från tidigare euroBleCh-mässor. 
Foto: BleCh
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Classica 
3-axlig serie bestående av ekonomiska instegs-
modeller.

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

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

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

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

CNC-MASKINER – TEKNIKGYMNASIUM

Tel 0500–44 50 50. www.lichron.se

• Högtryckspumpar från KMT Waterjet Systems
• Max tryck 6.200 bar

• Svivelfunktion i det 5-axliga huvudet

6.200 bar!

Europas bästa vattenskärmaskin. 
Otroligt bra skärsnitt med patenterad 
vinkelkompensation.
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– Just nu känns det väldigt inspireran-
de att arrangera mässa, fortsätter Annet-
te. Efter att ha hållit igen på investering-
arna under lågkonjunkturen känner vi att 
företagen åter har framtidstro och entu-
siasm.

Hela produktionskedjan tillgodoses på 
de fem mässorna under samma tak.

– Det finns alltså något för alla avdel-
ningar på alla industriföretag.

Mässan, eller mässorna, är fullbokade 
av utställare och Annette tror att uppslut-

ningen blir god även från besökarna.
– I det här klimatet är jag övertygad om 

att många kommer att besöka den här 
heltäckande mötesplatsen för svensk in-
dustri, säger hon.

På plats finns fler än 250 utställare som 
visar de senaste innovationerna och rö-
nen för en effektivare produktion och ger 
besökaren idéer som öppnar nya dörrar 
för fortsatt framgång. På mässans kost-
nadsfria seminarier presenteras lösning-
arna för de utmaningar företag ställs 

inför, bland annat inom energi- och pro-
duktionseffektivisering som är två sto-
ra framtidsfrågor – ett unikt tillfälle att 
vara extra effektiv – här ser du mycket 
på kort tid.

Här är arrangörens argument för varför 
vi ska besöka Industrimässorna i Mal-
mö:
• Du finner nya idéer och koncept, plus 
lite till - allt samlat under ett tak.  
• Innehållsrikt – mängder av utställare 
som visar upp sina senaste produktnyhe-
ter. 
• Fokuserat – uppdatera dig i de nya tren-
derna inom branschen.
• Lärorikt – vi erbjuder kostnadsfria och 
specialdesignade keynote-seminarier 
samt ett omfattande program av learnS-
hops/miniseminarier som utvecklar din 
kunskap. 
• Kostnadsfritt – fri entré och kostnads-
fria aktiviteter på mässan  
• Kompakt – lätt att navigera hallområ-
det - vilket sparar dig värdefull tid 
• Effektivt – möt experter öga mot öga i 
en professionell atmosfär

EaSy FaIrS

Fem mässor smörgåsbord för industrin
Sveriges mest kompletta mötesplats för industrin, skriver easy-

Fairs Scandinavia om de fem samtidiga industrimässorna i 
Malmö i april.

Det låter som en pretentiös slogan, men är alls inga överord. Auto-
mation, underhållsteknik, Distribution & Logistik, Livsmedelsproduk-
tion & Processteknik samt Pack & Emballage täcker ju faktiskt in det 
mesta av de verksamhetsområden svensk industri rör sig på.
– Fullbokat, säger Annette Sturesson på easyFairs Scandinavia AB, 
som inte alls har några probloem att samarrangera fem utställnin-
gar.
– Sist var det sju...

Seminarieprogrammet
Passa på att kompetensutveckla dig 

när du besöker mässan. Mitt på mäss-
golvet pågår mängder med med intres-
santa och kostnadsfria learnShops se-
minarier under båda mässdagarna. Ta 
del av andras erfarenheter och lösning-
ar samt få praktiska tips som du kan dra 
nytta av i ditt dagliga arbete. Semina-
rieprogrammet uppdateras kontinuer-
ligt på easyFairs.com/industimalmo.

 

onSdAg 13/4

13/4 kl 8.30 MORGONMÖTE 
Scen: Baltiska hallen
Så skapar vi en effektivare produktion
produktionen styrs ofta med en resursmin-
imering som ger lite utrymme för störnin-
gar. produktionsprocessen måste därför 
analyseras utifrån hela kedjan av intr-
essenter. 
mats Andersson, Fabriksdirektör, Arlövs 
Sockerbruk, nordic Sugar AB 

13/4 kl 8.30 MORGONMÖTE 
Scen: isstadion
Zoégas kaffe – från böna till kopp
en berättelse om företagets miljötänk för 
såväl råvaror och processer som emballage 
och logistik.
marie louise elmgren, informationschef, 
nestlé Sverige AB

13/4 kl 10.00, Scen: Baltiska Hallen
Teknologier för framtidens automation?! 
en stor del av utvecklingen inom teknikom-
råden viktiga för automation sker idag i helt 
andra branscher, såsom underhållnings-, 
media- och kommunikationsindustrin. detta 
föredrag tittar på en del av teknologiutveck-
lingen inom dessa områden och ger exem-
pel på hur framtidens automationsproduk-
ter och -system kan komma att påverkas 
av detta. 
Tomas lagerberg, Chef automationsfor-
skning, ABB Corporate research, Sverige 

13/4 kl 10.00, Scen: Isstadion
innovation i livsmedelsföretag – en oslipad 
diamant
Christina Skjöldebrand, professor, lunds 
tekniska högskola

13/4 kl 10.45 Scen: Baltiska Hallen
exergisystem – en strategi för effektiva-
re energianvändning och minskad miljöbe-
lastning
en strategi mot effektivare energianvän-
dande och minskad miljöbelastning. exer-
giteknologins synsätt och implementering i 
det svenska samhället leder till ett stort an-
tal positiva konsekvenser, vilka direkt eller 
indirekt påverkar både miljö och energige-
nerering exempelvis i våra fjärrvärmesys-
tem.
håcan åström, Avdelningschef energi, yiT 
Sverige AB 

13/4 kl 10.45 Scen: Isstadion
Förarlösa truckar – trender, utveckling och 
nya tillämpningar
en ny generation av förarlösa truckar är 
raskt på väg att effektivisera arbetet i lager 
och på verkstadsgolv. nya tekniker gör sys-
temen mer flexibla och enklare att använda. 
henrik eriksson på kollmorgen i Särö som 
bland annat system för röststyrda förarlö-
sa truckar ger sin bild av vilken roll de förar-
lösa truckarna kommer att ha i morgonda-
gens materialhantering.
henrik eriksson, kollmorgen  
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Fem mässor smörgåsbord för industrin

EaSy FaIrS

13/4 kl 11.30, Scen: Isstadion
4 partslogistik - hur det kan hjälpa ditt före-
tag att nå nya marknader
Bring Supply Services är en av Sverig-
es ledande livsmedelsexportörer med ett 
stort globalt nätverk och lång erfarenhet 
inom Supply Chain management. Semina-
riet reder ut begreppet 4 parts logistik och 
hur det kan hjälpa ditt företag att på ett en-
kelt sätt och utan stora investeringar nå nya 
marknader.
Johan lundquist, director Commercial och 
Jacob Aagaard, project manager Sales, 
Bring Supply Services

13/4 kl 11.30, Scen: Baltiska Hallen
Flexibel automation med visionsguidad ro-
bot 
– en lösning även för korta serier!
historiskt sett har automatiserad produk-
tion kopplats till storskalig massproduk-
tion och stora serier. idag är det möjligt att 
bygga automation som klarar att hantera 
många olika varianter och som även kan 
hantera helt nya förutsättningar i fram-
tiden. Seende robotar som ser de detaljer 
som skall plockas och där inlärning av nya 
detaljer endast tar några minuter är ett 
mycket gott exempel på automation byg-
gd på dessa principer. Föredraget beskriver 
tekniken som gör detta möjligt och ger en 
uppdaterad översikt av tillgänglig kamer-
ateknik idag. Fokus ligger dock på praktiska 
exempel och referenser hämtade ur verk-
ligheten där flera exempel på lyckade auto-
mationslösningar ges!
henrik Saldner, phd, Vd, SViA 

13/4 kl 13.00 - PANELDEBATT 
scen: Isstadion
Förpackningsinnovation – en fråga om 
överlevnad
• Hur kan innovationseffektiviteten max-
imeras inom förpackningsområdet för kon-
sumentprodukter?
• Är vi mogna att pröva radikalt nya till-
vägagångssätt?
• Vad kan vi med förpackningens hjälp 
göra för att minska livsmedelskedjans 
miljöpåverkan?
deltagare:
Flemming Jörgensen, packaging & Consum-
er products – Sales manager nordic, dupon-
tper nyström, Ceo, Flextrusingrid land-
gren, director of innovation, procordia 
Foodper Baummann, Samordnare, Svensk 
dagligvaruhandelAndreas larsson, docent 
inom innovationsteknik vid lTh
moderator:
per-Stefan gersbro, Vd, packbridge
 
13/4 kl 13.00, Scen: Baltiska Hallen
konkurrenskraft stavas innovation och 
produktivitet
Två helt olika satsningar som siktar mot 

ett gemensamt mål: 
att stärka Sverig-
es konkurrenskraft. 
Forskningsprogram-
met Fordonsstrate-
gisk Forskning och 
innovation (FFi) 
är miljardsatsning 
med fokus på om-
rådena klimat och 
miljö samt säker-
het inom fordonsin-
dustrin. produktion-
slyftet arbetar med 
fokus på företag med 
30-250 anställda, för 
att stödja och inspir-
era företagen att sat-
sa på att utveckla sin 
produktionsförmåga i Sverige. Tero Stjern-
stoft berättar om dessa två program samt 
om VinnoVAs andra satsningar för tillver-
kande industri.
Tero Stjernstoft, Tekn dr, programledare, 
VinnoVA

13/4 kl 13.45, Scen: Baltiska Hallen
Tillståndsbaserat underhåll och rätt under-
hållsfilosofi!
helt överlägsen underhållsledning. resul-
tat av 40 års erfarenhet inom förebyggande 
underhåll och effektiva åtgärder i Sverige 
och utomlands. Jiri presenterar ett antal 
spektakulära problemlösningar.
Jiri pus, Jp konsult AB

13/4 kl. 13.45, Scen: Isstadion
hvad er god ernæring? Facts og fiduser
lad dig guide igennem junglen af kost-
vejledninger – og vildledninger af inge 
Tetens. du vil høre mere om, hvad god og 
sund ernæring er; hvordan man kan forhol-
de sig til kostråd; og hvilke faldgruber, du 
skal passe på. der vil blive givet eksempler 
på aktuel forskning fra bl.a. Fødevareinsti-
tuttet på danmarks Tekniske Universitet.
inge Tetens, Afdelingschef og  professor, 
danmarks Tekniske Universitet, Fødevare-
instituttet

13/4 kl 14.30 Scen: Baltiska Hallen
professionellt Underhåll – en investering i 
högre lönsamhet
Sambandet mellan nedlagda kostnader för 
underhållsarbete och företagets lönsamhet 
beskrivs med några exempel. en metod för 
enkel lönsamhetsanalys redovisas också.  
Bo hägg, Vd, Underhållsföretagen AB
 
13/4 kl 15.15, scen: Isstadion
Se till att ditt företags lagerinredning är 
säker
Sverige har fått en ny standard för lager-
hållningssystem, SS-en 15635. roger An-
neling, medlem i standardiseringsgruppen, 

ger en översikt av vad den innebär för la-
gerhållarna.
roger Anneling, Vd, Anneling Tobin Con-
sult AB
 
13/4 kl 15.15, scen: Baltiska Hallen
när såpvatten och vattenbad inte räcker till 
för din läcksökning och tätkontroll
presentationen kommer att gå igenom för- 
och nackdelar med enkla metoder för läck-
sökning och tätkontroll i produktionsmiljöer 
och när det kan vara lönsamt att ta steget 
från såpvatten till läcksökning och tätkon-
troll med spårgas. med spårgas avses i det 
här sammanhanget i synnerhet helium och 
utspädd vätgas. den kommer också att gå 
igenom vad ett sådant steg kan innebära i 
form av hjälp att hitta rätt produktkvalitet, 
lägre lagerhållning och lägre operatörs-
beroende. Vidare kommer råd att presen-
teras om hur man enklast förbereder sig för 
ett byte från enkel till effektiv tätkontroll 
och läcksökning.
mikael ekström, marknadschef, Adixen 
Scandinavia AB
 
