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– Men vi människor gör det alldeles för lätt. Den senaste tidens konjunktur har lett till att 
många svenska företag varit mycket försiktiga med sin marknadsföring, vilket givetvis 
är mycket förståligt, många företag har slagits för sin överlevnad och många anställda 
har förlorat sina jobb. Men även under högkonjunkturen var det många svenska företag 
som inte höjde blicken och sökte efter nya affärsområden eller ny teknik, man hade fullt 
upp med sina existerande kunder, också mycket förståligt. 

Men nu när vi sakteliga börjar komma ur den värsta krisen och inköparna börjar komma 
igång med sina förfrågningar, så tror jag det är klokt att lyfta blicken, se över sina verk-
samhetsområden och att inte bli beroende av ett eller två företag för sin produktion. Att 
bilda nätverk, utbilda sin personal och att satsa på ny teknik. Visst, det här låter enkelt 
och det är det ju förstås inte, men en förutsättning för att svensk verkstadsindustri ska 
bli konkurrenskraftig igen och återta en del av produktionen som hamnat utanför lan-
dets gränser. 

Nu är det ett gyllene tillfälle för företag att ta marknadsandelar, att få inköparna att läg-
ga sin produktion i Sverige i istället för i Kina eller andra lågprisländer. Många inköpa-
re börjar nu söka efter leverantörer i Sverige för produktion som tidigare legat österut, 
se till att de hittar ditt företag.

Så glöm inte bort denna gång att även när konjunkturen vänder så måste man blicka 
framåt och vara lyhörd, till och med om man är störst. 
Det skulle iallafall en elefant ha gjort!

 
Hans Wigart
Svensk Verkstad
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Mycket ska stämma vid tillverkning av synkroniseringsringar till lastbilsväxellådor. 
Perfekta Industrier i Arvika levererar en kvarts miljon ringar om året. Företaget 
samarbetar med Tibnor för att säkra behovet av ämnesrör till ringarna. Toleran-
serna är ytterst snäva och materialet måste hålla måttet. Rören produceras efter  
Perfektas specifikationer och levereras i produktionsanpassade ämneslängder. 
Tibnor har kompetens och förmåga att tillsammans med kund och leverantör sätta 
samman bra lösningar. Detta har varit avgörande för att få fram ämnesrör med rätt 
egenskaper och kvalitet. Det lönar sig att samarbeta.
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”Säg aldrig ’ja’ i telefon”

ESAB är ett världsledande företag 
inom svets- och skärprodukter. All 
forskning och utveckling inom svets-
utrustning, som idag bedrivs i Syd-
amerika, Nordamerika, Europa och 
Asien, kommer under 2010 att flyt-
ta till Göteborg. Ett sjuttiotal utveck-
lingsingenjörer kommer att arbeta 
vid det nya globala forsknings- och ut-
vecklingscentret.

ESAB har valt att etablera verksam-
heten till Lindholmen i det som allt mer 
är Göteborgs kunskapscentrum. Här ser 
ESAB möjligheter att attrahera interna-

tionell kompetens. Rekryteringsproces-
sen har startat och 35 medarbetare inom 
ett flertal olika ingenjörsområden kom-
mer att anställas under våren.

– Vi erbjuder en spännande arbetsplats 
med forsknings- och utvecklingsverk-
samhet som spänner över hela produkt-
utvecklingskedjan från specifikation till 
färdig produkt, säger Joakim Ed, Global 
Technical Director.

Dagens svetsutrustning används i 
mycket krävande industriell miljö vil-
ket ställer stora krav på designarbetet. 
Utmaningar finns inom såväl svetspro-
cess, kraftelektronik, inbyggda system 

som mekanik.
– En förutsättning för effektiv produkt-

utveckling är att finnas i en miljö som 
underlättar kunskapsutbyte mellan fö-
retag, universitet och andra aktörer, som 
tillsammans kan bidra till att stärka fö-
retagen och regionen, säger Joakim Ed.

På Lindholmen i Göteborg finns sedan 
tidigare ESAB:s globala utvecklings-
centrum för tillsatsmaterial. 

Nyetableringen av utvecklingscen-
tret för svetsutrustning underlättar kun-
skapsöverföring mellan de båda enheter-
na.

ESAB etablerar globalt forsknings- och 
utvecklingscentrum i göteborg

Falska domänförsäljare lurar företag
– gör aldrig, aldrig upp en af-
fär per telefon med någon du 
inte känner.
Det uppmanar advokat An-
ders Lundström på Foyen 
Advokatfirma landets före-
tagare.
Många har drabbats av bolag 
som erbjuder sig att skydda 
”hotade” företagsdomäner 
genom att sälja dem till hutlö-
sa överpriser.

– De är extremt skickliga på det de gör 
och passar man sig inte är det lätt att 
hamna i fällan, och så sitter man med en 
räkning på kanske tiotusentals kronor.

Anders Lundström vet vad han pratar 
om. Han har nyligen, tillsammans med 
MVR, drivit två processer i just sådana 
här fall, där företagare blivit lurade att 
”skydda” sig genom att köpa domäner 
till fantasipriser.

– Vi vann båda tvisterna, men det är 
alltför många företagare som väljer att 
inte driva processen eftersom den kan 
kosta mer än den smakar, säger Lund-
ström. I det här fallet hade företagarna 
sin branschorganisation, MVR, i ryggen. 
Men har man inte det, kan det bli tufft. 
Rättegångskostnaderna kan bli höga, of-
tast högre än själva skulden – och då väl-
jer de istället att betala för något som är 
fullständigt onödigt. Och då vinner de 

här förslagna och skrupelfria människor-
na.

Luras tiLL ockeravtaL
Den här typen av domänförsäljare blir 

allt vanligare. Svensk Handel driver den 
här frågan hårt och får dagligen mängder 
av anmälningar från företagare som lu-
rats i fällen.

Metoden de här ”företagen” använder 
är enkel:

De ringer upp företagaren och påstår 
att någon håller på att stjäla firmanamnet 
och registrera domäner på internet i före-
tagets namn.

– De erbjuder sig att låsa de vanligaste 
domänerna åt företaget till en kostnad av 
i regel 1 950 kronor, domäner som egent-
ligen bara kostar en bråkdel av det priset.

Företagaren, som tagits lite på sängen 
av uppgifterna, har lätt att falla i den fäl-
lan och gå med på affären.

– Samtalet spelas in för att sedan grovt 
redigeras genom att början och slu-
tet klipps bort. Den avgörande delen av 
samtalet, där företagaren säger ja till af-
fären, sparas.

Om den uppringda företagaren, efter 
inspelningen, ångrar sig, är det för sent.

– Då får de veta att det minsann inte går 
att ångra sig. Ett företag har ingen ånger-
vecka som en privatperson. Sagt är sagt 
och avtalet är därmed slutet.

säg aLdrig ”ja”
– Kort sagt, säger Anders Lundström, 

ska man aldrig nånsin göra en affär över 
telefon med någon man inte känner, och 
man ska definitivt inte säga ja till någon-

ting under samtalet. Det finns över hu-
vud taget ingen anledning att inleda en 
diskussion med vederbörande. De är väl-
digt duktiga på det de gör och man kan 
lätt ramla dit om man inlåter sig i ett 
samtal.

– Nej, avböj och avbryt samtalet – och 
säg aldrig ”ja”.

domäner är biLLiga
Domäner kan vem som helst låsa för 

ganska blygsamma kostnader hos många 
seriösa företag på nätet. Det tar bara ett 
par minuter. 

Endast .se-domäner kräver en lite mer 
komplicerad procedur med skriftligt av-
tal. Beställningen kan dock göras på nä-
tet. 

Nedan en pris-
lista från en se-
riös aktör med 
gällande priser 
för att låsa en 
domän under ett 
år. Som synes 
långt ifrån de 
närmare 2 000 
kronor som 
oseriösa bolag 
försöker lura 
svenska före-
tagare till.

Vi har an-
ledning att 
å te rkomma 
till det här lu-
rendrejeriet 
i kommande 
nummer.

en äkta prislista från ett seriöst företag. så här mycket kostar de vanligaste domän-erna – egentligen.

.se sek  99 .nu sek  249 .com sek  69.net sek  69 .org sek  69 .no sek  129 .dk sek 99 .co.uk sek 69 .org.uk sek 69 .de sek 69 .eu sek 69  .biz sek 99 .name sek 99 .info sek 99 .me sek 149    .be sek 69    .mobi sek 149
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alucrom, som ingår i midroc europe, har 
genom ett samarbete med mPa rost-
skydd måleriproduktion erhållit en stor 
order hos euromaint rail ab.
de båda rostskyddsmåleriföretagen alu-
crom och mPa har bildat ett gemensamt 
bolag under namnet mPa alucrom ab. 
bolagets huvudsakliga affärsidé är att 
måla järnvägsfordon.
i dagarna har det nystartade bolaget 
tecknat sin första order och skrivit kon-
trakt med ratosägda företaget euro-
maint rail ab. mPa alucrom har fått i up-
pdrag att under ett flertal år ansvara för 
all målningskompetens och utförande 
samt utveckling av inom lackerings-
branschen förekommande arbeten på 
verkstaden i malmö, som i huvudsak ar-
betar med vagnsunderhåll och ombyg-
gnationer.
Produktionsstarten är beräknad till i 
maj i år och företaget räknar med att 

nyanställa ett flertal nya medarbetare 
under våren.
alucrom ab har historiskt enbart varit 
inriktade på det så kallade ”tunga rost-
skyddet”. i företagets framtids- och till-
växtstrategi, ligger att satsa på både in-
dustri och fordonsmålning. denna resa 
har redan påbörjats genom alucroms 
satsning i Polen, med två nya anläggn-
ingar, samt genom köpet av Hässlehol-
ms Ytbehandling.
– samarbetet med mPa ligger även det 
helt i linje med vår strategi. vi kom-
mer genom detta samarbete att bygga 
upp en kompetens som hjälper oss vi-
dare i vår utveckling. till det nya bolag-
et kommer vi ha ett personalbehov av ca 
10 + 10 personer i produktionen samt 
en platschef och en administratör, säger 
ralph Halldin, vd för det nystartade bo-
laget tillika vd för alucrom ab.

Maskiner och verktyg – hand i hand
Systematiskt partnerskap mellan Walter och DMg
Två ledande företag, verktygstill-
verkaren Walter och maskinttill-
verkaren GILDEMEISTER, tillkänna-
gav ett nytt långsiktigt samarbete 
vid METAV, i Düsseldorf 23-27 feb-
ruari.

med sitt partnerskap ger Walter ag 
och giLdemeister kunder över hela 
världen tillgång till exklusiva verktyg-
spaket när de köper en dmg maskin – 
verktygen är anpassade till de materi-
al som skall bearbetas och resp område, 
(t ex vindkraft, flygindustri, verktygs- 
och  formverktygstillverkning. i fram-
tiden kommer en väska med högkvali-
tativa verktyg från Walter att levereras 
tillsammans med varje dmg-maskin av 
typen dmF, dmc v, dmu 60 – 160 P du-
obLock® . 
–vi gläds åt detta omfattande samar-
bete med dmg, som låter två ledande 
tillverkare mötas i sin gemensam-
ma målsättning: att serva en glob-
al marknad med produktionsanpassade 
bearbetningslösningar - rätt verktyg och 
rätt maskin vid rätt tillfälle, säger Peter 
Witteczek, vd på Walter ag. 
– dmg maskiner och Walter verktyg är 
ledande leverantörer på den globala 
marknaden och båda företagens kunder 
kommer att dra fördel av samarbetet. 
Förutom innovativa verktygslösningar, 
kommer dmg’s kunder också att få till-

gång till Wal-
ters kun-
skap inom 
s k ä r a n d e 
b e a r b e t -
ning, tilläg-
ger andreas 
ev-ertz (vice 
vd). 
v e r k t y g s -
ti l lverkaren 
Walter erb-
juder kompletta 
och högproduktiva 
lösningar inom skärande  
bearbetning. användaren får allt 
ifrån teknisk support och verktygsad-
ministration till kompletta högteknolo-
giska bearbetningslösningar från en till-
verkare. Över 20 000 kunder i fler än 40 
länder världen över arbetar redan med 
verktyg från varumärkena Walter, Wal-
ter titex, Walter Prototyp och Walter va-
lenite. 
giLdemeister är en ledande maskintill-
verkare på den globala marknaden. som 
komplement till deras kärnverksamhet 
inom svarvning och fräsning samt ultra-
sonic och Lasertec, så erbjuder dmg lös-
ningar inom automation och innovativ 
maskinmjukvara. deras portfölj kom-
pletteras med smarta lösningar inom 
solenergiområdet.