TorSdAg 14/4

14/4 kl 8.30 MORGONMÖTE 
Scen: Baltiska hallen
Få kontroll på och minska energianvänd-
ningen
energianvändningen i framtiden kommer 
att ställa stora krav på alla. Få inspiration 
och användbara tips om hur ni kan minska 
energiförbrukningen i er verksamhet, vär-
na om miljön och samtidigt skapa gynns-
amma affärer.
magnus Sahlin, Försäljningschef/head of 
B2B, e.on Försäljning Sverige AB

14/4 kl 8.30 MORGONMÖTE 
Scen: isstadion
lean enterprise – ständiga förbättringar och 
vägen till hållbar konkurrenskraft
rexam ett av världens största konsument-u
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förpackningsföretag har sedan flera år till-
baka arbetat framgångsikt med lean.  kon-
ceptet är en mix av tillämpning av lean 
verktygen och ”Best practice” i kombination 
med engagemang och drivkraft. Syftet med 
detta föredrag är att ge en bild av hur man 
kan implementera arbetet med lean och 
skapa hållbara förbättringar.
Claes Bjäreholt, Vd, rexam Beverage Can 
Fosie AB 

14/4 kl 9.30, scen: Isstadion
Succé eller flopp – den sensoriska eller up-
plevda produktkvalitén avgör! 
Bland de viktigaste kriterierna för produk-
ters framgång är deras sensoriska egens-
kaper, dvs hur produkten upplevs eller up-
pfattas med hjälp av våra sinnen; syn, 
hörsel, känsel, lukt och smak. därför är 
det viktigt att ta reda på vad olika konsu-
menter föredrar i olika situationer, men ock-
så hur man skall skapa, tillverka och bev-
ara produkter med dessa egenskaper. För 
att bevara produktens sensoriska kvalitet 
är det viktigt att kontrollera kvalitets-
parametrar i såväl produktionslinjen som 
under lagring. För en del produkter är la-
gring en kritisk punkt för den sensoris-
ka kvalitén, men för andra produkter är la-
gringstid en förutsättning för uppnå optimal 
sensorisk kvalité.
Susanne ekman, Sik 

14/4 kl 9.30, scen: Isstadion
Så förbättras godstransporterna med en ny 
hamn i malmö. Under 2011 sker flytten till 
norra hamnen i malmö.  Johan röstin pre-
senterar satsningen och vad den kommer 
att betyda för godstransporterna.
Johan röstin, Vd, Cmp, Copenhagen malmö 
port 

14/4 kl 10.00 Scen: Baltiska Hallen
Uh-plattformen, en modell för tydlighet 
mellan produktion och underhåll
en modell för att skapa tydlighet mellan 
produktion och underhåll för ökad tillgän-
glighet i fabriken. med hjälp av ett praktik-
fall redovisas möjligheten att med klassiska 
modeller för underhållsarbete kunna fatta 
rätt beslut i rätt tid.
kim Berghäll, Affärsenhetschef 
Teknik&driftsäkerhet, euromaint industry 

14/4 kl 10.15, Scen: Isstadion
Förpackningsinnovation och ökad kund- och 
konsumentinsikt
Fredrik nilsson, docent, lunds tekniska 
högskola

14/4 kl 10.45, Scen: Baltiska Hallen
low Compexity Warehouse – 
ett alternativ till klassisk design för automa-
tiserade lager
hur kan man som kund undvika att fastna i 
sin automation? det är möjligt att med en-
hetlig teknik bygga anpassningsbar och ro-
bust automation för lager som kan hantera 
marknadens förändringar. knApp-moving 
berättar om hur ny teknik och ny designap-
proach tillåter er att följa med i marknadens 
nyckfulla svängningar!
Benny Thögersen, Area Sales manager, 
knApp- moving AB 

14/4 kl 11.30 Scen: Baltiska Hallen
öka förädlingsgraden i svensk industri
hur kan det svenska “produktionssyste-
met” förbättras och vad borde vi ta till oss 
från andra miljöer. Vikten av att jobba med 
metodutveckling för att öka förädlings-
graden i svensk industri och se till så vi står 
starka i konkurrensen från omvärlden.
Tobias C. larsson, professor på avd för 

Funktionella produkter, luleå Tekniska Uni-
versitet och avd för maskinteknik, Blekinge 
Tekniska högskola 
14/4 kl 11.45, Scen: Isstadion
Fødevare trends i Skandinavien og Baltikum
hvad driver fødevareinnovation? i høj grad: 
Trends! men hvad er en fødevare trend, og 
hvad kan man bruge den til? kom og hør 
Jenny Bergsten fortælle om Skandinaviske 
og Baltiske erfaringer med at identifice-
re fødevare trends – og hvordan man som 
små- og mellemstore virksomheder effektivt 
kan bruge denne information. Jenny vil også 
fortælle om det grænseoverskridende pro-
jekt baltfood, der arbejder for at skabe øget 
innovations kapacitet i fødevarebranchen i 
landene omkring det Baltiske hav.
Jenny Bergsten, projekt leder, Øresund 
Food 

14/4 kl 13.00, Scen: Baltiska Hallen
Vem älskar den komposterbara förpacknin-
gen? 
när miljöimage ska konkretiseras i inno-
vativa förpackningar så hamnar vi lätt i 
otakt! Förpackningar av ekoprodukter och 
engångsartiklar ståtar redan med symbol-
er för komposterbarhet och kunderna är 
glada. men biogasanläggningarna är ännu 
inte med på tåget och kan inte den påståd-
da nedbrytbarheten bidra till att mer skräp 
slängs i naturen? när är komposterbara för-
packningar en bra idé, och vad krävs av oss 
för att vi ska komma vidare? 
elisabeth gierow, miljöchef, duni AB 

14/4 kl 13.45, scen: Isstadion
mikrovågor och infraröd värmning 
- alternativa värmningstekniker som möjlig-
gör hög kvalitet och effektivitet
mikrovågsvärmning och infraröd värmn-
ing är effektiva värmningsmetoder. genom 
att utnyttja deras inneboende egenskaper 
kan värmningsapplikationer designas efter 
produktens behov samtidigt som process-
tider kan kortas och energieffektiviteten 
ökas. exempel på områden där teknikerna 
kan tillämpas är pastörisering, ytpastöriser-
ing, bakning och lågfettsfritering. industri-
ella tillämpningar presenteras och utveck-
lingsområden diskuteras.
emma holtz och Birgitta raaholt, Sik
 
14/4 kl 13.45, Scen: Baltiska Hallen
dynamiska underhållsintervall – underhåll 
på kundens villkor
Förebyggande underhåll enligt en uppg-
jord plan minskar riskerna för okontrolle-
rade driftstopp. hur kan vi anpassa våra un-
derhållslösningar så att vi får fördelarna av 
ett väl genomfört förebyggande underhåll 
men utan att byta komponenter på ett kost-
nadsineffektivt sätt?
martin Thorsson, marketing manager, Wärt-
silä Sweden AB
14/4 kl 14.30, Scen: Baltiska Hallen

luft, olja eller el? – Vad är rätt drivteknik i 
din maskin?
Att styra och kontrollera rörelser i maski-
ner kan ske på olika sätt.  Vad är det för 
parametrar som påverkar valet? olika 
drivtekniker påverkar investerings- och 
driftskostnader samt intäkter. 
i föredraget presenteras tre olika 
drivtekniker ur olika synvinklar. 
Carry lindholm, Teknikchef Bosch rexroth, 
Bosch rexroth
 
14/4 kl 14.30, scen: Isstadion
effektivare interna transporter hos Thorn i 
landskrona
Thorn i landskrona har sett över hela sitt in-
terna flöde av transporter i sin fabrik i land-
skrona. det är en del i företagets satsning 
på resurssnål produktion. 
Jan henricsson, Vd, logimatic logistikut-
veckling AB och ola Johansson, Supply 
manager, Thorn lighting AB

14/4 kl 15.15, Scen: Isstadion
Best practice within Sustainable Food Chain 
management in the Øresund region
The logistics sector continuously needs to 
develop in order to stay competitive. one 
of the main challenges is reducing carbon 
emissions from logistics in order to meet 
present and future requirements from in-
vestors, customers and politicians as well as 
reduce risk of raising costs due to oil short-
age. during the presentation best practice 
within sustainable Food Chain management 
in order to improve carbon performance will 
be presented.
Jan Boyesen, development manager, öre-
sund logistics 

14/4 kl 15.15 Scen: Baltiska Hallen
cgpackShot – ett nytt sätt att skapa produk-
tfoto kostnadseffektivt
Fördelarna med att skapa produktfoto med 
hjälp av 3d-datorgrafik är många. Vi visar 
hur vem som helst nu kan skapa bilder till 
sin bildbank eller visa hur nya artwork kom-
mer att se ut på er produkt, allt via några 
klick på webben. enkelt, snabbt, tillgängligt 
och oerhört kostnadseffektivt. Webbtjän-
sten cgpackShot lanserades i november 
2010 på emballage i paris, och vann då pris 
som bästa nya tjänst på mässan.
Andreas Josefsson, Utvecklingschef, Virtu-
ell design AB.

Framtiden kommer till Industrimässorna 
i passagen mellan de olika mässhallarna kommer du den 13-14 april att få möjlighet att up-
pleva vad framtiden har att erbjuda. det framtidsinspirerade området ”passagen till fram-
tiden” kommer att visa det allra nyaste inom industrin.

Exponeringsnamn Monter 
Cat AB e101
Skandinavisk industriutveckling e103
ikaros Cleantech AB e104
Westermo data Communications AB e106
mobergs processkontroll AB e108
nomo kullager AB e102
markjet e107
markem-imaje e109
linde materialhantering e111
ip-group e105
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Richard Steen AB
Tillsammans med Voortman
är vi Sveriges ledande 
leverantör av produktions-
maskiner för stålbyggnads-
industrin. Maskiner som 
bearbetar förekommande 
ståltyper. t.ex: balkar, profi-
ler, plattstål, vinkelstål och 
plåt.
Borrenheter, stans & 
klippsystem, böjmaskiner, 
bandsågar, balkprofile-
ringssystem, plåtber-
betningsmaskiner och 
slungrensmaskiner

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

Professionella lösningar för stålbyggnadsindustrin!

Den ledande leverantören av produktions-
maskiner för stålbyggnadsindustrin

E X C E P T I O N A L  P R E C I S I O N  F R O M  T H E  C O M P E T E N C E  L E A D E R .

U P P S PÄ N N I N G  F Ö R 
T R Å N G A  U T R Y M M E N !
TANDEM Kraftspännblock – Överlägset kraftpaket för serieproduktion. 
Pneumatiskt eller hydrauliskt.

 Repeternoggrannhet på 0.01 mm
 Hög spännkraft, upp till 85000N – Centriskt eller mot fast back 
 Optimerad för 5-sidig bearbetning
 Mjuka topbackar för individuell anpassning 
 Idealiskt för uppspänning på roterande fixturer 

 eller på kuber i 4-axliga maskincenter

www.schunk.com Tel. 08 - 554 421 00

ww
w.

sch
un

k.c
om

SCHUNK_TANDEM_185x130_SE_0211.indd   1 07.02.2011   8:41:36 Uhr
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TermoRegulator genomför stort tek-
niklyft för att skapa ökad försäljning.  

TermoRegulator som ägs av det publi-
ka privata equity-företaget Capilon, in-
vesterar 9 MSEK i en ny stansmaskin. 

Stansmaskinen har ett robotiserat verk-
tygsväxlingssystem och inbyggda föräd-
lingssteg.  Den offensiva maskininveste-
ringen är inriktad på att öka försäljningen 
till både befintliga och nya kunder inom 
prioriterade marknadssegment som ven-
tilation, värme och energi. 

– TermoRegulators offensiva investe-
ring i en ny stansmaskin innebär ett stort 
tekniklyft för företaget. TermoRegula-
tors konkurrenskraft stärks ytterligare 
och företaget blir ännu vassare vad gäller 
automatisering, produktivitet och föräd-
lingsgrad. Detta ger företaget goda möj-
ligheter att öka försäljningen till både 
befintliga och nya kunder, säger Alex 
Molvin, VD, Capilon. 

Leverans och driftsättning av maskin-
investeringen kommer att ske under vå-
ren 2011.

www.termoregulator.se

BraNSCHNyHETEr

Nya Holmenkollen är inte bara en 
spektakulär idrottsanläggning med 
utsikt över hela Oslo. Eftersom hopp-
backen består av ca 2000 asymmetris-
ka balkprofiler är den både ett geome-
triskt och svetstekniskt mästerverk.

Inför VM i Oslo 2011 har det gamla 
backhoppartornet rivits och ersatts med 
ett nytt. Det gamla tornet hade inte rätt 
backprofil och var för smalt enligt de nya 
internationella reglerna. Vinnarförsla-
get kallas ”Holmenkollen Fyr”, eftersom 
konstruktionen ska fungera som en fyr 
som lyser upp en förlängning av backen 
mot natthimlen. 

De komplexa knutpunkterna med alla 
vinklar, svetsar och bultförband skapar 
dessutom en hållbar och spännande kon-
struktion. Tillverkning och montage av 
stålkonstruktionerna gjordes av Lecor 
Stålteknik i Kungälv. Konstruktören har 
använt stålsorten S460M, vilket ställer 
extra höga krav på tillsatsmaterial som 

klarar hög slagseghet. Lecor Stålteknik 
använde sig därför av ESABs välkända 
elektroder OK 48.08, som ger goda slag-
seghetsvärden ned till -40°C, samt rör-
trådarna FILARC PZ6102, en utomor-
dentligt lättsvetsad rutil rörtråd för tuffa 
krav på slagseghet ner till -60° och FI-
LARC PZ6138 för produktiv svetsning 
i olegerat stål.

Men den största utmaningen med Hol-
menkollen var inte tillverkningen el-
ler materialvalet utan det komplicera-
de montagearbetet av en drygt tusen ton 
asymmetrisk och fristående konsol utan 
pelare eller andra stöd. 

– Vi delade upp konstruktionen i sam-
manlagt tio sektioner, säger Tennce 
Carlsson, vd för Lecor Stålteknik. På så 
sätt vägde ingen sektion över 150 ton, 
vilket var den maximala vikten som kun-
de bäras av den kran vi skulle använda. 
Totalt har vi förbrukat närmare 15 ton 
ESAB tillsatsmaterial i projektet.
läs hela artikeln på www.svenskverkstad.se

Norsk nationalsymbol vilar  
på svensk stålkonstruktion

TermoRegulator 
satsar miljoner

CNC Plåt i Västervik har rott hem en 
miljonaffär och ska utsmycka nationala-
renan i Solna.  

Nationalarenan i Solna utanför Stock-
holm får en fasadutsmyckning från CNC 
Plåt till ett värde av 25 miljoner kronor. 
– Det känns helt underbart, säger Johan 
Sjöblom som är marknadschef på företa-
get till P4 Kalmar.  

Den nya ordern gör att företaget kom-
mer att anställa omkring fyra nya med-
arbetare. Men CNC Plåt har flera projekt 
igång och hoppas på att det under året 
ska bli till 10 nya arbetstillfällen i allt.

www.cncplat.se

Miljonorder till 
CNC Plåt

Under Tekniska Mässan 2010 hölls ett 
antal utbildningsprogram från scener i 
utställningen.

Ett flertal av dessa seminarier filma-
des och nu är resultatet färdigt. Nio fil-
mer från olika seminarier inom verktyg, 
verktygsmaskiner och produktion finns 
upplagda.

Besök även Tekniska Mässans Youtu-
be-kanal där Ni kan ta del av andra klipp 
från våra uställare där de presenterar ny-
heter och annat som intresserar.

Tekniska Mässans Youtube-kanal: 
http://www.youtube.com/tekniskamas-
san

TM på Youtube

Honeywell har bildat ett nytt affärsom-
råde vars fokus är att leverera avancera-
de öppna lösningar till processindustrin. 
Genom att integrera Matrikons ledande 
öppna lösningar samt deras breda platt-
formsresurser, med sin snabbt växande 
applikations- och lösningsverksamhet, 
kan Honeywells Advanced Solutions le-
verera ett oöverträffat urval av lösning-
ar, domänexpertis, konsulter och tekno-
logi.

Honeywell gör det möjligt för kunder, 
inom gruvdrift, kemi, petrokemi, raffi-
naderi, olja, gas, energi, papper och mas-
sa, att utnyttja lösningar som täcker hela 
processinfrastrukturen för att bättre kun-
na kontrollera och optimera sin process, 
lättare få fram information samt för att 
kunna fatta snabbare och smartare beslut 
som kan förändra deras verksamhet.

www.honeywell.com

Honeywell bildar affärsområdet 
advanced solutions

www.svenskverkstad.se22



23www.svenskverkstad.se

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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– Jag är alltid med redan från början när 
vi exempelvis ska ta fram en ny produkt, 
säger Magnus Ehne på Binar Quick-Lift 
Systems. 

– Det är flera parametrar som är sty-
rande för prisbilden och 
det är naturligvis viktigt 
att jag som inköpare har 
koll på utvecklingen i ett 
projekt för att få en vettig 
tillverkningskostnad. Jag 
har alltid möjlighet att lö-
pande styra utvecklingen 
åt rätt håll.

Ehne sitter mycket riktigt också i led-
ningsruppen.

– Det är standard hos oss. I lednings-
gruppen sitter både inköp, ekonomi, pro-
duktion  och konstruktion.

– När vi driver arbetet som projekt är 
det alltid självklart att vi finns med redan 
från början, menar Torbjörn Törnberg, 
inköpschef på Wahlquists Verkstäder.

– Vi gör ju ofta hela systemleveranser 
och då driver vi det som projekt. Gäller 
det att ta fram en helt ny produkt, från 
prototyp till serie, är det väldigt viktigt 
att vi får vara med från början. Då är det 
oftast med ett par projek-
tinköpare, som tillsam-
mans med utvecklings-
avdelning, produktion 
och tekniker tittar på 
komponenter och så vi-
dare. Och även leveran-
törer är viktiga deltagare 
i det arbetet. Leverantö-
ren ger feedback till pro-
jektet.

– I det rena legoarbetet är vår roll inte 
lika viktig som i utvecklingsprojekten.

– Inköparen är också en viktig infor-
mationsskälla mot marknadsavdelning-
en när det gäller underleverantörsinfor-
mation.

– Min plats i ledningsgruppen är själv-
klar. Det är viktigt för mig att känna till 
målsättningar, veta var vi är på väg och 
ha ett löpande, nära samarbete med övri-
ga avdelningar.

inköpArenS egnA driVkrAFT
På SDA Control Systems varierar rol-

lerna en smula, berättar Peter Ingvars-
son.

– Hos oss sker en del in-
köp av konstruktörerna, 
så det varierar lite hur vår 
inblandnning ser ut. Men 
generellt är det viktigt 
att inköparen finns med 
i processen. Det är vik-
tigt att någon har koll på 
priser, vad som finns till-
gängligt och så vidare.

– Samtidigt ålägger det 
mig att vara alert och nyfiken, föra en 
löpande dialog med andra avdelningar. 
Mycket handlar ju om vad jag gör av min 
roll som inköpare.

– Det fungerar väldigt bra på vårt före-
tag, men samtidigt finns det naturligtvis 
en stor förbättringspotential även i detta.

delAkTigheT AVgörAnde
Marcus Jansson, som är inköpschef på 

HTC Sweden, lovordar sitt företag som 
väldigt duktigt på att plocka in inköpsav-
delningen från början när ett projekt ska 
drivas.

– Vi ska och har väldigt stor påverkan 
avseende kostnader, transporter och le-
verantörer och vilka val som ska göras 
där, säger han.

– Det är inte bara viktigt 
att vi är med i ett tidigt 
skede, utan helt avgöran-
de för totalekonomin i ett 
projekt och för att det ska 
bli riktigt bra.

– Teknikerna har ett an-
nat fokus och ser projek-
ten ur en annan vinkel än 
vi på inköpssidan. Vi kan 
väl verka lite tråkiga i deras ögon ibland, 
eftersom vi hela tiden räknar och petar i 
saker för att få till den optimala lösning-
en.

– Men det innebär inte att det finns mot-
sättningar. Tvärtom har vi ett väldigt bra 
samarbete med tekniker och konstruk-
törer. Vi har ju trots allt samma målsätt-
ning och vill samma saker i slutänden.

– Att jag finns i ledningsgruppen är 
också viktigt. Det är där man har möjlig-
het att påverka de breda besluten och rik-
tingarna för att kunna planera på ett bra 
sätt.

Christer Eriksson på Öhlins Racing sit-
ter inte i ledningsgruppen på företaget, 

men väl i en operationsgrupp, där han 
har ett stort inflytande på planeringsar-
betet.

– För övrigt beror det lite på vad vi job-
bar med.  När vi driver 
projekt, för att exempel-
vis ta fram ett nytt verk-
tyg, då är vi alltid med 
från början för att kun-
na arbeta strategiskt ifrå-
ga om inköpen, förbe-
reda leverantörer och så 
vidare. Det är också ofta 
tidskrävande projekt och 
mycket kan hända på vä-
gen som gör att man måste omvärdera 
beslut och hitta nya vägar.

– Jag tycker jag har en helt okej över-
blick över projekt- och utvecklingsarbe-
te.

SnABBA pUCkAr 
UTAn BArriärer

Jonny Mohlén på Gränsfors Smide 
jobbar i en liten organi-
sation, där det finns få 
barriärer mellan avdel-
ningarna. Därför upple-
ver han heller inte sin roll 
som inköpare som sär-
skilt svår när det handlar 
om inflytande över pro-
jekten.

– Vi är få tjänstemän 
i en liten organisation, och processerna 
går väldigt fort för oss. Vi är alltid med 
från början och beslut tas från ena sekun-
den till den andra.

– Men visst, håller han med, inköpa-
rens roll är mycket viktig i processarbe-
tet. Han har alltid mycket att tillföra med 
sin  speciella kunskap och erfarenhet för 
att projekten ska drivas på ett bra sätt.

Emma Bratt på Trelleborg Sigma in-
stämmer om vikten av att vara med tidigt 
i ett projekt och att ha löpande medver-
kan för att åstadkomma ett bra jobb.

– Men eftersom vi inte har någon till-
verkning blir min roll inte lika tydlig 
som när en produkt ska handlas upp till 
exempel, säger Emma Bratt. Däremot 
håller vi löpande möten med både eko-
nomi, teknik och försäljning för att alla 
ska vara uppdaterade på vad som sker i 
projekten.

INköParNa

När kommer inköparen 
in i processen?
Silfs vd Carina Dahllöf påtalar i en intervju på sidor-
na 36-37 i den här tidningen, vikten av att inkö-
paren kommer in tidigt i processen. Hon får med-
håll av de inköpare vi pratat med, och oron över att 

inköparna får delaktighet i projekt alltför sent kom-
mer på skam i de här fallen.
Dahllöf menar också att inköparen har sin givna 
plats i ledningsgruppen.

Jonny 
mohlén

peter 
ingvarsson

marcus 
Jansson

Christer 
eriksson

Torbjörn 
Törnberg

magnus ehne
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Edströms Maskin AB | Solåsvägen 14 | 551 99 Jönköping | 036-39 20 00 | EDSTROMS.com

VIMERCATI

INNOVATIVA 
KUNDANPASSNINGAR 
OCH MASKINER MED 
MYCKET HÖG FINISH

Designed &
built in Italy

Kantpressar & Gradsaxar
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Det fi nns egentligen bara ett sätt att göra stål

Alltid lite starkare

Vi på Ruukki älskar stål. Framförallt gillar vi att så mycket i samhället 
fungerar tack vare stål. Möjligheterna att utveckla transporter, 
järnvägar, byggnader och industrier växer med stålets styrka. 
Det är därför vi erbjuder våra kunder världens starkaste stål. 
Därmed bidrar vi till utvecklingen av gränssprängande innovationer 
som för en hållbar samhällsutveckling framåt.