ASSA ABLOY har erhållit alla erford-
erliga myndighetstillstånd i Kina 
att förvärva Pan Pan. Bolaget kom-
mer att konsolideras från 1 janu-
ari 2010.

Pan Pan grundades 1982, har huvudk-
ontoret i Yingkou, norr om Peking, och 
har tillverkning på sex orter i kina. 
Pan Pan tillverkar högsäkerhetsdörrar 

inom exempelvis brandskydd, korro-
sionsskydd, armerade dörrar och stan-
dardhögsäkerhetsdörrar. Företaget har 
en kapacitet att tillverka 2,4 miljoner 
dörrar per år. 
Pan Pan har ett omfattande och välet-
ablerat distributionsnätverk över hela 
kina och kompletterar väl assa abLoYs 
andra dörrbolag på den kinesiska 
marknaden.

ASSA ABLoY köper Pan Pan

Nystartat bolag inom Midroc tecknar 
sin första order

Företaget startades 1947 av Hel-
ge boberg som erbjöd tjänster som 
svetsning och lödning. sönerna Leif 
och ingvar boberg tog så smånin-
gom över verksamheten för att un-
der slutet på 70-talet bygga lokaler 
på den plats där de befinner sig idag. 
i början av 80-talet började man in-
vestera i maskiner som klarade mera 
avancerade moment och inriktnin-
gen var plåtförädling. 

gnosjö Plåtförädling ab tillverkar 
idag kompletta butiksinred-
ningar till detaljer/tillbehör av 
alla de slag. arbetsmomenten 

består av bockning, laserskärn-
ing och svetsning men även 
cad-ritning förekommer. ar-

betsstyrkan uppgår till 13 anställ-
da och verksamheten omsätter 

drygt 17 miljoner kronor. 
sedan tidigare har gnosjö Plåt-

förädling två stycken 50-tons e-
brake, den servoelektriska kantpres-
sen som har blivit en säljsuccé. den 
e-brake som man nu har beställt är 
en 80 tons 2,5 meters maskin.
Finn-Powers e-brake har en ser-
voelektriskt driven pressbalk som 
möjliggör höga presshastigheter med 
en extrem noggrannhet. den har en 
rörlig övre pressbalk och ett paten-
terat drivsystem där kraften över-
förs till pressbalken via rullar som är 
placerade längs med balken, vilket 
minimerar balkens återfjädring. 
maskinen har linjärskalor för hög 
noggrannhet och låg ljudnivå under 
användning. returslag utförs med 
säkerhetsfjädrar vilket garanter-
ar retur av balken även vid ströma-
vbrott. maskinen har även en myck-
et låg energiförbrukning, e-braken 
gör endast åt energi när pressbalken 
rör sig, alltså inte i stand-byläge. en 
sak som verkligen bör poängteras är 
att eftersom e-braken inte innehåller 
någon hydraulik så slipper man helt 
ifrån oljeläckage. man slipper även 
hantera filterbyten och söndriga ven-
tiler. maskinerna finns i tontal från 
25 till 300 ton och med presslängder 
från 1250 – 4000 mm.
tilläggas kan att förutom de tre kant-
pressarna har gnosjö Plåtförädling 
även en Finn-Power stans-/vinkelsax 
sg5 i sin maskinpark.

gnosjö Plåtföräd-
ling investerar i 
sin tredje E-brake
från Din Maskin

Finn-Power e-brake
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Sätter press på fordonsindustrin
TeMa: pLåT

Finnveden Metal Structures

Med hjälp av framför allt ett hundra-
tal plåtpressar, förser Finnveden Metal 
Structures många kunder inom fordons-
industrin med i synnerhet konsoler och 
beslag, som återfinns här och där i både 
bilar, lastbilar och andra tunga fordon. I 
min S80 sitter ett 30-tal detaljer från fö-
retaget. Till exempel.

– Volvo PV är vår enskilt största kund, 
säger Johan Nordgren. Andra stora kun-
der är Ford, Landrover, Volvo Lastvag-
nar och Powertrain, Scania, Daimler. 
Saab Automobile har av uppenbara skäl 

varit en synnerligen liten kund under se-
nare år, men nu hoppas vi att samarbetet 
ska komma igång. Vi för dialoger med 
företaget.

Finnvedens detaljer är ofta dolda i for-
donens konstruktion, även om man på 
tunga fordon hittar exteriöra detaljer 
som fotsteg och så vidare.

Normalt är alltså fördelningen 50–50 
mellan personbilar och tunga fordon, 
men efter krisåret dominerar personbils-
industrin.

– Den har återhämtat sig fortare än last-
vagnssidan, som ändå börjar öka nu. Vi 
får se vad 2010 betyder för utjämningen 
mellan branscherna.

Men även om fordonsindustrin är före-
tagets överskuggande och helt domine-
rande segment, levererar Finnveden Me-
tal Structure produkter till övrig industri 
och den verksamheten växer dessutom.

– JBT Food Tech är en av våra störs-
ta industrikunder och där handlar det om 
mycket rostfritt. Produkter för livsmed-
elshantering, frysar och så vidare.

Pressning nummer ett
Det är alltså pressning som är bearbet-

ningsmetod nummer ett för Finnveden 
Metal Structures när det gäller plåtbear-
betning. 

Företaget har ett trettiotal automatpres-
sar med kapacitet på upp till 500 ton och 
på hydraulsidan finns ett tjugotal maski-
ner med kapacitet för djupdragning och 
presskraft upp till 2000 ton. 

Högtrycksgjutning av lättmetall är ock-
så en stor del och starkt växande del av 
verksamheten, liksom en rad samman-
sättningsmetoder från svetsning av oli-
ka slag till limning, clinchning, muttring 
och skruvförband. 

 Utrustningen är en mix av moder-
na och äldre maskiner, som fortfarande 
gör tjänst och håller måttet även när lean 
production är dagens lösen.

– Det är framför allt på styrsys-
tem och kringutrustning som utveckling-
en sker. Hårdvaran är viktig, men inte så 
viktig att man måste skrota äldre maski-
ner till förmån för nya ideligen.

Ytbehandling är något som företaget 
också erbjuder, dock inte genom egen 
försorg utan med hjälp av samarbetspart-
ners

På plåtsidan är det pressning av små 
och medelstora komponenter i höga seri-
er, större komplexa djupdragna produk-

ter samt sammansättning av olika typer 
som vi är duktiga på.

mot HÖgHÅLLFast
 Plåten man lägger i maskinerna kom-

mer från både utländska och svenska 
stålverk.

Vi arbetar direkt mot en del verk men 
framförallt sköter vi vår försörjning med 
hjälp av flera olika stålservicecenters..

– Huvuddelen av materialet är på coil, 
knappt 5 procent som formatplåt.

Från SSAB har vi tidigare hört att hög-
hållfast stål blir allt vanligare. Det be-
kräftas också på mottagarsidan, här 
representerad av Finnveden Metal Struc-
tures.

– Trenden går mot mer och mer hög-
hållfasta material, säger Johan Nord-
gren. Vårt normalmaterial idag ligger 
på mellan 300 och 400 megapascal. Det 
är naturligtvis viktjakten som driver ut-
vecklingen. Jakten på förbättringar, han-
tering av nya material och hotet från 
kompositmaterial har drivit fram nya sätt 
att lösa konstruktionsproblem.

– Generellt kan man säga att allting 
ifrågasätts på ett helt annat sätt idag än ti-
digare, säger Johan Nordgren. Istället för 
att säga ”hur gjorde vi sist? då gör vi på 
samma sätt nu”, frågar man sig om det 
var det bästa sättet eller om det kan gö-
ras bättre. Bland annat har det gjort att 
vi ofta ser kombinationer av material i 
konstruktioner, inte bara plåt-plåt, allt-
så, utan till exempel plåt-lättmetall. Det 
är en viktig förändring och där vi ser att 
vårt erbjudande baserat på våra egna hu-
vudprocesser plåtpressning och hög-
trycksgjutning av lättmetall är starkt 
gentemot våra konkurrenter.

Finnveden Metal Structures är idag 
spritt över Europa med försäljning och 
just-in-time-anläggningar, den huvud-
sakliga produktionen sker i nå-
gon av de 6 fabrikerna 
som företaget har 
i Sverige och 
Polen.

Varje år rullar omkring  
30 000 ton bearbetad plåt 
från Finnveden Metal Struc-
tures ut på vägarna.
Fordonsindustrin är av tradi-
tion det stora målområdet för 
företagets produkter.
– Normalt är fördelningen 
mellan personbilar och last-
bilar ungefär fifty-fifty, säger 
marknadschef Johan Nord-
gren.

marknadschef johan nordgren.  
Foto: Finnveden metal structures
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Sätter press på fordonsindustrin
TeMa: pLåT

Finnveden metal structures pressade 
plåt- och gjutna lättmetalldetaljer ritar 
upp formen av en bil. kanske är det en 
volvo. 
illustration: Finnveden metal structures

detaljer, detaljer. ett litet 
axplock ur Finnveden metal 
structures synnerligen om-
fattande produktflora. Högst 
upp ett oljetråg till en last-
bil, dessutom konsoler och 
beslag. i bakgrunden ett 
par bilder ur produktionen. 
Foto: Finnveden metal 
structures
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Miljontals ton 
plåt på väg...

TeMa: pLåT

– Allt stål vi levere-
rar är plåt, konstaterar 
marknadschef Bo-Erik 
Pers. Plåt är snarast en 
fråga om leveranssätt.

SSAB har en årlig ka-
pacitet på omkring fem 
miljoner ton. Det rör 
sig om en rad stålsor-
ter, men utvecklingen 
går mot alltmer hög-
hållfast stål, med sträckgränser på upp 
till över 1 000 MPa.

Ute på verkstäderna i landet hittar 
man också alltmer av det höghållfasta 
stålet, kunderna kräver det i allt större 
utsträckning.

En väldigt stor del av det stål som för-
brukas i landet är i form av plåt. Det är 
svårt att vid vilken given punkt som 
helst se sig omkring utan att se någon-
ting som är tillverkat i plåt. Titta dig 
omkring, får du se. Man förstår ganska 
snart att åtgången av stål i plåtform tor-
de vara synnerligen stor.

inte bara tiLLverkning
SSAB inte bara tillverkar och säljer 

stål och plåt, utan är starkt engagerat i 
många verksamheter runt plåtens an-
vändande, med långtgående samarbe-
te med många aktörer i industrin, inom 
forskning och nära samarbete med kun-
der.

– Vi samarbetar exempelvis med 
Uddeholm Tooling ifråga om verk-

tygsmaterial, Swerea Kimab i forsk-
ning och utveckling, ESAB när det gäl-
ler sammanfogningsteknik och en rad 
andra aktörer och specialister på olika 
områden.

SSAB sitter naturligtvis på ett gedi-
get materialkunnande och känner stå-
lets och plåtens egenskaper och hur det 
beter sig när det bearbetas och vet ock-
så hur det ska bearbetas på bästa sätt.

– Det innebär ju att vi har mycket att 
bistå industrin med ifråga om kunnan-
de, säger Pers.Vi har egna handböck-
er om plåtformning och plåtbearbet-
ning; djupdragning, bockning, termisk 
skärning, laserskärning, rullformning, 
pressning...

Sammanfogningsteknik är också ett 
stort område inom plåtbearbetning. Där 
är naturligtvis svetsning den allra van-
ligaste metoden, och den är som bekant 
en hel vetenskap.

– Det är viktigt att känna till plåtens 
egenskaper när material ska samman-
fogas. Inte minst när metoden är svets-
ning.

Företaget engagerar sig också i andra 
fogningstekniker som limning, stans-
nitning, klinchförband och så vidare.

– Vi bedriver en hel del kursverksam-
het i formning, dimensionering, svets-
ning och limning.