Inte så konstigt att vi älskar stål.

Vad behöver du?

Kontakta oss på Ruukki! Tel: 010-78 78 000. Läs mer om oss på www.ruukki.se 
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Allt under ett tak med kostnadseffektiva lösningar

Kontakta oss för ditt lokala servicebehov
Konecranes Syd • Fabriksgatan 10 • 331 35 Värnamo • Tel: 0370-498 05
www.konecranes.se

• Förebyggande underhållsprogram

• Reparationer och förbättringar

• Moderniseringar och ombyggnader

• Anropsservice

• Reservdelar

• Specialservice

 • Pressar

 • Spindelrenovering

 • Konslipning

 • Lasermätning

Kontinuerlig och mätbar underhållsutveckling

Konecranes Verktygsmaskinservice (MTS)
servar alla märken av verktygsmaskiner

Vi är en av världens största leverantörer av
maskinservice för både små och stora företag med lokal närvaro
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MEDLEMSFörETaGET

En lektion i entreprenörskap
NSP Maskin AB

Torbjörn Sandströms historia är betyd-
ligt längre och krokigare än vi har möj-
lighet att i detalj beskriva på de här si-
dorna. Men även som sammanfattning är 
karriärresan imponerande.

Sandström var från början svetsare, 
och som så många andra norrlänningar 
på 60-talet tvingades han från Norrland 
för att hitta jobb söderut.

– Jag jobbade som grovplåtslagare och 
svetsare hos ASEA i Västerås, innan jag 
fick chansen att återvända hem när det 
plötsligt blev brist på yrkesfolk i Ö-viks-
området, där det finns en stark mekanisk 
verkstadstradition.

Ur hAnd i mUn
Som alla norrlänningar trivdes han ald-

rig riktigt bra söderut och det var med 
glädje han återvände. Väl tillbaka blev 
det jobb först på Hägglunds Mekaniska 
och ganska snart på pappersmassafabri-
ken i Husum, där två nya pappersmaski-
ner skulle installeras.

– När det projektet var klart ville de 
skicka mig till off shore-jobb i Norge – 
men då hoppade jag av. Jag ville stanna 
i Norrland.

Sandström sa upp sig och startade eget, 
på vinst och förlust.

– Jag hade inte ett jobb.
Hans stora båtintresse ledde dock till 

att han på beställning fick bygga tre, nio 
meter långa, stålbåtar. Därefter blev det 

Torbjörn Sandström är en 
entreprenör i ordets allra 

renaste betydelse.
Varje steg han tagit med sitt 
företagande har präglats av 
driften att anta nya utmanin-
gar, att se möjligheter istället 
för problem – och massor av 
jävlar anamma.
Det är inte alls konstigt att 
Norrlandsindustrier för ett 
par år sedan ville köpa hans 
företag som under 30 år vuxit 
från ett enmansföretag till en 
industri. Idag är NSP Maskin i 
Nordmaling ett av fyra företag 
i koncernen.Företagets stolthet är de 

stora anläggningarna för 
kalksläckning. det här är det 
senaste projektet, en lever-
ans till Aitikgruvan.
Foto: nSp maskin AB
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MEDLEMSFörETaGET

En lektion i entreprenörskap
en del underhållsjobb på Masonit AB:s 
boardfabrik.

– Man levde ur hand i mun det första 
året, minns Torbjörn.

Men sedan börjad det röra på sig. Or-
dentligt.

– En tuff tid. Legojobb för Kranab fick 
mig att göra 3 600 timmar på åtta måna-
der. Det var slitigt, så jag måste anställa 
folk direkt.
Från starten 1979 till -85 drev Sand-
ström företaget som enskild firma. Där-
efter blev det aktiebolag och NSP Ma-
skin  byggde egen verkstad.

– Vi jobbade mycket åt de stora bygg-
bolagen, ABV, Skånska Cement och så 
vidare. I huvudsak stålstommar. Men 
konkurrensen var hård, så vi började ta 
på oss hela hallbyggen, inklusive be-
tonggjutning av plattorna. Då gick det 
att tjäna pengar. Vi har byggt en hel del 
i området, bland annat en kombinerad 
sport- och ishall. Det var en riktig utma-
ning för oss, ett jobb på 25 miljoner. Det 
var mycket pengar i slutet av 80-talet. Då 
hade vi 22 anställda.

– Men det höll på att ta knäcken på mig, 
så jag bromsade efter det projektet. De 
första åren på 90-talet blev lite lugnare 
och vi var tillbaka på 5-6 anställda.

Just filosofin med att ta hela jobb, har 
gått som en röd tråd genom verksamhe-
ten.

Därför var det för Sandström ganska 
självklart att inte bara göra smidesjob-
ben till tunnlarna utmed Botniabanan, 
som de flesta konkurrenter erbjöd sig att 
göra, utan också tunnelportalerna i be-
tong.

– Vi gjorde en speciell gjutform och 
byggde fem tunnlar, det vill säga tio por-
taler.

Samma sak med bullerdämparna ut-
med spåret, som utförs i stål/betong, stål/
trä, stål/plåt och stål/glas.

– Vi gjorde allt, inte bara stålet. Nu ska 
vi göra bullerskärmar utmed ringleden 
runt Umeå på samma sätt åt Peab.

en norSk VändpUnkT
1985 blev en vändpunkt för verksam-

heten i NSP Maskin.
– En norrman, Stephansen med företa-

get PRS, tog kontakt med mig och ville 
att vi skulle komplettera en leverans av 
kemikalieberdningsutrustning till cellu-
losaindustrin, som ett annat anlitat före-
tag inte gjort. Jag hade inte lärt mig säga 
nej (det har jag fortfarande inte gjort), så 
jag hoppade på det, trots att det var i slu-

tet av juli och mitt i semestertider... Jag 
fick tag i några finländare jag jobbat med 
tidigare, så vi fixade det.

Ett par månader senare återkom norr-
mannen med ännu ett jobb, den här gång-
en i Hallstavik. Torbjörn Sandström sa 
naturligtvis ja, och sedan dess har NSP 
Maskin AB byggt stora anläggningar, 
nästan uteslutande i rostfritt.

– Fram till idag har vi byggt omkring 
50 anläggningar av den sorten, både för 
kemikalieberdning och dessutom kalk-
släckningsutrustning.

Den senare är en intressant produkt, 
inte minst för kunder som använder sto-
ra volymer kalk.

– För en stor kalkkonsument är det väl-
digt lönsamt att ha sin egen släcknings-
utrustning, säger Sandström och förkla-
rar;

– Att köpa släckt kalk innebär att man 
köper en slags pasta, där kalken blandats 
med vatten för att släckas. Då får man 
ett material som till bara 25-30 procent 
består av kalk, resten är bundet vatten. 
Med utrustning för släckning kan man 
köpa kalk direkt från kalkbrotten och det 
är naturligtvis bättre ekonomi i det. In-
vesteringen av utrustningen brukar stora 
konsumenter räkna hem väldigt fort.

Bland kunderna finns såväl gruvbo-
lag som kommuner, som använder kalk i 
sina reningsverk, stora skogsbolag i Sve-
rige, Norge, Finland. En anläggning har 

gått till Holmens stora returpappersfa-
brik utanför Madrid.

hAndSlAgeTS SAmArBeTe
Samarbetet med norrmannen Stephan-

sen har alltså vuxit till en betydande del 
av NSP Maskins verksamhet och idag 
står man i begrepp att ta över PRS verk-
samhet, då norrmannen ska trappa ner.

– Vi kom direkt väldigt bra överens och 
har haft ett synnerligen gott samarbete, 
och vi har också blivit alltmer inblanda-
de i utvecklingen av produkterna, säger 
Torbjörn Sandström som också berät-
tar att några formella avtal aldrig funnits 
dem emellan.

– Vi har kommit överens om mångmi-
lojonprojekt över telefon. Kanske lite 
dumdristigt, men vi har alltid litat på var-
andra och det har aldrig varit några pro-
blem.

SälJA eller inTe?
För några år sedan funderade Torbjörn 

Sandström på att sälja sitt företag, när 
entusiasmen inte var på topp.

– Jag hade en köpare, men jag fick kalla 
fötter i sista minuten – och backade.

– Sedan gick det ytterligare fyra år inn-
an en mäklare lovade sälja företaget 
inom sex månader.

Det betyder att det inte var aktuellt med 
generationsskifte inom familjen?

– Vi pratade mycket om det, jag och 
mina tre söner. Men det var inte rätt. Den 
äldste grabben har eget byggföretag, den 
yngste är datanörd och för mellangrab-
ben, som visserligen jobbar i företaget, 
var det inte rätt att axla ansvaret.

Till slut kom budet från ÅMV Produc-
tion AB, som alltså ägs av Norrlandsin-
dustrier AB tillsammans med Berco Pro-
duktion AB och Scandinavian Terrain 
Vehicles AB.

– De tog över den 1 juli förra året och 
jag är kvar som platschef i några år, sä-
ger Torbjörn Sandström och konstate-
rar att det avgörande skälet till köpet från 
ÅMV:s sida är just NSP Maskins stora 
produkt kalksläckningsutrustning.

– Att jobba i en koncern har många för-
delar. Vi kan samarbeta på olika sätt och 
får betydligt större muskler.

NSP Maskin tillför också muskler. Fö-
retaget har gått som tåget och ständigt ut-
vecklats.

Frågan om hur NSP klarade krisen be-
svaras på klingande norrländska:

– Vi märkte int av han!
mikael harrison

Torbjörn Sand-
ström är en 
sann entre-
prenör, som 

alltid haft svårt 
att säga nej 
och som en-

tagit den ena 
större utman-

i8ngen eft-
er den andra – 

och klarat av 
det.

Foto: privat
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Under ett och samma tak arrangeras 5 mässor för dig som arbetar med produktion, 
underhåll, förpackningar och distribution. Boka in den 13-14 april i din kalender för den 
självklara mötesplatsen för industrin. Förutom spännande utställare kommer du också att 
kunna lyssna till intressanta seminarier, som dessutom är kostnadsfria. 

Hämta din fribiljett med kod 9002 på www.easyFairs.com/INDUSTRI 

Partners

innovatieve technologieën voor
energieprestatie en Binnenklimaat

Baltiska Hallen / isstadion, MalMö • 13-14 aPRil 2011

AUTOMATION2011

DISTRIBUTION & LOGISTIK2011

Besök noRdens stöRsta industRiMässoR 2011

LIVSMEDELSPRODUKTION &  
PROCESSTEKNIK2011

PACK & EMBALLAGE2011

UNDERHÅLLSTEKNIK2011

5 mässor 

under 1 tak

Möt över 
 

250  

utställar
e!
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Auktoriserad distributör
för DoALLs sågbladsprogram

2011

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

B A N D S Å G B L A D

Bimetall M42

TIN-Belagda 

HSS Pulverstål

Hårdmetall

Tungsten Grit 

Friction 

Diamant 

Verktygsstål/Dart

Stocksågblad

Köttsågblad

Bandknivar

K L I N G O R

HM-klingor 

Aluminiumklingor 

Stålkapklingor

HSS-klingor

Slitsklingor

Vedkapklingor

Diamantkapklingor

Fasta slipverktyg 
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Flexibla slipverktyg 

Polerverktyg

Roterande filar
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S L I P k a t a L o g

UNIST

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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BraNSCH- O PrODukTNyHETEr

SKF ger Zambiagruva driftsäkerhet

Väderstad-Verken utser  
årets leverantör

SCHUNK utökar nu stort sitt sortiment 
av precisionshållare som utrustas med 
original Sandvik Coromant Capto in-
terface. Som en licensierad partner till 
Sandvik Coromant, kommer kompetens-
ledaren inom uppspänning och automa-
tion att utvidga sitt sortiment av TENDO 
hydrauliska verktygshållare och andra 
verktygshållarsystem med original inter-
face för C4, C5 och C6. Kundspecifika 
lösningar med C8 och C10 kommer att 
tillverkas på förfrågan.

SCHUNK Capto ökar radiell- och vrid-
styvheten. Jämfört med liknade storle-
kar av standard maskininterface, så har 
SCHUNK Capto både en högre radiell 
styvhet och en bättre vridstyvhet. Det 
mest utmärkande för SCHUNK Cap-
to hållarinterfacet är den polygonforma-
de konan. Denna garanterar en glappfri 
och exakt positionering med hög överfö-
ringskapacitet av vridmoment.

www.schunk.se

– Broson AB i Vårgårda prisas 
Väderstad-Verken AB, ett av Europas 

ledande företag inom jordbearbetning 
och sådd, har utsett Broson AB till Årets 
Leverantör 2010. Priset som delades ut 
för andra året har till syfte att uppmunt-
ra och uppmärksamma goda leverantörs-
prestationer.

Broson AB, är en av Väderstad-Ver-
kens cirka 100 leverantörer av produk-
tionsmaterial. Verksamheten bedrivs i 
Vårgårda i Västergötland och man har 
samarbetat med Väderstad i över 20 år. 
De levererar hjul, nav och bromsar till 
Väderstads jordbearbetningsmaskiner. 

– Vi ställer höga krav på våra leveran-
törer och har sedan 2009 infört ett eget 
certifieringsprogram där samtliga leve-
rantörer bedöms utifrån flera kriterier, 
till exempel kvalitet, service och leve-
ransprecision, säger Ulf Iversen, Inköps-
chef på Väderstad-Verken. 

En jurygrupp på Väderstad-Verken, 
bestående av Inköpschef Produktion, 
Kvalitetschef Inköp, Logistikeransvarig 
och Inköpschef Reservdelar, gjorde det 
slutgiltiga valet. Maxpoäng utifrån cer-
tifieringssystemet är 100 poäng och alla 

leverantörer som kom över 85 poäng (37 
stycken) fick en plakett och bjöds in till 
en festlig ceremoni där priset delades ut. 

– Vi inom gruppen tar utöver poängen 
även hänsyn till andra parametrar som 
komplexitet, samarbetsförmåga och spe-
ciella prestationer under året. Broson var 
dock det företag som både nådde högst 
poäng (98,7) och som vi bedömmer gjort 
den allra bästa insatsen under förra året. 
De har visat ett imponerande kundfokus 
och en målmedvetenhet, säger Ulf Iver-
sen.

För Broson är priset en fjäder i hatten 
som betyder mycket.

– Det är förstås ett gott betyg till vår 
personal och ett bevis på att vi gör ett 
bra jobb. Priset inspirerar oss att bli ännu 
bättre och vi är övertygade om att det 
ger avtryck i branschen, säger Andre-
as Palmgren, affärsområdeschef på Bro-
son AB. 

– Ofta får leverantörer höra av deras 
kunder när de är missnöjda. Vi på Väder-
stad-Verken tycker att det är minst lika 
viktigt att lyfta fram det som är bra, sä-
ger Ulf Iversen.

www.vaderstad.com

SKF och Konkola Copper Mines Plc 
(KCM) i Zambia har undertecknat ett tre-
årigt avtal, värt två miljoner dollar, avse-
ende en lösning för förutsägande under-
håll. Lösningen är baserad på ett system 
som ger tidiga varningar om försämringar 
av maskiner eller anläggningar. Genom 
att använda dessa data för att planera och 
genomföra korrekt underhåll och andra 
åtgärder förbättras anläggningarnas tota-
la prestanda och tillförlitlighet.

– Vi fortsätter vår etablering som lös-
ningsleverantör i den här regionen och 
hjälper våra kunder att minska oplanera-
de driftstopp genom att använda metoder 
för förutsägande underhåll, säger Vart-
an Vartanian, chef för SKF Service Di-
vision.

I mer än 40 år har SKF levererat ett brett 
utbud av produkter, tjänster och lösning-
ar till KCM och dess tidigare ägare.

www.skf.com

Capto utökar 
SCHuNKs  
hållarprogram

Kostnaden i Sverige för korrosion upp-
går varje år till cirka 90 miljarder kronor, 
enligt Korrosionsinstitutet. 

Lösningen till detta stora problem kan 
vara ett löpande underhåll istället för pe-
riodiskt.  Fram till nu har löpande under-
håll varit förhållandevis kostsamt, sär-
skilt vid svår åtkomst.

–Med hjälp av RopeXS-paint™, finns 
det möjligheter att utföra kvalitativa 
rostskyddsmetoder med hjälp av rope 
access,  säger Jamshid Lodhi, marknads-
chef vid Rope Access Sverige AB. Ge-
nom samarbetet mellan Rope Access 
Sverige AB och Alucrom erbjuds inte 
bara processindustrin en ny metod, utan 
även alla ägare av stålkonstruktioner 
så som broar, event-arenor, master och 
vindkraftverk

www.ropeaccess.se

Sverige rostar  
för miljarder

www.svenskverkstad.se32
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När arbetet är krävande är det viktigt att arbetsverktygen har hög kvalitet, tillförlitlighet och ligger bra i handen. Dateks produkter är
alltigenom utformade med kommunikationen mellan människa och maskin i åtanke. Hos Datek får kundens unika situation styra och det
är vanligt att vi specialanpassar kontrollpanel, funktion och färg efter behov. Datek har funnits i fyra decennier, är svenskt, familjeägt och
har trippel A-rating.Vi kommer att fortsätta vårt ihärdiga arbete för säker radiostyrning även i framtiden. Det kan du lita på. 

www.datek.net

HUR VILL DU STYRA?

Vi vet hur viktig driftsäkerhet är för dig. Därför rullar våra tankbils leveranser på, 
alltid smidigt, alltid säkert och alltid på utsatt tid. Så att din verksamhet kan 
fortsätta framåt. Trygga din driftsäkerhet, kontakta oss idag och ta reda på 
mer om våra energi erbjudanden för diesel, smörjmedel och eldningsolja. 

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

Vi driver  
dig framåt
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Europas bredaste produktprogram  
av gallerdurk och lättdurk.

Box 8778  |  402 76 GöteBorG

010-458 00 00  |  info@meiser.se

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

fr
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HJ MEK i Eslöv AB 
bygger partnerskap i 

AUTOMATION & PRODUKTION

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

www.hjmek.seÅkerivägen 6. 241 38 Eslöv. Tel: 0413-160 06 • www.hjmek.se
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Minska kontakten
Öka produktiviteten

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

ISO 14341-A AWS A5.18 

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

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

CARBOFIL GOLD : 
Den nya höjdpunkten 
för MAG-svetstrådar

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

Våra produkter:
Kontakta oss om:

Tillsatsmaterial

Svetsmaskiner

Skärmaskiner

Svetskranar

Svetsautomation

Svetsmekanisering

Rullbockar

Lägesställare

Svetsrobotar

Skärrobotar

Tillbehör

Service

Svets- och skärprodukter

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



www.svenskverkstad.se36

SaMTaL MED VD:N

Carina Dahllöf, vd 
SILF

”Inköparen måste 
vara med i hela 
processen”

– I alltför stor utsträckning ställs in-
köparna inför fullbordat faktum, vilket 
bakbinder deras möjligheter att göra en 
optimal insats, fortsätter Dahllöf.

– Teknikutvecklarna har gjort en spe-
cifikation och hittat en leverantör de är 
nöjda med och går i princip till inköpa-
ren med en inköpslista – så ser det tyvärr 
fortfarande ut på många håll.

– Både inköpare och logistiker är syn-
nerligen viktiga funktioner i ett före-
tag, på samma nivå som vd och ekono-
michef, skulle jag vilja säga – med stora 
möjligheter att påverka företagets strate-
giskt ekonomiska val och därför viktiga 
för företagets totala ekonomi.

– Det är alltså fullständigt självklart 
att inköparen ska delta i processen från 
början, och dessutom ha sin givna plats i 
ledningsgruppen.

Det här är något som är på väg att blir 
bättre och bättre, bland annat tack vare 
Silf, som utbildar svenska inköpare och 
logistiker till en sådan nivå att de är kom-
petenta inom sitt område även ur ett in-
ternationellt perspektiv – det får de cer-
tifikat på.

– Men det är långt ifrån tillräckligt bra!
En viktig faktor i sammanhanget, me-

nar hon, är de många barriärer som finns 
i företagen, där varje avdelning lämnar 
ifrån sig något som är bra för just den 
avdelningen utan att se vad som är bäst 
för hela företaget. Varje enskild avdel-
nings organisation styrs av sina nyckel-
tal som inte alltid är samma som den för 
hela Supply Chain. Mellan avdelningar-
na sker därför inte alltid den kommuni-
kation som borde ske för att gynna affä-
ren och kunden.

– Vi sitter tyvärr fortfarande fast i gam-
la mönster, utan nyckeltal som gynnar 
flödet då man inte kommunicerar med 
varandra. Det är egentligen knuten – vi 
måste kommunicera mer med varandra 
så löser sig mycket!

En inköpare som tilldelas de rätta verk-
tygen kan alltså betyda en hel del för ett 
företag, för att få fram den optimala in-
köpsordern och i förlängningen strate-
giskt ekonomisk hållbarhet.

– Den optimala ordern är långt ifrån 
alltid det lägsta budet, säger hon. Det 
är lätt att falla för lockelser typ ”köper 
du 1 000 istället för 500 blir det billiga-
re per styck”. Behovet måste alltid sty-
ra. Köper man 1 000 när behovet bara är 
500 för perioden, blir hälften liggande på 
lagret och kostar pengar tills det är för 
gammalt. Ingen vidare bra ekonomi, el-
ler hur? Ett lager är ju hyllor med guld-
tackor!

Man måste känna sin kund och dennes 
köpmönster, konstaterar Dahllöf. Här 
kommer just-in-time och Lean-tänket in.

– En bra inköpare har alltså helhets-
syn. En bra inköpare är också duktig på 
att förhandla, så att båda parter känner 
sig som vinnare. Då växer ett långsiktigt, 
bra och effektivt samarbete fram.

Carina Dahllöf kan prata mycket och 
länge om de här frågorna och man mär-

ker att hon brinner för sin uppgift. Väl-
utbildade inköpare och logistiker som är 
delaktiga har stor betydelse för att stärka 
företagets konkurrenskraft i slutänden, 
vilket är synnerligen viktigt, inte minst 
idag, då konkurrensen är stenhård i ett 
globalt perspektiv.

oUTSoUrCing 
– BACkSoUrCing

Vilket för oss rakt på outsourcing, och 
det ganska nya begreppet backsourcing, 
vilket alltså är motsatsen.

Carina Dahllöf arbetade med outsour-
cing när begreppet var ungt, på 80-talet. 

– Apple var till exempel väldigt ti-
digt med att outsourca. Redan i mitten 
av 80-talet lade företaget ut sitt lager på 
ett tredjeparts företag. Idag är inte minst 
IT-tjänster väldigt vanligt att lägga ut, 
så även reception, vaktmästeri och an-
dra områden. Det vi kallar FM, Facili-

ge inköparna utrymme och låt dem vara med 

– En bra inköpare har hel-
hetssyn.
Det säger Carina Dahllöf, vd 
på SILF, Sveriges Inköps- och 
Logistikförbund och tanger-
ar i samma andetag inköpa-
rens idag största dilemma, 
nämligen att det är lite si och 
så med helhetssynen för allt-
för många inköpare på svens-
ka företag.
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”Inköparen måste 
vara med i hela 
processen”

ty Management. Men naturligtvis också 
produktionsfunktioner. I princip kan allt 
outsourcas – utom varumärket.

– Under en period under 90-talet var 
det trend att outsourca. Tyvärr resultera-
de detta också ofta i att man glömde bort 
att behålla kompetensen på företaget – 
och mycket gick fel. I förlängningen le-
der det ju till att man blir en sämre affärs-
partner. Ett löpande samarbete med och 
kontroll av det företag man köper tjäns-
ter av är viktigt för en bra outsourcing. 
Man måste alltid ha kontrollpunkter och 
rätt mätinstrument.

Nu har alltså ett nytt begrepp formats, 
motsatsen till outsourcing – backsour-
cing.