Den här omfattande verksamheten, 
vid sidan om utveckling och tillverk-
ning av stål, är viktig för SSAB.

– Det är naturligtvis viktigt för oss 
att våra material fungerar och därför 
är samarbetet fruktbart för både oss, 
forskningen och industrin.

band – inte 
PLÅt

Andra aktörer på 
marknaden är ofta 
specialiserade på 
särskilda produkt-
grupper. Outokum-
pu är specalister på 
rostfritt till exem-

pel, liksom Sandvik, Stena Stål är sto-
ra på grovplåt, och så vidare.

– Vi tillverkar egentligen inte plåt, 
säger Kent-Olof Eriksson på Sandvik 
Meterials Technology. Det är lite van-
vördigt att kalla det för plåt. Vi gör 
strips, eller band.

Sandvik är en av de få som själva 
smälter och tillverkar materialet. Råva-
ran är framför allt skrot.

– En tredjedel köps in, en tredjedel 
kommer från interna processer och den 
sista tredjedelen är legeringsämnen 
som nickel, molybden, krom och så vi-
dare.

Sandvik har nischat sig för tillverk-
ning av material för krävande områden 
och har en hög förädlingsgrad. Bladen 
i din rakhyvel är förmodligen ett resul-
tat av Sandvikens materialutveckling. 
Halva världsmarknaden är Sandvikens 
när det gäller rakbaldsstål. Det är ett ty-
piskt exempel på ett material med höga 
krav, där en komplicerad process med 
sammansättning av legeringar, det vill 
säga receptet, temperaturbehandlingar 
med glödgningar och nedkylningar och 
så vidare för att få ett material med små 
karbider.

Utvecklingen hos Sandvik har bland 
annat lett fram till de senaste, ytbelag-
da och färgade produkterna som ytter-
ligare en vidareförädling. De färgade 
banden används i huvudsak inom elek-
tronik, till mobiltelefoner, datorer till 
exempel, men också för dekoration i 
olika sammanhang.

Kort sagt, plåt är ett synnerligen an-
vänt och användbart material – till och 
med när det inte längre kallas plåt...

 Landets leverantörer av 
plåt är i stort sett identiska 
med landets stålleverantör-
er, det vill säga företag som 
SSAB, Tibnor, outokumpu, BE 
group, Stena Stål, uddeholm, 
Sandvik med flera.
Dominerande tillverkare av 
svensk plåt är förstås SSAB.

bo-erik Pers.

Foto: ssab
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Senaste nytt från SSAB:

Tjock, höghållfast plåt innebär 
effektivare, kostnadseffektiva-
re lösningar.

Ett sätt att maximera maskiners effekti-
vitet är att tillverka större maskiner – och 
större maskiner innebär större produk-
tion och högre slitage. SSAB erbjuder 
en lösning genom att tillverka tjockare 
höghållfast plåt. Detta förbättrar effekti-
viteten och ekonomin genom att det ger 
högre hållfasthet och slitstyrka. Tjocka-
re plåt gör det möjligt att tillverka kom-
ponenter som räcker längre, ger större 
drifttid och sänker livslängdskostnaden. 

Större maskiner är i allmänhet effek-
tivare. För till exempel mobila maski-
ner återspeglar nyttolast/vikt-förhållan-
det den mekaniska verkningsgraden. En 
snabb överblick visade nyttolast/vikt-
förhållanden som låg från 1.1 för dum-
pers på 25 ton till 1.7 för de största gruv-
vagnarna med en kapacitet på över 200 
ton. Stationär utrustning kräver ett annat 
tillvägagångssätt: För skrotsaxar till ex-

empel är utbytet per timme per ton ma-
skinvikt ett lämpligt mått. Maskiner med 
ett utbyte på 10-15 ton per timme har ty-
piskt ett utbyte/vikt-förhållande på ca 1 
till 1.5, medan maskiner med ett utbyte 
på 100 ton per timme har ett utbyte/vikt-
förhållande som är 4 gånger högre. 

Men en ökning av maskinstorleken 
innebär större mekaniska 
krafter och produktions-
kapacitet – och detta le-
der både till högre slita-
ge och ett krav på längre 
livslängd för kompo-
nenterna för att förbätt-
ra ekonomin och driftti-
den. SSAB har reagerat 
på det genom att göra sto-
ra investeringar i pro-
duktionsutrustning och 
metoder för att tillverka 
tjockare, genomhärdad 
plåt av genomgående hög 
kvalitet. Genom att öka 
den maximala tjockleken 
för Hardox®, Weldox® 

och Toolox® stödjer SSAB utveckling-
en mot effektivare maskiner med större 
kapacitet.

Hardox slitplåt, Weldox höghållfast 
konstruktionsstål, och Toolox förhärda-
de verktygs- och maskinstål kan fås upp 
till en plåttjocklek på 160 mm beroende 
på hårdhetsgrad.

Tjock, höghållfast plåt

160 mm

Foto: ssab
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Det bekräftar Hans Rosén, säljare på 
södra Sverige för Pullmax, landets enda 
tillverkare av stansmaskiner och därför 
dominerande på området på den inhem-
ska marknaden.

– Men vi har 50 000 maskiner som job-
bar från Sahara till downtown LA, för-
kunnar han stolt från hotellrummet i 
Chicago där vi väcker honom en tidig 
morgon när han letar ny medarbetare i 
USA.

Stansmaskiner är helt dominerande för 
Pullmax även om man också har en serie 
maskiner för svetspreparering och fog-
beredning för tjock plåt där målgruppen i 
första hand är vindkraftstillverkare, som 
Vesta till exempel. På stansmaskinsidan 
är Nibe företagets största, svenska kund.

– Cnc-styrda stansmaskiner med auto-
mation är huvudsaken för oss. Vi leve-
rerade vår första cnc-styrda maskin med 
full automation 1974 och idag omfat-
tar maskinsystemen hela processen från 
laddare till produktion av färdig detalj 
till plockare och staplare och utrustning 
som drar ut stålskelettet.

Ökad FÖrädLingsgrad
Maskinerna blir, som på alla områden, 

snabbare, får bättre styrsystem och så vi-
dare.

– Men den viktiga utvecklingen hand-
lar om förädlings-

grad och automation, menar Hans Ro-
sén. Det har varit mycket hetsjakt på 
slaghastigheter och bordshastigheter. 
Men slaghastigheten är inte det viktiga 
utan meter per minut och antalet moment 
man kan plocka in i processen.

– Varje steg kostar tid och därmed 
pengar och då är det naturligtvis intres-
sant att utveckla maskinerna till att kun-
na mer. Att få bort plockmoment mellan 
olika maskiner och därmed kapa ställti-
der.

Det jobbar för närvarande Pullmax hårt 
på och Hans Rosén konstaterar att man 
får mer gehör för detta i industrin idag än 
för bara ett år sedan.

– Det märks tydligt inte minst här i 
USA.

Således kan maskinerna inte längre 
bara stansa plåten, utan också gänga och 
bocka.

– Vår största maskin kan bocka upp 
till 75 mm högt, tre gånger mer än vår 
närmsta konkurrent.

Han nämner som exempel en detalj, 
där maskinen stansar hål och bockar plå-
ten på tre sidor – en operation som tar 42 
sekunder i stansmaskinen. I en process 
med flera maskiner tar själva stansmo-
mentet 22 sekunder, innan den stansade 
plåten ska plockas ut och föras över till 
en annan maskin för bockning.

– Det här är särskilt intressant för 
små detaljer, säger Ro-

sén. Ju mindre 

bitarna är, desto större är säkerhetsris-
kerna för personalen när stansade sma-
detaljer ska bockas. Det är över huvud 
taget pyssligt och tidskrävande att job-
ba med små detaljer med många manuel-
la moment. Med flerfunktionsmaskiner 
och automation kan vi konkurrera med 
lågprisländerna.

– Vi har länge varit benägna att auto-
matisera i Sverige, menar Hans Rosén. 
Det gäller inte bara stora företag utan 
även mindre. Den senaste maskinen vi 
levererade i södra Sverige var till famil-
jeföretaget RG Mekaniska i Bankeryd, 
med ett 20-tal anställda.

verktYg ocH växLare
Ett annat viktigt utvecklingsområde är 

verktygen.
– Det är hjärtat i maskinen och föremål 

för intensiv utveckling där det har hänt 
väldigt mycket på senare år.

– Vi samarbetar med Wilson Tool In-
ternational, världens största leverantör 
av verktyg. Vi hjälper varandra och vi 
har mycket att bidra med i utvecklingen 
av nya verktyg.

TeMa: pLåT

Ökad förädlingsgrad och automation
Precis som för bearbetningmaskiner, som fleropar, fräsar och 
svarvar, går trenden för plåtbearbetningsmaskiner mot högre 
förädlingsgrad i varje maskin. Tillsammans med ett ökat behov 
av automation.

Hans rosén, Pullmax.

Trenden är maskiner 
som kan göra mer”

Pullmax gör stansmasksiner i tre storlekar för två 
standardplåtformat, 2,5x1,25 respektive 3x1,5 me-
ter. Pullmax 720 tillhör de största Foto: Pullmax
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AVT Industriteknik AB • Industrigatan 1
441 38 Alingsås • Telefon: 0322-64 25 00
Fax: 0322-66 56 29 • info@avt.se • www.avt.se

Automatisera din  
produktionsprocess  
& öka din produktivitet  
och konkurrenskraft
Hög kompetens och erfarenhet inom:
•  Projektledning
•  Konstruktion (el och mek)
•  Programmering (PLC, robot, Vision och PC)
•  Montage (el och mek)
•  Service och eftermarknad
•  Tillverkning (NC-bearbetning och svets)

Ökad förädlingsgrad och automation

inte bara stansmaskin. den här de-
taljen är framtagen från slät plåt till 
färdig detalj i en maskin och ett ly-
sande exempel på vad stansmaskin-
er klarar idag. Foto: Pullmax

De första verktygen kunde bara stansa 
ett hål, rätt och slätt. Nu har utvekling-
en lett in på multipelverktyg.

 För en effektiv produktion av kom-
plexa detaljer krävs naturligtvis massor 
av verktyg. För att förse maskinen med 
verktyg finns två system, verktygsre-
volver och verktygsväxlare.

– Revolver är den traditionella me-
toden, men vi har valt växlare för alla 
våra maskiner. Revolver är lite gam-
malmodigt, tycker vi, och växlare är 
betydligt flexiblare och ger snabbare 
omställningstider och lägre verktygs-
kostnader med roterande verktyg. Vi 
har växlare som kan laddas med upp till 
200 verktyg – och om inte det räcker 
finns det extra, externa magasin.

Det har alltså hänt en hel del se-
dan ansvarige ingenjören vid byggan-
det av Älsborgsbron i Göteborg, hit-
tade på den där maskinen när behovet 
av att klippa plåt uppstod. Den maski-
nen var helt manuell och lämpade sig 
inte för några större serier, men fyllde 
då ett akut behov och var också start-
skottet för en viktig utveckling för plåt-
bearbetning.

m Harrison
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det hänger på hålet
uno Widström plåtbearbetningens grand  old Man
När man säger ”still go-
ing strong” är det männis-
kor som uno Widström man 
pratar om. uno fyller 80 i no-
vember och finner inte till-
räckligt med tid för att hin-
na med allt han har att göra. 
uno Widström lägger aldrig 
av.

Unos liv har varit koncentrerat runt 
plåt och plåtbearbetning. Och ”plåt-
ning”, för övrigt – han har nämligen 
också en karriär som filmare vid sidan 
om plåtbearbetningen.

– Plåt har jag levt med hela mitt liv, 
berättar Uno, som tidigt fick lära sig 
plåtbearbetning på Aktiebolaget Perfo-
rerad Plåt, som far och fem kompanjo-
ner startade på 30-talet.

Med mekaniska perforeringsmaski-
ner, sektionspressar från Tyskland blev 
företaget duktigt på perforerad plåt.

– Utvecklingen har gått framåt sedan 
dess, konstaterar Uno. Då stansades hå-
len i sektioner, rad för rad. Nu för tiden 
har man istället bredpressar, som täck-
er hela bredden på plåten, med verktyg 
som kan innehålla tusentals stansar. Det 
innebär naturligtvis stora tidsvinster.

– Innan maskinerna kom borrades, ho-
nades, gradades och sänktes alla hål. In-
förandet av maskiner innebar därför en 
fantastisk utveckling.

PLÅt ocH FiLm
Uno Widström jobbade varje sommar 

på företaget, där han fick lära sig köra 
maskinerna, lära sig göra verktyg, byg-
ga, reparera...

– Jag fick en allround-utbildning, och 
fick lära mig allt. På den tiden var det 
viktigt att kunna göra verktyg, att ha 
egen duktig verktygsmakare på företa-
gen.

Företaget växte och fick mycket jobb 
för försvaret under andra världskriget.

– Perforerad plåt finns ju överallt, 
konstaterar Uno Widström.

För att förkovra sig ytterligare och 
stärka sina kunskaper i perforering reste 
Uno till USA och blev kvar i Pittsburg i 

tre och ett halvt år. Men så mycket per-
forering blev det nu inte där, eftersom 
han fick jobb som filmare av utbild-
ningsfilmer för Encyclopedia Britanni-
ca och plötsligt blev hans hobby hans 
jobb.

Hemma i Sverige ville far trappa ner 
och låta Uno ta över plåtverksamheten 
och därför lämnade han USA.

– Men efter bara ett år fick jag ett er-
bjudande att filma igen. Och med löfte 
om dubbla lönen var det bara att åka...

Efter två år som filmare kom så i alla 
fall Uno hem och blev produktionschef 
på företaget. Ännu ett erbjudande om 
filmning från USA tackade han nej till 
och landade slutligen i plåtbranschen 
efter noga övervägande.

– På ledig tid i USA reste jag runt 
mycket till perforeringsfabriker och 
samlade mycket kunskap och erfaren-
heter. De var före oss med bredpressar 
därborta och det tog jag med mig hem.

Med Unos skisser ocvh bilder fick en 
konsultfirma rita upp en ny maskinkon-
struktion.

startar eget
Men den nya tekniken föll inte i 

god jord hos faderns kompan-
joner, som i sammanhanget 
levde i en väldigt liten värld 
och hade svårt att tro på de 
nya metoderna.

– Inte ens en resa till 
England kunde överty-
ga dem om den nya tek-
nikens fördelar – så då 
gav jag upp och starta-
de eget med fars goda 
minne.

I Finnerödja i Ti-
veden byggde Uno 
Widström upp sin 
första plåtverksam-
het.  Företaget väx-
te till Mariestad 
och verksamheten 
komplet terades 
med bockning 
och svetsning 
och andra meto-
der för vidare-
förädling.

F ö r e t a g e t 
gick så bra 

att danskarna, som var stora på perfoer-
ring, fick upp ögonen för Unos verk-
samhet och så småmningom köpte upp 
företaget – och Uno satt kvar som vd till 
omkring 80.

– Vi blev störst i Norden.
Uno Widström startade ytterliga-

re ett företag, UW Elast, som numer är 
sålt men som fortfarande ägnar sig åt 
att formgjuta och spruta polyuretan åt 
svensk industri.

– Det hade jag hittat i USA.

anamma nY teknik
Uno Widström har alltid varit synner-

ligen utvecklingsbenägen och öppen 
för ny teknik och därmed vunnit fram-
gångar i sin verksamhet.

Budskapet har han spridit i bran-
schen och det är få verksamma 
inom plåtbearbetning som inte 
känner till Uno Widström 
och hans 
p l å t -

www.svenskverkstad.se14
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det hänger på hålet
uno Widström plåtbearbetningens grand  old Man

symposium som under lång tid arrange-
rades varje år. Det senaste genom-
fördes som bekant förra året,  efter 
tio års uppehåll.

– Mycket uppskattat av branschen, 
där många stora aktörer deltog och vi-
sade ny teknik.

För när- varande är det 
oklart om det 

blir något mer, men 
det är inte alls omöj-
ligt.

Uno Widström fort-
sätter vurma för ny tek-

nik och uppmana branschen att vara 
öppen för den.

– Att hänga med och  anamma ny teknik är syn-
nerligen viktigt, säger han. Alla känner inte till den 

teknik som finns att tillgå idag och det är bland annat den 
bristen som plåtsymposiet syftar till – att sprida kunskapen om 

ny teknik, nya maskinlösningar, nya metoder i 
branschen.
– Det finns fortfarande företag som 

lever kvar lite på stenåldern och 
känner inte till vad som finns. Häng 
med i utvecklingen och blir 
konkurrenskraftiga, upp-
manar  plåtbearbet-
ningens Grand 
Old Man 
Uno Wid-
ström.

Även om Uno Widström bearbetat 
plåt på många sätt under ett ovanligt 
långt yrkesliv, har hålen – perfore-
ringen – löpt som en röd tråd genom 
verksamheten under många, många 
år; från 30-talet till 80-talet.

www.svenskverkstad.se 15
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Röda mattan hos Voortman!

Från Sverige kom flera företag som 
även är kunder till Richard Steen AB, 
som har agenturen i Sverige.  

Voortman, specialist på konstruktion 
och tillverkning av avancerade automa-
tiserade produktionslösningar för bear-
betning av stål i konstruktionsstål, an-
ordnade sina Product Introduction dagar 
den 4 och 5 februari 2010. Under detta 
internationella evenemang fick besökar-
na detaljerad information om många oli-

ka och innovativa lösningar för effektiv 
uppsättning av alla de olika produktions-
processerna. Seminarier gavs om den se-
naste utvecklingen,  innovationer inom 
förtillverkning av stålkonstruktioner, 
produktionsplanering, visualisering och 
övervakning, flexibilitet i samband med 
plåttillverkning och ytsystembehand-
ling.

I Voortmans nya showroom visades re-
gelbundet olika produktionssystem från 
deras breda utbud,  

Alla besökare inbjöds förutom till de-
monstrationer och seminarier, till en 
guidad tur i den angränsande produk-
tionsanläggningen – systerföretaget Vo-

ortman Staalbouw, som har några av 
Voortmans senaste produktionssystem, 
vilka är i hög grad automatiserade och 
optimerade.

Trots den globala ekonomiska situatio-
nen ser Voortman framtiden med tillför-
sikt. Detta bekräftas också av den stora 
mängden besökare, från mer än 40 län-
der, som besökte Voortman Product In-
troduction.

Merparten av Voortmams världsom-
spännande agenter deltog också under 
dessa PID dagar. Även journalister från 
olika länder och olika industripublika-
tioner delade den positiva reaktionen 
från besökarna.

Standardkärlen serietillverkas med 
hjälp av automatiserad valsning och ro-
botsvetsning, dessa kärl distribueras 
främst till grossister, sedan vidare till fö-
retag och privatpersoner via vvs-instal-
latörer. 

Specialkärlen konstrueras och tillver-
kas utifrån kundens specifikationer och 
skiljer sig mycket från kund till kund. 
Till exempel legotillverkas stora tankar 
till slamsugningsbilar för företaget Rol-
ba. Andra unika projekt är tryckluftkärl 
som konstruerats för Atlas Copco till 
tryckkammaren på Karolinska Univer-
sitetssjukhuset. Till företaget Marinfloc 
tillverkas flocktankar, dvs. kärl som han-
terar fludgevatten, där man renar vatten 
från olja på fartyg. 

- Många känner till våra standardkärl, 
eftersom de är vanliga i villor och fritids-
hus men vår verkliga styrka är vår flexi-
bilitet när det gäller kärl i specialformat. 
Våra svetsare har bred kompetens och är 

Från vänster uppe: tryckkärl, varmförzinkning av hydroforer i sveriges största gryta, beredning 
av adr-godkänd tank till rolba samt nere till höger svetsning av luftkärl.

vana att arbeta efter specifika önskemål 
från kund. Som en av våra anställda ut-
tryckte det: ”Ge oss en förfrågan så löser 
vi det mesta”, berättar Kent Rosenqvist, 
vd på Gävle Galvan.

Gävle Galvan är certifierade enligt 
Europeiska Tryckkärlsdirektivet, PED 
97/23/EC. Detta innebär att företaget 
har tillstånd för egenkontroll för produk-
tionen och att konstruktionskontroll ut-

förs av anmält organ, för närvarande ÅF. 
Alla tryckkärlsprodukter är CE-märkta 
och de märks även med tryck- och tem-
peraturbegränsningar, samt serienum-
mer för säkerhet och god spårbarhet.

Gävle Galvan består av tre affärsområ-
den som går i varandra; tillverkning av 
tryckkärl och stålkonstruktioner samt 
varmförzinkning, med Sveriges största 
varmförzinkningsgryta.

Voortmans bjöd in till  informationsda-
gar i början av februari, som en liten 
minimässa, med besökare från över 
40 länder under två dagar.

På gävle galvan har man tillverkat 
tryckkärl sedan 50-talet. Sortimentet 
består främst av varmförzinkade stan-
dardhydroforer och trycklufttankar, 
men företaget arbetar även i stor ut-
sträckning med kundunika specialkärl.

Gävle Galvan gör kärl som pallar trycket
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Order
Ordernr 1851471219

Status Levererat

Kundnamn CCI Valve Technology 

Beskrivning Specialstål till ventiler

Projekt Kraftverk

Ämnesvikter Upp till 5000 kg/st

Diametrar Upp till Ø600 mm

För att helheten ska bli bra behöver varje liten del hålla 

måttet och fungera ihop med de andra. Detta är alltid vår 

utgångspunkt, oavsett vilken stålkomponent du behöver. 

Vi formar den, bearbetar den och kvalitetssäkrar den. Allt 

för att den ska passa perfekt in i din produktion eller verk-

samhet. Om du vill kan vi med vår erfarenhet och kompe-

tens vara med i ditt utvecklingsarbete och hjälpa dig att 

bestämma bästa möjliga stålsort, tillverkningslösning och 

bearbetningsmetod. Kontakta oss idag, så hjälper vi dig 

att lägga pusslet. Vi finns på www.stenastal.se

Stena Stål erbjuder ett heltäckande sortiment av stålprodukter. 

Dessutom är vi ledande inom figurskärning och CNC-bearbetning. 

Vi tillgodoser dina krav på lagerhållning, förbehandling, vidare- 

förädling, specialistkompetenser och helhetslösningar. Vi finns på 

över tjugo platser över hela Sverige och även i Norge, vilket gör att 

du får dina beställningar snabbt, tryggt och enkelt.
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Underhåll(ning) på hög nivå

I år hade mässteamet särskilt lagt sig 
vinn om att locka underhållschefer och 
produktchefer. Och uppenbarligen lyck-
ats ganska bra med det. Det säger inte 
bara  Lundqvist utan flera utställare 
Svensk Verkstad var i kontakt med un-
der mässan.

– Att nå rätt folk är naturligtvs viktigt 
för de utställande företagen. Och då kan 
man inte stirra sig blind på de faktiska 
besökssiffrorna. En besökare som är en 
potentiell kund är alltid bättre än tio som 
bara kommer för att titta.

Ola Lundqvist och hans team hade den 

inriktningen redan i ett tidigt skede och 
följde dessutom upp med mailutskick till 
mängder av företag även sedan mässan 
startat. Den särskilda målgruppen un-
derhålls- och produktionschefer erbjöds 
dessutom en slinga till företag som på 
förhand anmält sitt intresse att träffa just 
denna specifika kategori.

– Ja, vi gjorde en hel del extra sådana 
grejor, och det har vi belönats för, sä-
ger Ola Lundqvist. Magkänslan har varit 
väldigt bra under den här mässan.

– Att den också gått hem hos utställar-
na ser vi redan nu på de många anmäl-
ningar vi direkt efter mässan fått till näs-
ta gång.

Som bekant arrangeras Underhålls-
mässan varannat år och platsen är alltid 
Svenska Mässan i Göteborg.

Mässan fick en raketstart redan på för-

sta dagen, som av hävd är en ganska lugn 
mässdag på de flesta mässor, oavsett ka-
tegori.

– Den bästa första dagen på många år, 
menar Lundqvist. 

Denna tisdag fylldes mässhallarna av 
väldigt unga människor. Det var rekryte-
ringsdag och gymnasieskolorna var sär-
skilt inbjudna. Av dagens 2 000 besöka-
re var omkring 700 studenter.