– Det finns ett antal företag som fun-
derar på att ta tillbaka utlagda jobb. Be-
greppet illustrerar ju ganska väl vad det 
handlar om.

Carina Dahllöf använder den norska 
torsken som exempel. Fisken som fis-

kas i Norge, skickas till Kina för att ren-
sas och skeppas tillbaka till Norge för 
att därefter distribueras ut i världen, det-
ta gör man till en lägre totalkostnad än 
vad som kan göras på plats i Norge. Det 
svenska stålet har en liknande cykel; vi 
tar järnet ur det svenska berget, skeppar 
pellets till Sydamerika – och köper till-
baka balkar.

– All utveckling rinner ur händerna på 
oss, när produktionen flyttar så flyttar 
även utvecklingen på sikt.

Carina Dahllöf menar att svenska före-
tag är väldigt duktiga på väldigt myck-
et, om vi bara utnyttjar resurserna på rätt 
sätt, använder rätt teknik, skulle det kun-
na vara tungan på vågen för att stärka 
konkurrenskraften och hämta hem en hel 
del av den produktion vi idag har lagt ut 
till andra länder.

– Vi har stort tekniskt kunnande, vi är 
vassa på Lean, vi håller hög kvalitet och 
så vidare, och så vidare. Anammar vi 

bara alla dessa plusvärden i våra produk-
tionsled är vi riktigt starka i den globala 
konkurrensen.

Och utifrån detta konstaterar Carina 
Dahllöf:

– Inköparens och logistikerns roll är 
viktigare än någonsin. Det visade sig 
inte minst under krisen, då inköpare och 
logistiker räddade många situationer och 
även hela företag!

Carina Dahllöf är 53 år, har familj och 
hund – en portugisisk vattenhund – som 
hon ofta ses tillsammans med i skogen, 
när hon inte åker skidor – både utför och 
rakt fram. Hon är sedan 2007 vd för Silf, 
där hon tidigare arbetat som produktchef 
för logistikutbildningarna sedan 2000.

– En arbetsplats med högt i tak, där alla 
är duktiga medarbetare som tar plats och 
skapar en väldigt bra miljö.

mikael harrison

i hela processen – det vinner företagat på, säger Carina dallöf, vd på Silf. Foto: Silf

Fakta / Silf
Silf Competence AB är Sveriges ledande 
utbildningsföretag inom inköp, logis-
tik och affärsförhandling. mest kändt är 
Silf för de internationella certifiering-
sprogrammen inom inköp och logistik 
samt förhandlingsutbildningar. huvud-
fokus är att kompetensutveckla företag 
och öka dess lönsamhet. Silf har en egen 
tidning, inköp + logistik, samt en bran-
schförening med 2500 medlemmar. Silf 
firar 55 år i år!
Vill du veta mer - besök www.silf.se
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Datek AB, som utvecklar professionel-
la radiostyrningssystem för interaktion 
mellan människa och maskin, lanserar 
ett Windows interface till sina radiomot-
tagare. Detta gör det möjligt för kunden 
att kombinera Profibus, CANopen el-
ler reläutgångar med en PC anslutning i 
samma trådlösa system. För vissa speci-
ella applikationer utan traditionella ma-
skinfunktioner kan Windows interfacet 
användas separat. 

Styrsignaler och andra säkerhetskri-
tiska funktioner får inte kontrolleras via 
PC anslutningen eftersom Windows inte 
uppfyller relevanta säkerhetsstandar-
der. PC anslutningen är tänkt att använ-
das för att mata in information i diverse 
kundspecifika dataprogram. Exempel på 
sådan information kan vara, vikter, rap-
portnummer, logistikinformation etc. 
PC anslutningen kan också användas i 

utbildningssyfte för att styra simulatorer 
från en verklighetstrogen sändare istället 
för speljoysticks.

Kunden installerar mottagaren via en 
Windows DLL-fil (Dynamic Link Li-
brary) från Datek. Fördelen med detta 
är att kunden har stor flexibilitet och kan 
styra över hur de vill att systemet skall 
fungera.

www.datek.net

Windows-kompatibel  
radiostyrning

BraNSCH- O PrODukTNyHETEr

www.svenskverkstad.se38

Användarvänliga 
gasdetektorer

Torrent 400 
löser tvätt- 
problemen

En miljövänlig kombination av tryck, 
värme och kemi – så beskriver Kernite 
Torrent 400, ett nytt tvättsystem för små-
delar.

Bland fördelarna märks framför allt 
systemets prestanda, att det arbetar fem 
gånger snabbare än en automatisk ma-
skin, rengör där automatiska maskiner 
inte kommer åt och rengör metaller och 
andra material utan att skada dem.

Ekonomin framhålls också. Såväl pro-
duktkostnad som reducering av arbets-
kostnader och avgifter för farligt avfall, 
och dessutom ökade serviceintervaller.

Eftersom Torrent 400 inte använder or-
ganiska lösningsmedel och reducerar an-
vändandet av farliga kemikalier, fram-
hävs också miljövänligheten i systemet, 
liksom en problemfri service och använ-
darsäkerhet, bland annat med tanke på 
den reducerade förekomsten av farliga 
kemikalier.

www.kernitelubrication.com

Enerpac lanserar ny cylinderse-
rie med unik lagerkonstruktion

Enerpac är väldsledande inom området 
hydrauliska kraftverktyg. Genom dotter-
bolaget Enerpac Scandinavia AB i Gö-
teborg inleddes i höstas en intensifierad 
marknadssatsning  i de nordiska länder-
na. Som ett led i denna satsning lanserar 
nu Enerpac den nya cylinderserien DUO 
som innebär en breddning av koncernens 
RC-serie. En av de största nyheterna är 
en helt ny lagerkonstruktion som bygger 
på en teknisk vidareutveckling av Ener-
pacs välkända Golden Ring-konstruk-
tion. 

Enerpacs hydraulcylindrar fanns se-
dan tidigare tillgängliga i mer än 100 oli-
ka utföranden och lanseringen av DUO-
serien innebär en ytterligare breddning, 
men också en viktig teknisk förnyelse av 
cylinderprogrammet. Oavsett vad den 
industriella tillämpningen är – att lyf-
ta, pressa, dra, böja, hålla –  har Ener-
pac alltid haft som ambition att via sina 

distributörer kunna erbjuda en lämplig 
cylinderlösning .  Detta gäller även för 
DUO-cylindrarna som finns i ett 40-tal 
modeller med slaglängder från 16 – 362 
mm, och med en cylinderkapacitet på 
5-95 ton.

Enerpacs cylinderprogram har stegvis 
utvecklats tekniskt för att svara upp mot 
allt tuffare industriella krav. Ett exempel 
är lanseringen av Enerpacs RC-serie för 
några år sedan som väckte uppmärksam-
het för bl a den s k Golden Ring-konstruk-
tionen. Golden Ring är ett ringlager som 
tar upp stora snedbelastningar och skyd-
dar cylindern mot bl a avslipning, slita-
ge och överskridande av kolvens maxi-
mala slaglängd. I och med lanseringen av 
DUO-cylindrarna introducerar Enerpac 
en teknisk innovation i form av GR2 La-
gersystem som alltså är en vidareutveck-
ling av Golden Ring-konstruktionen.

www.enerpac.com

G-TECTA heter AGA:s nya serie gas-
detektorer. Enkla att använda, med en 
tydlig display och enknappshantering.

 De klarröda gasdetektorerna ger en sä-
ker och pålitlig avläsning i alla miljöer 
där gas förekommer och varnar både vid 
läckage och vid eventuella brister i funk-
tionen. G-TECTA finns i fem olika mo-
deller och erbjuder ett mycket brett an-
vändningsområde.

– Vi har använt oss av AGA:s gedigna 
erfarenhet inom hantering av gaser när vi 
tagit fram G-TECTA-serien, säger Jan-
Erik Carlsson, Produktchef på AGA Gas.

www.aga.se



39www.svenskverkstad.se

Tyngdpunkten  
i Söderfors

Tyngdpunkten i Sandviken

Hög kvalitet och  
servicenivå är två 
nyckelbegrepp i  
vår verksamhet

Med tillverkning av komponenter och reservdelar

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

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

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

får vi industrins puls att slå!

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

SANDVIKEN • SÖDERFORS
I N D U S T R I T E K N I K
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Varmt mottagande 
av  Euro Expo i ännu 
kallt Skellefteå

När man be-
arbetar rostfritt 
stål, finns flera 
avgörande fak-
torer för att man 
skall kunna 
uppnå hög pro-
duktivitet, ut-
märkt ytfinhet 
och lång verk-
tygslivslängd.

V e r k t y g e t , 
verktygshålla-
ren, arbetsstycket och fastspänningen har alla en avgö-
rande betydelse för resultatet.

Dormers nya S356 och S357 (hörnradie) fräsar i solid 
hårdmetall - under varumärket Elect M™ - har desig-
nats speciellt för att kompensera för dessa faktorer ge-
nom att erbjuda betydande förbättringar när det gäller 
avverkningshastighet och ytkvalitet.

Elect M™ frässortimentet är intressant för precisions-
bearbetning av rostfritt stål, exempelvis, inom rymd- 
och flygindustrin, energi, press- och formverktygsbran-
schen samt inom medicinsektorn. En av de viktigaste 
nyckelfördelarna är Dormers välkända asymmetriska 
spårdelningsgeometri. Denna tillhandahåller en hög 
stabilitet och exceptionell produktivitet.

www.dormertools.com/se

Mectool i 
O lo f s t röm 
har tagit 
fram en se-
rie helt nya 
och patente-
rade, elek-
triska frik-
t i o n s t r a n -
s p o r t ö r e r 
med enastå-
ende persantanda.

De nya elektriska matarna ETP 12 ,  ETP 25 och ETP 
100 förbrukar 85-95 % mindre energi än motsvarande 
pneumatiska. De pneumatiska matarna är oljedimsmor-
da, och släpper ut en del olja i den omgivande luften.

De nya ETP 12 , ETP 25 och ETP 100 matarna  gör 
inte detta , de är helt rena och tysta  (Endast 55 db (A)). 
Detta betyder verkligen Mycket för Arbetsmiljön. Det 
gör också att de nya matarna blir attraktiva i de bran-
scher som förut har ratat de pneumatiska matarna (t.ex. 
Livsmedel & läkemedelsbranschen) p.g.a. den höga en-
ergiåtgången och oljedimmutsläppet i luften.

Även underhållmässigt är detta en hit tack vare att alla 
mekaniska delar är inbyggda. ETP 12 , ETP 25 och ETP 
100 är också betydligt billigare och enklare att installera 
än bandtransportörer.

Det är en helt ny teknik som har används här både vad 
gäller mekanik och typ av el-motor.

www.mectool.se

Mectool transpor- 
terar rent och tyst

Smidig fräs 
från Dormer

markkku visade sto-
ra grejer från Tornio för 
Tornion Sähköpoiat oy.

Anders Sivén  och guy 
enell, miltronic.

Bra aktivitet i damalinis monter.

Anders Wikström, 
Conductix.

Fabian dahlgren, 
regionchef på 
Busch.

Schunk demonstrerar 
sina vassa verktyg.

eUro expos lola Bodin flankeras 
av lennart åström och max åsblom.

kraftiga donin-
gar från Bronco.

Stockholmare i norrland. 
Qimtek deltog på eUro 

expo i Skellefteå. här är 
Anette Thorell, hans Wigart 

och Johan Sköldberg.

Ahlsell deltog på mäs-
san i Skellefteå.

katharina persson 
i duroc engineer-
ings monter.
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Är du leverantör? 
registrera ditt företag kostnadsfritt på 

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

Qimteks Marknadsplats har tekniska profiler på över 3 000 leverantörer

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

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

                                                                                         Ta en UC på www.qimtek.se

www.uc.se
08-670 90 00

Sveriges ledande 
affärs- och kredit- 
upplysningsföretag

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

Som medlem i Qimtek får du ett förmånligt pris på UC:s kreditupplysningar.
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ML Smide Verkstads AB
Truckvägen 4, 
194 52 Upplands Väsby 
Fredrik ling, Tel. 08-59411230
www.mlsmide.se

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

Sinnab
Bastborregatan 11
721 34  Västerås 
lars pettersson, Tel. 021-417080
www.sinnab.se

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

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

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

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

det viktiga stålarbetet utförs alla 
tider av Falu mekaniska Verkstad.