– Det är generationsskifte i många fö-
retag och återväxten är en väldigt stor 
fråga för näringslivet just nu. Arbetsför-
medlingen hade därför en ganska själv-
klar plats på mässan.

I sammanhanget nämner också Ola 
Lundqvist Kexfabriken, det alldeles spe-
ciella ungdomsprojektet på mässan som 
lockade många besökare att fascineras 
av unga, nyfikna människors förmåga 
till problemlösning.

– Ett mycket uppskattat inslag och pro-
jektet är naturligtvis en bra språngbräda 
för ungdomarna som jobbat med projek-
tet.

vikten av underHÅLL
En av de allra viktigaste bitarna vi har 

med oss från Underhållsmässan formu-
lerade Anders Fogelström, försäljnings-
chef på SKF, när han konstaterade att 
underhåll inte bara är en kostnad utan ett 
sätt att spara pengar på.

– Alltfler företag blir medvetna om 
att detta är sant och tar med ökande  

under fyra dagar i början av 
mars åkte 9 002 personer till 
Svenska Mässan i göteborg 
för att besöka så många de 
hann av 230 företag på årets 
upplaga av underhållsmäs-
san.
– Något färre såväl deltagare 
som utställare än senast, 
men vi är ändå väldigt nöjda 
med årets mässa, säger pro-
jektledare ola Lundqvist efter 
fyra hektiska med intressanta 
mässdagar.

u
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Underhåll(ning) på hög nivå

UndeRhåLLSMäSSan 2010

www.gavlegalvan.se
www.saferoad.com

S t a n d a r d k ä r l  e l l e r 
S p e c i a lt a n k a r ?
- V i  t i l lV e r k a r  H Y d r O F O r e r  O c H 
t r Y c k l U F t B e H Å l l a r e  e F t e r  e r a  B e H O V

Vi erbjuder ce-märkta tryckkärl med valfri ytbehandling som varm-
förzinkning, sprutförzinkning, blästring, målning och termoplastning

Besök oss på www.gavlegalvan.se för mer information.

mässgeneral ola Lund-
qvist är helnöjd med årets 
underhållsmässa.
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Företagen har 
börjat inse 
att underhåll 
är ett sätt att 
spara pengar.

”
interesse del av det marknaden har att er-
bjuda för att förbättra sitt underhåll och 
därmed få maskiner och verktyg att hål-
la längre och fungera effektivare, arbets-
miljön att vara hälsosammare för både 
människor och materiel, och att därmed 
spara pengar.

rätt FoLk i montern
Bland de utställande företag vi prata-

de med på mässan var erfarenheterna i 
och för sig varierande, men generellt sett 
vara alla nöjda, inte minst som sagt med 
kvalitén hos besökarna.  Här upplevde 
de flesta att besökarna tillhörde den ka-
tegori man vill se i montern.

– Första dagen var en väldigt stor del 
studenter, säger Durocs Daniel Eriksson. 
De är inga kunder idag men kanske om 
några år och därför också en viktig besö-
karkategori. Vi skjuter annars in oss på 
underhållschefer, tekniker och så vida-
re, och de kategorierna har vi också haft 
i montern, så det ser bra ut. Vi säljer ju 
inga produkter på den här mässan, utan 
tjänster. 

Budskapet i Durocs monter var de tre 
problemområdena friktion, korrosion 
och nötning och de metoder man använ-
der sig av för att angripa problemen. Du-
roc är en stor koncern som står på många 
ben och hör därför hemma på olika typer 
av mässor. Daniel Eriksson har vi träf-
fat på Elmia Subcontractor och då har 
han en helt annan målgrupp, nämligen 
verkstadsindustri. När han står på Un-
derhållmässan tillsammans med Char-
lotte Hörnqvist är målgrupperna snara-
re pappersindustri, kraftsektorn, gruvor, 
stålverk...

Daniel Edlander och Hampus Rönn-
berg på QH-system, som tagit med sig 
ett batteri av spillsugar, oljeavskiljare 
och annat till mässan, hade en bra inled-
ning på mässan.

– Imponerande bra första dag med 
många besökare av rätt sort, säger de.

– Vi vill ha de som beslutar om inkö-
pen för verkstäderna, exempelvis under-
hållschefen eller hans personal.

Miljötänk genomsyrar QH-systems 
produkter, där det handlar om att ta hand 
om olja, förlänga livet på skärvätskor, 
suga upp golvspill direkt på fat...

Särskilt stolt visade duon upp applika-
tioner för renblåsning och luftkylning i 

charlotteHörnqvist och daniel eriksson, duroc.

daniel edlander och Hampus rönnberg, QH-system.

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

Weland har en automatstansningsanläggning
av fabrikat Salvagnini som innehåller utrust-
ning för hantering av såväl ämnen in i 
maskinen som utmatning / 
stapling av "skrotskelett".
Dessutom har anläggningen 
en treaxial plockutrustning som
kan plocka en utstansad detalj och
stapla den på pall.

Anläggningen kan hantera plåtar i storlek upp
till 3000 x 1500 mm och plåttjocklek upp till 3 mm.

Stansmaskinen har 45 olika verktyg.

Anläggningen avslutas med en panelbocknings-
maskin som automatiskt bockar alla sidor i
enkla eller mer komplicerade bockningar, t.ex.
dubbelvikt eller i önskad vinkel. Utrustningen
är speciellt lämplig för lådor, skåp och liknande.
Plåt-tjocklek max 2 mm och diagonalmåttet på
plåten får inte överstiga 2.700 mm vid auto-
matisk hantering på arbetsbordet.

Vi kan hjälpa till med ritningsarbete men också
ta emot ritningar i DXF-fil från Auto-CAD på
diskett eller E-mail.

Stansning, nibbling och
panelbockning

Snabb och effektiv stansning och snabba verktygsbyten.

Olika typer av bockning i ett rasande tempo.
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ventiler som utnyttjar coandaeffekten, 
som bygger på att vätskor och luftström-
mar attraheras av intilliggande ytor.

man mÅste sYnas
Affärsområdeschef Ulrik Friberg, som 

sitter i Avesta och har hand om servi-
ceverksamheten för Dalkia, märkte att 
mässteamet satsat lite extra på att locka 
underhållschefer till mässan. Just den 
kategorin hälsade på i Dalkias monter.

– Den här mässan är den största mässan 
för oss som riktar oss mycket mot under-
håll på flera sätt och det är flera besökare 
som sökt information om produktions-
underhåll. Vi är ju heltäckande på under-
håll för industri från installationer, pro-
duktionsunderhåll, energieffektivisering 
till flytt av hela anläggningar.

– Vi har följaktligen fått en hel del in-
tressanta kontakter och leads, men fram-
för allt är det viktigt för oss att synas. 
Man måste synas.

Syntes gjorde definitivt Christer Mar-
kusson i ABUS monter. Företagets ka-
raktäristiskt gul-blå färger och Christers 
knallröda skjorta lyste i montern.

– Vi satsar alltid på den här mässan, 
även om vi oftast deltar även på Teknis-
ka Mässan, säger han. Vi har märkt att 
fler av våra kunder kommer hit. Därför 
är den viktig för oss.

– Hit kommer underhålls- och service-
folk och de tar tillfället i akt att hälsa på 
i montern. Lyftutrustning måste ju regel-
mässigt kontrolleras och därför är vi in-
tressanta att besöka.

För Markusson är inte chefskategorier-
na de mest intressanta besökarna.

– Jag pratar oftast med projektledare el-
ler servicetekniker och i Sverige har vi ju 
platta organisationer med beslutsfattan-
de långt ner i organisationerna.

Hur många leads?
– Av de normalt 200-300 registrerade-

besökarna i montern brukar det bli om-
kring 100 leads.

Miljöskydd och säkerhet i förvaring av 
farliga vätskor är Denios främsta verk-
samhetsområde och Linus Jacker (som 
delar efternamn med endast tre personer 
i landet!) visade en rad av företagets pro-
dukter i både fullformat och modeller.

Denios är tillverkare och utvecklare av 
alla produkter i sortimentet och är stora 
globalt, där största marknaden är Tysk-
land.

– De flesta som kommer till vår mon-
ter har potential att köpa, konstaterar Li-
nus som alltså är ganska nöjd med mäss-
san som prioriteras i år.

katt bLand HermeLinerna
En aning malplacerad ser Kenth Sand-

kvist ut där han står intill en kompakt li-
ten maskin från Haas i Edströms monter. 
En maskinsäljare bland allt underhålls-
folk?

– Företag som tillverkar nånting mås-
te underhålla sina egna maskiner, göra 

christer markusson, abus.

Linus jacker, denios.

kenth sandkvist, edströms.u
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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 levereras på B300 spolar (16 Kg) 
och tunnor (300 Kg) för automatiska eller robotmässiga 
applikationer.
Den nya Easy Opening lösningen ger en snabbare 
och säkrare öppning av kartongerna vilket ger mindre 
hanterings tid.

CARBOFIL GOLD : 
Den nya höjdpunkten 
för MAG-svetstrådar

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

Våra produkter:
Kontakta oss om:

Tillsatsmaterial

Svetsmaskiner

Skärmaskiner

Svetskranar

Svetsautomation

Svetsmekanisering

Rullbockar

Lägesställare

Svetsrobotar

Skärrobotar

Tillbehör

Service

Svets- och skärprodukter

OERLIKON SKANDINAVIEN AB
KROSSVERKSGATAN 7F
216 16 LIMHAMN
www.oerlikon.se
+46 40 670 15 00
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reservdelar och så vidare. Där kommer 
vi in med den här maskinen, säger han. 
Enkla maskiner utan spåntransportör, 
utan verktygsväxlare, utan kylsystem – 
och med en angenäm prislapp – är allde-
les utmärkt för en underhållsverkstad.

– Normalt ser man mest supportsvarvar 
och så vidare på sådana verkstäder. Då är 
naturligtvis en maskin som kan så myck-
et mer och dessutom är cnc-styrd, attrak-
tiv. Styrsystemet är detsamma som på en 
värsting-fräs, och den är förberedd för 
fjärde och femte axel.

Men den förvåning som undertecknad 
ger uttryck för, upplever Kenth från an-
dra besökare också.

– Lite så är det. Och vi är ganska en-
samma maskinsäljare här på mässan. 
Men intresset är stort – och jag tror det 
ökar.

Daniel Stanell och Fredrik Pettersson 
på EQSOL delar monter med Clas Mag-
nusson från IKV Tools av den enkla an-
ledningen att företaget har ett väldigt 
speciellt samarbete. EQSOL, som säl-
jer oljefri smörjmedelsteknologi till be-
arbetningsindustrin har ett bra samarbete 
med IKV Tools, som gör pressverktyg.

– Samarbetet är väldigt bra för oss, 
menar EQSOL-duon. När vi har verk- 
tygstillverkaren som kunskapskälla och 
testare av våra produkter, kan vi lätta-
re besvara våra kunders frågor och stil-
la den oro som ibland uppstår när de får 
veta att smörjmedlet inte bara är oljefritt 
utan också vattenbaserat.

– För oss innebär det att vi kan plocka 
in mer värden i våra paket och inte bara 
sälja verktyg utan även en servicebit och 
en teknologi för smörjning som vi vet är 
väldigt bra, säger Clas Magnusson.

Underhållsmässan var den första för 
EQSOL och att företagen delade monter 
var ganska självklart med tanke på sam-
arbetet.

– För oss handlar det om att skapa oss 
ett namn och det här var första steget.

Anders Bengtsson från Norclean vi-
sade med stolthet en alldeles ny, mobil 
bläster från Nederman.

– En fantastisk produkt, som han ut-
tryckte sig och förmodligen menade 
också.

Blästern är egentligen en dammsugare 
och en bläster i ett integrerat system, där 
fördelen är mobiliteten och att maskinen 
kan användas i princip var som helst utan 
att man behöver spilla ett korn av bläs-
termediet.

– Den är framtagen för att kunna an-
vändas i verkstadslokalen och för under-
hållsjobb, där man inte har möjlighet att 
skärma av och täcka in arbetsobjektet.

Intresset från besökarna?
– Det har varit väldigt stort, faktiskt. 

Många är nyfikna på den här.
För Norclean och Nederman är Under-

hållsmässan naturligtvis en av de vikti-
gare mässorna, med helt rätt besökare 
för företagens produkter.

clas magnusson, ikv tools tillsammans med daniel stanell och Fredrik Pettersson, 
eQsoL.

anders bengtsson, norclean.

Kexfabriken lyckat ungdomsprojekt

Projektet är ett samarbete mellan 
Svenska Mässan, Underhållsföretagen 
och Göteborgs Tekniska College, där 
målet var att skapa en produktionsan-
läggning som det går att visa olika as-
pekter av underhåll på. Det blev en kom-
primerad transport med robotassistans, 
ett transportband, där kex – naturligtvis 
– transporterades från en plats till en an-
nan från skakmatare via band och rote-
rande bord.

Ungdomarna går första året på skolan, 
och hade därför blygsamma kunskaper 

om att bygga en produktionscell när ar-
betet startade tidigt i höstas.

– Det var förstås ett handikapp, men 
samtidigt spännande och roligt att ta tag 
i ett så stort projekt, säger Joacim Johns-
son, en av ungdomarna. Vi började med 
projektkunskap och lärde oss hantera 
projekt i samband med att arbetet börja-
de.

– Vi delades in i sju grupper som var 
och en hade en samarbetspartner bland 
de 30-talet sponsrande företagen. Där 
hade vi naturligtvis att jättestort stöd. 
Det överbryggade en hel del av våra till-
kortakommanden.

Gruppen klarade deadline, dagen för 
mässans öppnande, med en hårsmån.

– Det var ganska tight. Hade vi börjat 
projektet idag, med det vi lärt oss under 
resan, hade det gått betydligt fortare.

Joacim intygar att projektet och det här 

Ett intressant inslag som samlade 
massor av folk kring montern, eller rät-
tare sagt produktionscellen, på under-
hållsmässan var Kexfabriken, ett pro-
jekt för 25 ungdomar på göteborgs 
Tekniska College.
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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!

sättet att lära sig saker, varit 
väldigt roligt och att det nu 
kanske inte blir lika kul att 
sätta sig och läsa teori istället.

– Det blir nog tufft, för jag 
är praktiker och tycker att 
det här sättet har varit allde-
les förträffligt att lära sig sa-
ker på.

Det var första gången det 
här projektet genomfördes, 
initierat av Svenska Mässan 
för ganska exakt ett år sedan.

Lyssnar man till de ungdo-
mar som genomförde projek-
tet, och till Ola Lundqvist på 
Svenska Mässan, slog idén 
synnerligen väl ut, med gott 
om intresserade besökare, el-
ler som Ola säger;

– Det var som en myrstack 
där borta.

En annan faktor att räkna 
in är samarbetet mellan unga 
hungriga studenter och före-
tagen. 

Företagen har fått känna 
ungdomarna på pulsen och 
kanske står de där, utanför 
skolan, med erbjudande om 
jobb när det är dags för exa-
men om ett par år... joacim johnsson, en av projektledarna för kexfabriken, har haft ett ovanligt första halvår på 

göteborgs tekniska college. Projekt som inlärningsmetod kan han rekommendera.

UndeRhåLLSMäSSan 2010



www.svenskverkstad.se26

     

Allt under ett tak med kostnadseffektiva lösningar

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

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

www.konecranes.se
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Allt under ett tak med kostnadseffektiva lösningar

förebyggande underhållsprogram

reparationer och förbättringar

Moderniseringar och ombyggnader

anropsservice

reservdelar

Specialservice

 Spindelrenovering

 Konslipning

 lasermätning

 Systemspecialister

 etc

•
•
•
•
•
•

Kontinuerlig och mätbar underhållsutveckling

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

underhållslösningar enligt dina behov – från enstaka  
maskiner till hela produktionsanläggningen.

•
•
•
•
•



www.svenskverkstad.se28

MedLeMSFÖReTaGeT

Svets & Mekano är komplett på plåt
Plåtbearbetning på svets & mekano. Laserskärning, bockning och svetsning är tre bearbetningsmetoder som förekommer i stor 

Jag minns när vi mås-
te svetsa ihop fyra 
plåtar för att få ett 
fyrkantigt hål i mitten.”

ord som komplett och hel-
täckande får en alldeles sär-
skild betydelse när man 
pratar om Svets & Mekano, 
allrahelst om man pratar om 
hela företagsgruppen som 
omfattar fyra företag. Alla sys-
slar med plåt i någon form.

På Svets & Mekano, som vi koncen-
trerar oss på i det här fallet, är bredden 
stor både ifråga om plåtbearbetningsme-

toder och produkter. Företa-
get har faktiskt till och med 

en plåtslageriverkstad 
för byggnadsplåtslage-
ri. Det innebär att före-
taget jobbar i plåtdimen-
sioner på mellan 0,1 mm 

upp till 25–30 mm.
– Vi har en stor 
p r o d u k t b r e d d , 

men i väldigt 
stor utsträck-

ning handlar 
det om hy-
draul- och 
b r ä n s l e -
tankar till 
en t r ep re -
nadmaski-
ner. En stor 
kund är till 
e x e m p e l 

Dynapac. Det rör 
sig om tankar från 
bara några liter upp 

till ett par kubik, 
säger Klas-Erik 
Svensson, plane-

ringschef och kun-

dansvarig på Svets & Mekano i Vislan-
da.

– Vi gör mycket plåtinklädnader till el-
motorer och kylarkåpor till ABB, där vi 
hjälper till från konstruktion till färdigt 
koncept. Ofta mycket stora pjäser alltså 
och ofta med ett totalansvar för produk-
ten.

Under vår vandring bland produk-
tionsbyggnader och -hallar ser vi både 
lastarskopor, elskåp och truckar – och 
naturligtvis mängder av tankar i alla upp-
tänkliga storlekar och former. Gemen-
samt för alla produkter är komplexa kon-
struktioner med många arbetsmoment 

och inte minst komplicerade skärningar, 
bockningar och svetsningar. Med höga 
krav dessutom. Inte minst är svetskra-
ven höga på tankarna. På testavdelning-
en kollar Mikael Gerhardsson tätheten 
genom att sätta tryck i tanken och sänka 
ner den i ett vattenkar.

– Jag testar samtliga tankar, säger han. 
de flesta håller måttet, väldigt få läcker.

– Dessutom gör jag en visuell koll på 
produkten för att se att allt som ska vara 
där finns där och att det inte saknas någ-
ra detaljer.

skär, bockar ocH svetsar
Men innan hydraultankarna kommer 

hit har processen varit lång. Plåtarna ska 

skäras i lasermaskinen, bockas och svet-
sas. 

–  Vi har tre lasermaskiner, men just nu 
är bara två igång. En ligger i malpåse. 

Det här är hjärtat i plåtverkstaden. La-
ser- och plasmamaskinerna matar den 
fortsatta processen med tillskurna och 
anpassade bitar som sedan först ska 
bockas i ofta komplicerade former, för 
att sedan svetsas.

– Vilken skärmetod som passar bäst 
varierar. I lasermaskinerna kör vi säl-
lan tjockare än 15 millimeter, det blir 
inte så snygga snitt över den tjockleken. 
Plasman köpte vi från början för att kun-

na köra stora, tunna plåtar 
– den tar 2x4 meter medan 
lasermaskinerna tar 1,5x3. 
Men den fungerar också 
bättre på tjockare plåt, så 
vi kör upp till 30 mm i plas-
man.

Svetsavdelningen är stor 
och här sker avancerad fog-
ning både manuellt och i 
flera svetsrobotar.

– Alla våra svetsare är li-
censierade, eftersom det krävs i de fles-
ta applikationer.

stor bredd
Under vandringen genom proces-

sen finns en rad produkter represente-
rade. Naturligtvis mängder av tankar av 
olika slag, men också hyttstommar till 
SMV Truckar i Markaryd, kompletta la-
gertruckar till Atlet, stora elskåp som så 
småningom ska hamna hos Siemens i 
Tyskland,  tvättmaskinsstativ till Wasca-
tor – och robotramar till Motoman.

– En ny produkt, som vi ännu inte vet 
var det hamnar i volymer, men förhopp-
ningsvis ska det bli ett hundratal om året.

Klas-Erik beskriver bredden på pro-
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Svets & Mekano är komplett på plåt
omfattning på företaget. därtill har företaget bland annat skärande bearbetning, ytbehandling och montering. 

klas-erik svensson och massor av tankar.

dukterna på ett väldigt tydligt sätt när 
han konstaterar att den minsta är tolv 
mm lång, åtta mm bred och 0,8 mm tjock 
medan den största är åtta meter lång, tre 
meter bred och två meter hög...

I ett hörn av verkstaden finns dessutom 
en del maskiner för skärande bearbet-
ning, vertikala och horisontella fleropar 
av skiftande fabrikat, för att täcka ett i 
sammanhanget ganska blygsamt behov, 
som dock finns löpande. Framför allt 

borrning, men också annan bearbetning.
Större är då avdelningen för ytbehand-

ling och montering, som ligger i en egen 
byggnad. Tvättning, blästring och lack-
ering.

– Pulverlackering och elförzinkning 
köper vi, men våtlackering tar vi hand 
om själva.

Tvättning är viktigt i sammanhanget, i 
synnerhet för tankarna, som måste vara 
kliniskt rena. Med en specialmaskin spo-

las tankarna rena och torkas sedan för att 
inte ha några partiklar kvar.

– Det blir en hel del montering också, 
konstaterar Klas-Erik Svensson och pe-
kar på en färdig tank som är bestyckad 
med massor av kopplingar i in- och ut-
gångar.

När vi lämnar monteringen passerar vi 
en stor tavla, som representerar en stor 
del av företagets kvalitetssystem.

– Detta är en QMS-tavla, förkunnar u
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Svensson. Det är en avknoppning från 
Toyota. Här träffas vi fyra gånger i veck-
an och går igenom avvikelser och even-
tuella reklamationer och så vidare. Fel 
ska utredas och åtgärdas så det inte kan 
återuppstå.

– Det är BT som krävt att det ska im-
plementeras hos leverantörerna, och vi 
är ganska stolta över det. Vi var en av de 
första tio som fick systemet godkänt.

Hur har det påverkat kvalitén?
– Den har blivit bättre, men framför allt 

har den blivit mer mätbart. Det är lätta-
re att hålla koll på vad som händer. Man 
ser hur många fel de olika avdelningarna 
haft och man kan spåra felen och åtgärda 
systemfel och så vidare.

Hantverk
Efter alla automatiska maskiner för 

plåtbearbetning och skärande bearbet-
ning kliver vi in i en verksamhet som 
känns väldigt udda för ett företag som 
Svets & Mekano, nämligen plåtslageriet.

Här hittar vi Stig-Arne Fredriksson.
– Här ägnar vi oss åt hantverket, kon-

staterar han och bockar till en skorstens-
plåt med en plattång.

Byggnadssmide och plåtslageri finns 
det alltså fortfarande utrymme för i före-
taget, även om det idag utgör en volym-
mässigt liten del.

Stig-Arne har jobbat som plåtslagare 
i 41 år och har hantverket i blodet. När 
han är klar med plåten ska han upp på ta-
ket och montera den också...

PLÅt av varierande kvaLité
Svets & Mekano i Vislanda gör årligen 

av med omkring 2 000 ton plåt av olika 
kvalitéer, allt från 240, men framför allt 
355, till rostfritt. Under högkonjunktur 
är volymerna istället runt 3 500 ton.

Plåten köps från olika håll, i huvudsak 
från Tibnor.

– Vi söker hela tiden nya leverantö-
rer, men Tibnor är de som håller jäm-
nast kvalitet. Vi köper en del från mindre 
handlare och har prövat att köpa en del 
från Estland, men... 

– Kvalitén kan variera väldigt mycket, 
säger Klas-Erik. På ytan kan den se lika-

dan ut men den kan bete sig väldigt oli-
ka när man bearbetar den. Det kan vara 
mycket spänningar i vissa batcher från 
vissa leverantörer och resultatet kan bli 
att spänningarna släpper när man skär 
i plåten och den bågnar. Det är väldigt 
svårt att få ordning på det sedan.