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

legotillverkning och bearbetning 
samt specialmaskiner utgör vår 
huvudsyssla.

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

CnC svarvning, fräsning och 
trådgnist ning i rostfritt, stål m.m. 
polering till läkemedelsindustrin 
och livsmedels industrin. märkning 
med etsning, tampong tryck och 
laser. legomonte ring och paket-
ering.

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

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

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

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

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

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

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

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

Kungsörs Mekaniska  
Verkstad AB
Box 134, malmbergav 21 
736 32 kungsör
mikael Albinsson, 
Tel. 0227-141 00
www.kmv.se

erbjuder tillverkning från små till 
stora  detaljer. långhålsborrning 
Ø200-600 mm längd 13m, hon-
ing upptill 8m, Bäddfräsning längd 
8m, CnC-Svarvning upp till 10m, 
rundslipning upp till 2m.

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

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

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

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

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

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

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

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

Toppmodern legotillverkning inom 
skärande bearbetning. Vi är 41 
anställda. har 20 CnC-maskiner. 
omsätter ca 65 miljoner. har egen 
kvalitetsavdelning med CnC-styrd 
mätmaskin.

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

Arbetar med specialkonstruktion-
er i stålplåt, rostfritt och alumin-
ium, designade efter kundernas 
önskemål. 
en modern maskinpark borgar för 
en verksamhet  byggd på flexibil-
itet, precision samt ett förstklas-
sigt arbete.

Laholm CNC Teknik AB
kullsgårdsvägen 39
31234  laholm
Tel. 070 2525144
www.lct-ab.se
daniel hedqvist 

laholm CnC-Teknik AB tillverkar 
precisionsdetaljer i olika material i 
små till medelstora serier åt Sven-
ska tillverkande företag med eget 
konstruktionsunderlag.

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

Avancerad CnC-, längd-, auto-
matsvarvning och fräsning i alla 
typer av material! dimensioner 
från Ø2mm till Ø84mm i stång- 
material. i chuck klarar vi 
Ø480mm. iSo 9001 & 14001.

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.
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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.

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

din kompletta produktions-
partner – för helhet och detalj. 
kvalitetssäkrad svetsning 
enligt iSo 3834-2:2005.

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

Vi erbjuder produktion i både 
Sverige  och estland. Finmekani-
sk plåtberabetning, CAd/CAm, la-
ser skärning, revolver-stansning, 
kantpressning, Svetsning, 
Svarvning, Fräsning, ytbehan-
dling, montering m.m.

JB Smides AB 
industrivägen 8, 722 33 Västerås 
Johan lannebris, Tel. 021-60171
www.jbsmide.se

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

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

kvalificerad bearbetning i små och  
stora serier. konstruktion, hållf-
asthetsberäkning, Bearbetning, 
Värmebehand ling, ytbehandling, 
montering, pakete ring, lagerhåll-
ning.

Meiszners  
Mekaniska AB
Baravägen 1
Box 115
613 23   
oxelöSUnd
www.meisz-
nersmek.se
Frans meiszner
Tel. 0155 372 73

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

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

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

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

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

Dalkia Energy & Industrial  
Services AB
Vi finns på flera order i Sverige:
karlskrona, Avesta, göteborg, 
Stockholm m.fl
www.dalkia.se
Joakim karlsson
Tel: 0455-359505
 
dalkia arbetar som helhetslever-
antör inom industrin för att stödja 
med teknisk kompetens och rätt 
maskinell utrustning. Vi tar ett 
helhetsansvar för utveckling och 
effektivisering.

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

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

AB H Forssells Smidesverkstad
dalhemsvägen 28
141 25  huddinge
www.forssellssmide.se 
Tel. 08-7740830

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

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

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

Tätsvets Hedquist AB
hantverkarvägen 7, Box 2052 
145 02  norsborg
Stig hedquist, Tel. 08-53177533
www.tatsvets.se

Tillverkning av tryckkärl enligt 
ped, behållare, stålkonstruktioner 
och filterstommar i svart, rostfritt 
eller syrafast material.

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.

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

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

Hagfors Finmekanik AB
hammarvägen 1
683 30  hAgForS
www.hagforsfinmek.se
hans Jansson
Tel. 0563-12970

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

maintpartner har lång erfarenhet 
av att arbeta
med tung bearbetning inom plåt, 
svets och maskinbearbetning. 
Vi utför alla sorters nytillverknin-
gar, reparationer för den svenska 
industrin. 
Vi har även ett finsnickeri.
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AB Jan O Mattsson
Box 44100
Stenkullavägen 43,  
Stora essingen
100 73  SToCkholm
Tel.08 13 14 00
www.janomattsson.se
lars nyström

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

Jonsson & Paulsson  
Industri AB
kännåsvägen 13
831 52  öSTerSUnd
www.jpab.se
harry lindholm
Tel.063-155801

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

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

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

industrigatan 16
302 21  laholm
www.kej-ab.se
mikael nilsson
Tel.0430-12348

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

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

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

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

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

 

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

CnC-svarvning till 32 mm. Center-
lesslipning och trumling/kulpoler-
ing. modern maskinpark. levere-
rar till hydraulik- och pneumatik, 
livsmedelsindustri, mätteknis-
ka företag mm. lokalt samarbete 
inom härdning och ytbehandling.

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

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

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

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

CL-LEGO
murgårds- 
vägen 6
816 31   
ockelbo
magnus  
larsson
Tel: 
073-735 62 95

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

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

nC-Tjänst i Västerås AB är grun-
dat 1995 och affärsinriktningen är 
skärande bearbetning i CnC- 
styrda fleroperationsmaskiner och 
svarvar.
Vi utför komplicerade bearbetnin-
gar i alla typer av material, spe-
cialitet rostfritt och gjutgods. Vår 
kundkrets består till största del av 
större företag.

Svetsspecialisten i Malmö AB
Silverviksgatan 30
213 74 mAlmö
kontakt: Conny olin/lars Sjögren
Tel: 040-43 42 30
email: info@svetsspecialisten.se
Webb: www.svetsspecialisten.se

Tillverkar avancerade rörkompo-
nenter till fyllningsmaskiner och 
övrig mejeriutrustning.
orbitalsvetsning i rördimension-
er 6-76 mm.
CnC-styrd helautomatisk rörbock-
ning med kuldorn.
Företaget är kvalificerade enligt:
iSo 15614-1
personal är certifierade enligt:
en-287-1, en-1418 (orbital)

Elms Mekaniska AB
Bryggarevägen 20
683 33  hagfors
olle elm
Tel.  0563-614 30
Fax: 0563-61435
www.elmsmekaniska.se

Företaget med 50-åriga rötter.
Bred kompetens mångårig 
erfarenhet. Vi utför: 
Svets&plåtkonstruktioner 
industrireparationer/montage
Svarvning, Fräsning, Arborrning
robotsvetning, Byggstål, Byggplåt
maskinkonstruktioner, dammluck-
or, mm.

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

legotillverk-ning av pressade 
plåtdetaljer upp till tjocklek 5mm, 
pulverlackering, konstruktion, 
montering/packning. Utveck-
lar från kundidé till fullt färdiga 
produkter med produktionsup-
plägg.

Brickpack AB
Box 21
repslagaregatan 21
312 21 laholm
Tel 0430-295 50
www.brickpack.se

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

JCK Produkter i Sävsjö AB
hantverkargatan 3
576 35 Sävsjö
petra olsson 
Tel 0382-136 30
Fax 0382-131 25
www.jckprodukter.se

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

Invex AB
Box 261,
431 23 mölndal
tefan lundberg
Tel. 031-576440

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

Momentum Stainless 
Components
Johanneslustgatan 12, 
212 28 malmö
Telefon: 040 26 06 73

legotillverkning av allt inom rost-
fritt. Specialitè: Tankar, tryck-
kärl och stativ till livsmedels och 
processindustri. Valsning, manu-
ell eller mekaniserad tig och plas-
masvets. iWS.
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Vrena Mekaniska Verkstad AB
oppundav 21
640 33  Bettna
Joachim Andersson
Tel. 0155-29 33 00

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

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

legotillverkning i rostfritt stål, 
aluminium, titan och stålplåt. 
Vi kan: djupdragning, excen-
terpressning, laserskärning, 
Stansning, Bockning, Svetsning, 
Slipning, polering & montering. 
inom varje område finns det au-
tomatisering i form av robotstyrn-
ing. Certifierade enligt iSo 9001, 
iSo 14001 samt svetscertifikat en 
287-1.

- blir du förvald vid offertförfrågningar  
 från viktiga inköpare.

Några exempel på användare  
av Qimteks marknadsplats:

Sandvik, kockums, Volvo, Atlet, haldex,  
öhlins,  Atlas Copco, metso, gränsfors, Bom-
bardier, Seabased, dellner Brakes, Sil-
va, SSAB, hTC Sweden, Brokk, Uddeholm, 
eWAB, hallins, Autotube, Trelleborg, Sony 
ericsson, ClimateWell, lorentzen Wettre och 
koenigsegg + hundratals andra viktiga in-
dustriföretag, även från övriga Skandinavien.

Allt detta ingår i  
Qimteks medlemskap:
•  Förvald vid offertförfrågningar som matchar  
 era verksamhetsområden.

•  Prioriterad placering i Qimteks leverantörs- 
 register (ca 10 000 användare/mån.).

• Er logotyp i Qimteks leverantörsregister   
 under era verksamhetsområden.

• Expanderad företagsprofil med logotyp,  
 bilder, länk-hemsida.

• Ett personligt marknadsbrev till inköpare  
 i Sverige (e-post, gäller årsprofil)

Ring 08-753 48 00 
www.qimtek.se

Vill du boka 
en leverantörsannons 

eller få mer information om
Qimteks medlemskap

Q en smart investering  
som inte kostar skjortan

Med ett medlemskap  
i Qimtek

Fellingsbro Mekaniska AB
hemvägen 10
710 41  FellingSBro
www.fellingsbromekaniska.se
Jörgen ingvarsson
Tel:0581-62 12 22

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

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

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

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

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

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

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

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

Hylte Svets AB 
Svarvareg 9, 314 34  hyltebruk 
0345-712 64   • 0345-10455
info@hyltesvets.co
www.hyltesvets.com
 
• Gasskärning 
• Bockning 
• Legosvetsning 
• Byggsmide 
• Allt mot ritning 
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Thomas Dahlberg
Verkställande direktör
entreprenörföretagen AB
Box 47235, 100 74 Stockholm
årstaängsvägen 19 C
Telefon: 08-762 75 98
mobil: 070-962 75 98
Fax: 08-616 00 72

Lars Svedje
Vice Verkställande direktör
entreprenörföretagen AB
Box 47235, 100 74 Stockholm
årstaängsvägen 19 C
Telefon: 08-762 75 05 
mobil: 070-690 44 00
Fax: 08-616 00 72

Thomas Hedin
Företagsrådgivare 
region 1
entreprenörföretagen AB
expolaris Center, 
931 78 Skellefteå
Telefon: 0910-78 29 30
mobil: 070-333 22 42 
Fax: 0910-147 22

Hans Bergström
Företagsrådgivare
region 2, entreprenörföretagen AB
Box 861, 891 18 örnsköldsvik
Strandgatan 21
Tel: 060-16 73 20
Fax: 0660-770 22
mobil: 070-322 07 70

Hans Eriksson
Företagsrådgivare
region 3, entreprenörföretagen AB
Box 47235, 100 74 Stockholm
årstaängsv. 19 C
Tel: 08-762 75 96
Fax: 08-616 00 72
mobil: 070-638 75 96

Fredrik Nyström
Företagsrådgivare
region 3, entreprenörföretagen AB
Box 47235, 100 74 Stockholm
årstaängsv. 19 C
Tel: 08-762 75 96
Fax: 08-616 00 72
mobil: 070-272 75 93

Göran Hallin
Företagsrådgivare,  
region 4, entreprenörföretagen AB
Box 388, 581 04 linköping
ågatan 9
Tel: 013-25 30 64
Fax: 013-25 30 10
mobil: 070-319 57 60

Magnus Fredman
Företagsrådgivare,  
region 5, entreprenörföretagen AB
Box 404, 401 26 göteborg
S. hamngatan 53
Tel: 031-62 94 21
Fax: 031- 80 27 54
mobil: 070-191 57 57

Vakant
Företagsrådgivare
region 6, entreprenörföretagen AB
Box 186, 201 21 malmö
Jörgen kocksgatan 1 B
Tel: xxx-xx xx xx
Fax: xxx-xx xx xx 
mobil: xxx-xxx xx xx

Annika Brännmark
Företagsrådgivare
region 6, entreprenörföretagen AB
kungsgatan 1 B
352 30 Växjö
Tel: 0470-74 84 31
Fax: 0470-74 84 99
mobil: 070-628 84 31

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

Företagsrådgivare

Hur har du det egentligen med bolags-
försäkringen?