– En bra plåt är helt död och det händer 
ingenting när man bearbetar den.

– Så länge vi håller oss till SSAB, så är 
åtminstone 85-90 procent av väldigt hög 
kvalité. Tunnplåt har SSAB bra koll på.

– Men bra kvalité 
kostar och man får 
naturligtvis anpas-
sa kvalitén till pro-
dukten och vad kun-
den accepterar när 
det gäller pris kon-
tra kvalité. 

drabbade
Företagsgruppen 

sysselsatte före kri-
sen 350 personer. 
Idag är de 170.

– Det har varit 
väldigt tufft, kon-
staterar Klas-Er-
ik Svensson. Här 
i Vislanda har vi i 
näst intill halverats.

– Men nu börjar vi 
se en liten ökning, 
så nu har vi beslu-
tat att vi ska ta in 
ny personal. Tre för 
närvarande.

– Krisen har haft 
det goda med sig 
att vi fått in fem, el-
ler till och med sex, 
nya kunder med bra 
potential.

Svets & Meka-
no har, som många 
andra, utnyttjat låg-
konjunkturen och 
bearbetat markna-
den. Och det har 
också gett resultat 
som man nu börjar 

skörda frukterna av.
– Vi har dessutom inte tappat några av 

våra gamla kunder.
Mässor?
– Vi deltar bara på en mässa och det är 

Elmia Subcontractor. Den deltar vi på 
varje år och har gjort sedan starten.

Klas-Erik Svensson är för närvarande 
ganska positiv.

– Det börjar röra på sig bättre nu. Vi 
överlevde krisen och hjulen har börjat 
snurra lite stadigare.

mikael Harrison

stig-arne Fredriksson representerar hant verksinslaget i 
svets & mekano.

ett “tank-kit” till en skogsmaskin, en bränsletank och en hydraul-
tank. 

mikael gerhardsson testar varje tank, så svetsfogarna håller 
tätt.
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Var lägger ni jobben, inköpare?
InkÖpaRna

– För närvarande 
lägger vi övervägan-
de delen av produktio-
nen inom Norden, un-
gefär 90 procent, säger 
Martin Q Karlsson på 
Atlas Copco Craelius 
AB. Svenska leveran-
törer utgör i sin tur 85-
90 procent av dessa. Vi har långsiktiga 
relationer med våra leverantörer.

Däremot tror Karlsson på en komman-
de förskjutning mot lågkostnadsländer.

– Ja, idag är andelen väldigt liten, men 
det finns behov av att öka den ande-
len och det rör produktion som inte pas-
sar Sverige, exempelvis arbetskrävande 
produktion och långa serier.

– För att svenska leverantörer ska kun-
na konkurrera handlar det inte bara om 
pris, menar Karlsson. 

– Totalbilden är intressant, det vill säga 
pris, kvalitet, leveranssäkerhet, flexibili-
tet. Som du förstår tycker vi att svenska 
underleverantörer i stor utsträckning le-
ver upp till det.

– kostnadsmässigt ligger vår utländ-
ska produktion på omkring 85-90 pro-
cent idag, säger Håkan Björkdahl på 
Haldex AB. Volymmässigt rör det sig 
om kanske 60 procent.

Det innebär alltså att företaget lägger 
en övervägande del av sin produktion på 
utländska leverantörer, ett förhållande 
som inte ser ut att ändras nämnvärt un-

der överskådlig tid, utan håller sig rela-
tivt statiskt.

– Den största anledningen är att det 
saknas svensk kapacitet för den produk-
tion vi köper. Leverantörer av gjutgods 
som kan bistå med den kompetens och 
de volymer som krävs finns exempel-
vis inte. När det gäller maskinbearbetade 
detaljer, där svenska leverantörer visst 
är konkurrenskraftiga och kostnadsef-
fektiva, har vi tvingats utanför landet på 
grund av att ett par av våra leverantörer 
lagt anläggningar i malpåse.

– Men vi har inga mål att gå över ån, 
utan köper gärna lokalt. Vi försöker för 
närvarande få ner antalet detaljer från de 
mest långväga leverantörerna i USA och 
Asien, till exempel.

Var väljer företagens inköpare att förlägga produk-
tionen, i Sverige eller utomlands? Hur ser fördelningen 
ut och är det en bild som kommer är under förändring? 
Ja, var jobben hamnar varierar betydligt, och anlednin-
garna likaså. 

Det är uppenbart att faktorer som kvalitet, små serier, 
avancerade jobb och skrymmande detaljer ger Svens-
ka leverantörer fördel, medan stora serier och låga pris-
er ger utländska leverantörer, främst i lågprisländer, 
fördel. och världen krymper...

Q2) Under de kommande 6 månaderna, hur tror du att era out-
sourcingbehov kommer att förändras? 

det kommer att minska: 5.8% (14.57)

det kommer att vara samma: 59.85% (64.24) 

det kommer att öka: 29.2% (21.19)  

totala röster: 137 (151)

Q3) Hur har responsen från era leverantörer förändrats under 
de senaste 6 månaderna?

den har blivit värre: 7.3% (4.64)  

den är samma: 52.55% (50.99)  

den har blivit bättre: 22.63% (44.37)  

totala röster: 137 (151)

Q4) Hur har kvalitén från dina leverantörer förändrats under de 
senaste 6 månaderna?

den har blivit värre: 7.3% (3.31)  

den är samma: 64.96% (80.13)  

den har blivit bättre: 10.22% (16.56)  

totala röster: 137 (151)

Q5) Hur har leveranssäkerheten från dina leverantörer föränd-
rats under de senaste 6 månaderna?

den har blivit värre: 21.17% (7.28)  

den är samma: 42,34% (41.72)

den har blivit bättre: 18.98% (50.99)  

totala röster: 137 (151)

Q7)Om du har skickat ut förfrågningar (RFQs) genom Qimtek 
inom de senaste 6 månaderna, hur många leverantörer kontak-

Resultat av Qimteks Inköpsbarometer (siffror inom parentes anger värdena vid förra undersökningen)

tade dig i snitt angående de jobben? (Gå till Q17 om inga RFQs 
skickades ut)

0: 30.91% (22.86)  

1 - 3: 30.91% (27.14)  

4 - 6: 21.82% (32.86)  

7 - 9: 5.45% (10)  

10 - 15: 9.09% (4.29)  

16 - 20: 0% (1.43)  

mer än 20: 1.82% (1.43)  

totala röster: 55 (70)

Q8) Av dessa leverantörer, hur många skickade en offert?

0: 19.57% (27.69)  

1 - 3: 52.17% (41.54)  

4 - 6: 17.39 (23.08) 

7 - 9: 8.7% (4.62)  

10 - 15: 2.17% (1.54)  

16 - 20: 0% (1.54) 

mer än 20: 1.82% (0)  

totala röster: 46 (65)

Q9) Hur många procent av dessa offerter kom in i tid?

100% (alla kom i tid): 35.9% (29.31)  

80%: 51.28% (36.21)  

mindre än 50%: 2.56% (17.24)  

mindre än 25%: 2.56% (3.45)  



33www.svenskverkstad.se

Var lägger ni jobben, inköpare? (och varför?)

0% (alla var sena): 7.69% (13.79)  

totala röster: 39 (58)

Q10) Var antalet leverantörer som kontaktade dig...

för få: 12.82% (32.76)  

för många: 5.13% (5.17)  

lagom: 74.36% (62.07)  

totala röster: 39 (58)

Q11) Var antalet offerter du fick...

för få: 15.79% (36.21)  

för många: 0% (3.45)

lagom: 76.32% (60.34)  

totala röster: 38 (58)

Q12) Har någon av de leverantörer och offerter uppfyllt dina 
krav och förväntningar?

ja: 69.23% (66.67)  

nej: 30.77% (33.33)

totala röster: 39 (57)

Q13) Har du tilldelat jobben till någon av de leverantörerna 
ännu?

ja: 28.21% (33.33)  

nej: 71.79% (66.67)

totala röster: 39 (60)

Q14) Om inte, finns det fortfarande en chans att ni kommer att 
tilldela dem till någon av leverantörerna?
ja: 78.79% (56.86)  

nej: 21.21% (43.14)

totala röster: 33 (51)

Q15) Huruvida du tilldelade jobben eller ej, hörde du ifrån 
någon leverantör som du skulle tänkas använda i framtiden?

ja: 86.84% (84.48)  

nej: 13.16% (15.52)

totala röster: 38 (58)

Q17) Förutom priset, vad anser du den viktigaste faktorn vid 
valet av leverantör?

respons – svarsfrekvens på frågor och offertförfågan: 12.41% (14.57)  

kvalitet – kvalitetsbevis och låg returfrekvens: 45.99% (54.97)  

Leverans - on-time-leveranser och jit: 18.25% (23.18)

Läge - lokala leverantörer: 5.11% (5.3)  

Övrigt - vänligen specifisera: 0% (1.99)  

totala röster: 137 (151)

Q18) Hur mycket av din tillverkning läggs ut på utländska lever-
antörer?

0% - 20%: 69.34% (67.55)  

21% - 40%: 15.33% (15.89) 

41% - 60%: 8.03% (9.27)

61% - 80%: 6.57% (5.96)  

81% - 100%: 0.73% (1.32)  

totala röster: 137 (151)

Q19) Hur tror du att din outsourcing till utländska leverantörer 
kommer att förändras under de närmaste 12 månaderna?

den kommer att öka: 21.9% (30.46)  

den kommer att förbli densamma: 51.09% (54.97)  

den kommer att minska: 10.95% (14.57)

totala röster: 137 (151)

Trelleborg Sigma aB lägger för närva-
rande den övervägande delen av sin pro-
duktion hos svenska leverantörer, men 
försöker samtidigt lägga mer på Asien, 
berättar Emma Bratt.

– Det blir mer och mer utomlands, och 
det är naturligtvis kostnadsbiten som 
styr mycket. Men kvali-
tet är naturligtvis också 
viktigt och när man kö-
per från leverantörer i låg-
kostnadsländer får man ha 
väldigt stort fokus på kva-
litén eftersom skillnader-
na kan vara väldigt stora. 
Det är den känsliga biten.

– Svenska leverantörer har fördelen 
med korta leeveranstider och hög kvali-
tet. Fraktkostnader är en viktig faktor när 
man handlar långt bort. Det gäller såväl 
stora, tunga bitar som stora volymer av 
smådetaljer. Det är dessutom inte alltid 
billigare i Asien. Det händer att svenska 
leverantörer vinner även på priset.

– I en organisation som vår är det inte 
alltid lätt att lägga inköpen i Sverige, 
utan vi tvingas ofta på grund av centrala 
krav att handla upp vår produktion utom-
lands, konstaterar Håkan Åhs på Bom-
bardier. Man strävar i stor utsträckning 
efter att samordna inköpen – i lågkost-

nadsländer.
– Men, fortsät-

ter Åhs, man får pas-
sa sig när man köper 
fån lågkostnadslän-
der. De låga priser-
na kan ibland vara 
skenkostnader, ty vid 

minsta förändring i ordern kan det sticka 
iväg. Dessutom är det krävande att hand-
la i många lågkostnadsländer. Det är inte 
bara att skicka en ritning och tro att man 
får det man vill ha. Man måste följa upp 
och bistå med utbildning för att det ska 
bära hela vägen.

– Sverige har för övrigt inte så höga 
priser som det pratas om. I väst är 

bombardiers köpresor går sällan till 
sverige. Foto: bombardier

u

Sverige är 
lågprisland  
i väst”
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Sverige ett lågkostnadsland.

– Ju större vo-
lymer, desto läng-
re bort, sammanfat-
tar Christer Gradin på 
Metso Paper, som läg-
ger mycket produk-
tion lokalt men ändå 
en hel del utomlands.

– Övervägande i 
Skandinavien, när 
det gäller små serier framför allt. Men 
vi ökar andelen leverantörerutomlands. 
Det är en kombination mellan pris och 
situation. det gäller att behålla margina-
lerna.

Otomlands sker uppköpen främst i Öst-
eeuropa, men också Indien och Kina, där 
man för närvarande bygger upp egen till-
verkning.

Vad skulle få er att vända er mot svens-
ka leverantörer?