Det här en av de frågor som Entreepre-
nörföretagen nu lägger krut på.

I samband med starten av Entreprenör-
företagen har en nysatsning gjorts inom 
försäkringsområdet. Förutom att förbun-
det har säkerställt försäkringshantering-
en så har man också påbörjat ett skade-
förebyggande arbete och ett nytt sätt att 
kommunicera på kring försäkringar. 

Entreprenörföretagen har ställt tydliga-
re krav på försäkringsgivarna, bland an-

nat genom att skadereglerarna är delakti-
ga i just förbundets verksamhet. 

Genom Svensk Verkstad, PLR:s tid-
ning Plåt & Vent, nyhetsbrev och hemsi-
dor kommer medlemmarna framdeles att 
få mycket information om delarna i för-
säkringen.

mångA är oFörSäkrAde
• Kolla om ni har ett GILTIGT försäk-
ringsbevis
• Kontrollera om ni har RÄTT försäkring

– Vi har tyvärr märkt att många är oför-

Är du försäkrad?

Branschdagen

Entreprenörföretagen 
nysatsar på 
försäkringsområdet

Den 19 maj arrangerar Entreprenörfö-
retagen Branschdagen i Konsert & Kon-
gress i Linköping.

Ett självklart inslag blir naturligtvis 
att presentera och informera om Entre-
prenörföretagen och därför är det inte så 

konstigt att dagen inleds med informa-
tion av vd Thomas Dahlberg och vice vd 
Lars Svedje.

Men dagen innehåller så mycket mer. 
Ett dragplåster i sammanhanget är Len-
nart Ekdahl som, inte helt oväntat agerar 

19 maj i Linköping
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peter 
Collin.

Kenth Westin
Förbundsordförande

OrDFöraNDEN Har OrDET

Energipriser
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Man blir lite fundersam när mär man 
lyssnar på vad som kommer att hän-
da med drivmedelspriserna. Om vi får 
priser på upp till 18 kronor för en li-
ter, hur tror våra politiker att vi skall 
kunna driva detta land framåt med så-
dana priser? Det är ju trots allt vi små 
och medelstora företag som håller lan-
det uppe när det gäller sysselsättning. 

Vi har redan fått elpriser som är sjukt 
höga, men ingen funderar på effek-
terna på vem som ska betala kalaset. 
Särskilt i norrlandslänen, där avstån-
den för transporter och resvägar till 
och från arbetet är bra mycket längre 
än i övriga delen – för några kollekti-
va transporter som är något att tala om 
finns inte.

en önSkedröm
Tänk om vi skulle få ett företagar-

vänligt Sverige för småföretagare 
och inte bli jämförda med storföretag. 
Idag har det ingen betydelse om man 
har en anställd eller 5 000. I myndig-
heters ögon är det samma sak. 

För mig är det ytterst konstigt att bli 
jämförd med dessa storföretag, för 
som vi vet har vi inte samma resurser 
som de utan oftast skall vi små sköta 
allt medan de stora har speciell perso-
nal anställd för att kunna sköta kon-
takten med myndigheter. Något vi inte 
har möjlighet till eller kunskap om. 
Men det bryr sig våra politiker inte 
om, eftersom vi är för tama och inte 
säger ifrån. Vi är som bilismen; en stor 
mjölkko som aldrig sinar. 

Vi trodde det skulle hända något när 
den nuvarande regeringen fick man-
dat, men det blev ingen förändring. Vi 
har helt fel minister på den posten som 
skall vara vår. Den damen går ut och 
lägger sig i vilka material vi skall sat-
sa på i Sverige. Hon, som ald-
rig har drivit ett företag 
och skall vara neutral, 
vill satsa på TRÄ,  så då 
förstår vi vartåt det bar-
kar...

Är du försäkrad?

säkrade eller felförsäkrade vid skada! 
Av just den anledningen har Entrepre-
nörföretagen en skräddarsydd försäkring 
som du som medlem kan teckna.

inTe i medlemSAVgiFTen
– Det ingår INTE en försäkring i med-

lemsavgiften, vilket vi tyvärr har upp-
täckt att många tror när väl skadan inträf-
far, främst vid ansvarsskada, konstaterar 
Entreprenörföretagen.

– Som medlem i Entreprenörföretagen 
kan du kostnadsfritt fråga våra försäk-

ringsspecialister.
– Ta en kopia på dina försäkringshand-

lingar och skicka till Säkra på adressen 
nedan.

Skriv ditt namn och ange hur vi når dig 
via telefon och e-post.

Du får sedan en kontroll av din försäk-
ring samt personlig återkoppling.

Kontaktuppgifter till Säkra
fax 060 – 12 97 40
Box 100 941 23 Piteå
info@sakraaffinity.se

Branschdagen
under rubriken ”Är hantverkare en sam-
ling fuskbyggare?”

En stor del av dagen viks också för se-
minarier. Sex seminarier tar upp allt från 
byggnormskrav till aluminium, via hur 
fönsterbleck ska monteras och takras 

och vikten av bra konstruktion. Varje 
ben under Entreprenörföretagen repre-
senteras i seminarierna.

Det ges också tillfälle att mingla bland 
utställande leverantörer – och umgås 
med branschfolk.
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* Fyll i talongen och skicka in sidan senast 
29 april till: 
”Korsord 211” Svensk Verkstad, Svärdvägen 
13, 182 33 Danderyd.

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

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

Adress:  ....................................................
postadress/ort:  ........................................
Tel:  ...........................................................

Priser:
Trisslotter
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Vinnare i nummer 1-2011: nicklas Unbeck, åsco metall AB, 
Skillingaryd • Lena Nyström, Gröndals Smide AB, Enskede • 
kristin magnusson, gelins kgk AB, Skara

korsord 1/2011
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Gallerdurk
till

konkurrens-
kraftiga
priser!

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

Luleå 0920-25 06 71
Fax 0920-25 06 72

www.stal-plat.se

Kontakta oss för offert!

Senaste statistiken från Tidningsstatistik visar att svensk 
verkstad är den snabbast växande tidskriften i sverige.
med en upplaga om 21 500 är svensk verkstad den största 
tidningen inom sveriges verkstadsindustri.

Nästa nummer
nästa nummer av Svensk Verkstad ut-
kommer den 13 maj och innehåller i första 
hand detta:
• Automation
• Robotens vardag
• Material 
• Fräsning

08-753 48 00

ring och boka din annons i
Sveriges största 
verkstadstidning

Materialdag den 29 april

Underhållsfria
Spillsugar

Titta in på
www.QH-system.se

Eller ring 031-45 65 65 och prata med Roger

Tysta
Blåsmunstycken

Effektiva
Oljeavskiljare

Snabba
Maskintömmare
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Dibo tog hem stororder från Volvo

DIBo Produktionspartner AB i 
Katrineholm har tagit hem en 
stor order på topplock till Volvo 
Lastvagnars service- och efter-
marknad.
– Det skapar trygghet, säger 
nytillträdde platschefen Hans-
Erik Svedin och avslöjar att man 
dessutom har plockat hem ännu 
en stor order från Kina.

DIBO jobbar framför allt med konstruk-
tion, skärande bearbetning och värmebe-
handling. Volvo är alltså en av kunderna.

– Vi ska växa med våra stora kunder, 
men vi har också just nu en väldigt tydlig 
målsättning att bredda oss, säger Svedin. 
Få, stora kunder gör oss sårbara – det 
märks i synnerhet under lågkonjunktur – 
och därför är det viktigt för oss att hitta 
nya segment och bredda oss.

– Stora kunder är naturligtvis bra. Det 
ger oss trygghet och stabilitet, och ger 
oss också möjlighet att växa och margi-
naler att expandera med nya kunder.

Volvo-ordern löper över tre år och är 

totalt på mellan 20 miljoner, jämnt för-
delat över åren. Produkten är topplock 
för ett par olika lastbilsmotormodeller.

– Det rör sig alltså om produkter som 
går ur Volvos produktion i kärnverksam-
heten och är ämnade för service- och ef-
termarknad.

Alldeles nyligen har företaget också 
fått en order på ett par miljoner till Kina, 
komponenter som har med datateknik att 
göra och där slutmontering sker i Kina.

inVeSTeringAr
För att klara de nya åtagandena har 

Dibo gjort en hel del investeringar. 
Bland är en ny Mazak Integrex på väg in.

– Den är redan från start belagd till 90 
procent av nya kunder.

Verkstaden stoltserar för övrigt med en 
väl sammansatt och modern maskinpark 
med ett flertal fleropar och styrda svar-
var, bland annat.

– Vi investerar för närvarande i flera 
maskiner, servar upp de som är lite äld-
re och passar dessutom på att utbilda per-
sonalen.

Samtidigt disponerar företaget om lo-
kalerna för att skapa renhet, förbättra lo-
gistiken och få ett bättre flöde.

– Vi anpassar oss för att bli bättre och ock-
så för att skapa kapacitet för nya kunder.

Detta är delvis ett resultat av att Hans-
Erik Svedin kommit till företaget, som 
ser verksamheten med nya ögon och har 
därför mycket att tillföra.

– Men det arbetet sker naturligtvis hand 
i hand med personalen. Det är viktigt att 
vi har en gemensam målsättning med 
vad vi gör.

expAnderAr
Det faktum att Svedin också i stor ut-

sträckning tidigare arbetet mot medcin-
industri och försvarsindustri, gör det 
ganska naturligt att detta är två områden 
man nu satsar lite extra emot.

– Vårt fokus för expansion på andra 
områden är just dessa.

– Vår målsättning just nu är alltså att 
bredda vår verksamhet, växa på andra 
marknader samtidigt som vi jobbar hårt 
med att bli kundens förstahandsval.

I takt med expansionen ökar både om-
sättning och personal. Fjolårets 11 mil-
joner i omsättning väntas hamna runt 17-
19 miljoner i år och de 14 anställda ska 
vara upp emot 18 vid årets slut.

Dibo Produktionspartner är på G!

Fokuserar på att bli kundens förstahandsval

nye platschefen på diBo, hans-erik Svedin kan glädjas över flera stora order, inte minst den från Volvo. Under fem år ska företaget leverera topp-
lock till lastbilsmotorer av den typ som rune hyllbrant visar upp.
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Stort urval maskiner 
och system  även i ger-
ingsutförande.
Från halvautomater – 
helautomater till kom-
pletta såglinjer.
Rejäla-rationella mask-
iner för alla behov hög 
avverkningskapacitet 
och snäva toleranser är 
en självklarhet liksom 
produktionssågning 
i rostfritt,verktygsstål 
e.t.c

BEHRINGER  
Bandsågar och sågsystem för produktion

054-567630
www.vsm.nu

Brolund  
Maskin AB

026-270482

Holms  
Machine AB

070-8871400 054-567631
www.rbtservice.se

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

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

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

Kontakta oss:
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Walter Norden AB
Halmstad, Sverige
+46 35 165300
service.norden@walter-tools.com
www.walter-tools.com

Konkurrent

Tiger·tec®

Tiger·tec®Silver

En ny tiger,  
en ny standard:  

 100 %
ökad  

effektivitet

upp 
till 

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

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