– Svenska leverantörers främsta fördel 
är naturligtvis de korta ledtiderna. När 
det gäller kvalitet är det idag ingen större 
skillnad när man väl hittar rätt leverantör 
i ett lågkostnadsland.

– Korta ledtider är ibland ett kund-
krav, och det kan faktiskt också vara så 
att kunden kräver ”nordisk touch”. Till 
och med kineser vill köpa svenskt, men 
är samtidigt väldigt prismedvetna.

hTC Sweden köper 
idag sin produktion 
övervägande i Sveri-
ge.

– Förhållandet är 
ungefär 60/40, sä-
ger Marcus Jansson. 
Maskindelar köps till 
största delen utom-

lands, men all slutmontering sker i Sve-
rige.

Han tror också på en ökning av andelen 
utlandsleverantörer.

– Ja, det sker en ökning på utlandet. 
Idag är världen ganska liten och det blir 
allt lättare att 
handla över-
allt. Dessutom  
går det inte att 
köpa allt lo-
kalt.

Den svenska 
kvalitén, då?

– Kvalité är 
snarast kopplat till företaget, snarare än 
landet. Generellt går Sverige i bräschen 
när det gäller kvalité, och risken att få 
sämre kvalité är större utomlands. Men 
mycket beror ändå på det enskilda före-
taget.

– Priset har helt klart stor betydelse, 
men svenska leverantörer skulle stärka 
sin konkurrenskraft genom att utnyttja 
flexibilitet och leveranstider bättre. Att 
vara flexibla med volymer upp och ner. 
Då skulle vi kunna köpa mer lokalt. När-

heten och kvalitén har de redan.

– 100 procent Sve-
rige, säger Jörgen 
Nyström på Dellner 
Brakes som svar på 
frågan om fördelning-
en mellan svenska och 
utländska uppköp.

– Vi köper en en del 
specialgjutgods uti-
från. I Sverige finns få, men duktiga gju-
terier.

– Vi gjorde ett försök i Kina en gång, 
men det gick direkt i skrotbingen allti-
hop. Låga serier är för övrigt ingen idé 
att gå ut med. Då får leveranstider och 
kvalité vara avgörande.

Däremot tror Nyström på en ökning av 
upphandling utanför landets gränser.

– Det har kommit indikationer på det 
från ägarhåll. Ett annat företag i gruppen 
köper gjutgods i öst och man vill ha sy-
nergieffekter.

Styrkan hos svenska leverantörer?
– Kvalité är väldigt viktigt, men man 

måste se på helhetskostnaden och räkna 
in allt. Svenska gjuterier kan lära sig av 
tyskarna, där många gjuterier tar ett stör-
re helhetsansvar och bland annat erbju-
der bearbetning av de gjutna detaljerna.

– Vi har en policy 
i företagsgruppen att 
försöka köpa så myck-
et lokalt som möj-
ligt, lokalt även med 
svenska mått mätt, sä-
ger Johnny Mohlén 
på Gränsfors Smide. 
Inte till vilket pris som 

helst, förstås, men så långt det går.
– Vi köper idag en försumbar del i 

Tyskland, men i princip är det 100 pro-
cent svenskt. Från Karesuando till Ystad.

Johnny tror inte att företaget kommer 
att gå utanför Europa med sina förfråg-
ningar. Däremot är han öppen för lego 
från europeiska länder.

–  För varje månad som går 
krymper Europa och det blir allt 
lättare att handla över gränserna. 
Därför är Europa en allt öppnare 
marknad även för oss när det gäl-
ler inköp.

Men inte utanför?
– För mig är även mjuka 

värden viktiga. Som 
rättvisa löner och 
så vidare. Där 
är jag en smu-
la skeptisk 
när det gäller 
många asiatis-
ka länder.

– För vissa 
produkter 
skulle 
vi spa-
ra 20–25 

procent genom att handla upp produk-
tion i Asien – men jag trointe jag skulle 
sova så gott om nätterna...

Victor Windahl, 
som handlar upp ar-
beten i tunnplåt för 
Volvo Construction, 
och därmed sitter i en 
stor organisation med 
verksamhet i många 
länder, konstaterar att 
en stor andel av pro-
duktionen hamnar i 
Sverige, men också utomlands.

– Vi har fabriker i flera länder i Euro-
pa och följaktligen blir även uppköpen 
mycket spridda, säger han. Vad man dä-
remot kan säga är att uppköpen sker lo-
kalt i väldigt stor utsträckning. Således 
blir det för den svenska fabrikens del 
många svenska underleverantörer.

Det är en bild han tror kommer att för-
ändras, med större inslag av utländska 
leverantörer, men pekar samtidigt på den 
ökade dynamiken man får när världen 
krymper och länderna kommer närmare 
varandra i de här sammanhangen.

– Det fungerar alltså åt båda hållen, för 
på samma sätt som vi köper upp produk-
tion utomlands, kommer utländska verk-
samheter att köpa upp i Sverige, i samma 
ökande utsträckning.

Även om man hela tiden har ett starkt 
kostnadsfokus, är kraven på leverantö-
rerna fortsatt högt. Volvo har höga krav 
på sina leverantörer, oavsett var i värl-
den leverantören finns.

– Vi jobbar naturligtvis hela tiden med 
leverantörer som uppfyller kraven och 
som ofta jobbar mot andra företag i lik-
nande branscher och därför klarar höga 
kvalitetskrav på alla nivåer.

Windahl levererar också ett tips till 
svenska företag som vill ”vara med i 
matchen”:

–  Man får ofta höra att företag vill vara 
kompletta och flexibla. Jag tror snarare 
att man ska fokusera på det som man gör 
bäst och nischa sig hårdare än många 
gör idag. Man kan inte bli bäst på allt – 

det är bättre att bli riktigt bra på en 
sak och jobba i 

nätverk! 
  

Kvalité beror  
på företaget,  
inte landet”

InkÖpaRna



35www.svenskverkstad.se

Silkesv. 22, Box 742, 331 27 Värnamo. Tel 0370-69 34 00. www.dinmaskin.se
Vi är certifi erade enligt BS EN ISO 9001:2000

Vi på Din Maskin är ett gäng på ca 40 glada specialister som sammantaget 
har många års erfarenhet av plåtbearbetning. Den energi och det engage-

mang som fi nns i vår organisation är något som vi med stolthet kan dela med 
oss av till andra. Eftersom vi tycker att plåt är så roligt har vi också kul på 

jobbet. Just det är en viktig ingrediens i ett framgångsrecept. Vi brukar säga att 
vi inte får tjäna så mycket pengar att vi inte har roligt, men vi får heller inte ha 

så roligt att vi inte tjänar några pengar.  Välkommen till oss, så har vi kul 
och tjänar pengar tillsammans!och tjänar pengar tillsammans!

Roa dig vidare på dinmaskin.se
Stansmaskiner, bockautomater, laserskärmaskiner, kantpressar, 
elektriska-, hydrauliska- och mekaniska pressar, bandmatning, saxar, 
rörbockningsmaskiner... 

Finn-Power SB , stans- och klippcell. Film och mer info – klicka här

Kombimaskiner

SvV_89x279_100323a.indd   1 2010-03-23   18.26

    Vi plåtjockar 
måste va’ lite 
kreativa ibland”
– Får man in idé måste man naturligtvis ut-
veckla den. Den här gången visade det sig 
vara en bra idé – En Eld är redan ett färdigt 
koncept – som utvecklas.

Möjligen kan det bero på 
att Fredrik Stensson är små-
länning och att sådana får 
lite extra fart på hjärnkonto-
ret i kristider.

Det var hur som helst mitt 
under brinnande kris som En 
Eld föddes.

Idén blev snabbt en ny pro-
dukt och Fredrik hade ju alla 
verktyg tillgängliga på An-
drénverken, där han jobbar 
med försäljningen.

– Vi plåtjockar får vara lite 
kreativa ibland, som han ut-
trycker det.

Det är alltså ett eldkar, en-
kelt i sin konstruktion, men 
smart, funktionellt och dess-
utom snyggt – och  anpas-
sat i allra högsta grad till den 
plåtbearbetningsverksamhet 
företaget har. De flesta ar-

betsmomenten sker i laser-
skärmaskinen. Till och med 
dekoren – tjusiga eldsflam-
mor – är skuren med laser.

Fredrik fick idén för gan-
ska exakt ett år sedan. Redan 
nu är den ett varumärke, En 
Eld, och visades första gång-
en på Stockholm Furnitu-
re Fair. På hemsidan www.
eneld.se kan ni titta närmare 
på produkten.

Så här sammanfattar Fred-
rik visionen bakom En Eld:

”En Eld skapar produk-
ter för ett skönare och vack-
rare uteliv med den moder-
na lägerelden i centrum. Vår 
vision är att skapa det mo-
derna samhällets lägerel-
dar, med samma känsla som 
en öppen eld gav våra förfä-
der.”
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UndeRLeVeRanTÖReR

Var plockar ni hem jobben, leverantörer?
I takt med globaliseringen krymper världen och inköpar-
na tycker det blir lättare att handla över gränserna, läg-
ga ut jobben i världen. Hur är det för leverantörernas 
del, blir det på samma sätt lättare att hämta hem jobb 
från utlandet, finns över huvud taget ambitionen? Vi har 

pratat med några leverantörer i verkstadsindustrin och 
företagens närvaro på världsmarknaden varierar, även 
om många tenderar att söka sig utåt. Många underlev-
erantörer leverar också indirekt, genom sina kunder, ut 
i världen.

Vi har tidigare berättat om Motala 
Verkstads ambitioner att växa på en stör-
re marknad , i synnerhet den brittiska.

– Just nu ligger den brittiska markna-
den väldigt lågt, men vi räknar med att 
plocka hem en hel del jobb där, säger 
marknadschef Jan Svensson.

För närvarande säljer företaget direkt 
till utLandet till omkring 25 procent.

– Det vill säga 75 procent till svenska 
företag – som levererar till utlandet. Vi 
väljs för utlandsförsäljning för att vi är 
en prisvärd leverantör.

Det som oroar jan Svensson för närva-
rande är att så mycket jobb går till Fin-
land.

– Finland har blivit en stor konkurrent. 
Vi har förlorat mycket jobb dit. De kan, 
av nån anledning, hålla 40 procent läg-
re priser. Det rör sig framför allt om far-
tygsaxlar. De kan hålla mycket kortare 
ledtider. De har väl kanske lite mer sisu 
än vi...

Motala verkstad har alltså ambitionen 
att öka sin närvaro på den internatio-
nella marknaden. Intressanta länder är 
Tyskland, Holland, Norge och, som sagt, 
Storbritannien.

Det är naturligtvis svårt att slåss med 
lågprisländerna om jobben, men Jan 
Svensson.

– De vinner naturligtvis främst på att ta 
in de okvalificerade jobben och jobb som 
kräver många mantimmar. Maskinellt 
har naturligtvis länder som Kina samma 
kostnader som oss. De köper maskiner 

från samma 
leverantörer 
som vi och 
de måste ha 
samma teknik 
som vi. Ma-
skinkostna-
derna är allt-
så desamma. 
det är lönes-
kostnaderna 
som gör skill-
naden.

Det är inte 
bara i lågkost-
n a d s l ä n d e r 
man kan möta 
motstånd. Även andra faktorer påverkar 
konkurrensbilden.

– I Schweiz går till exempel staten in 
med stöd på ett sätt vi inte har möjlig-
het till i Sverige. Vi hade en projekt på 
gång där vi vår främsta konkurrent från 
Schweiz la ett bud på 200 000 kronor. Vi 
svarade med 180 000. Med statlig hjälp 
kunde dumpa priset till 130 000 – och så 
var vi borta.

Jan Svensson nämner, förutom ett rela-
tivt högt löneläge i Sverige, också fakto-
rer som kvalitetssystem och andra admi-
nistrativa funktioner som kräver mycket 
personal och som också minskar ande-
len arbetsbelagd personal procentuellt i 
svenska företag.

– Vi får alltså en lägre täckningsgrad på 
det sättet.

kunnande ocH kvaLitet
Samtliga  Höörs Plåts kunder finns in-

annför landets gränser.
– Men 95 procent av det vi gör hamnar 

ändå utomlands via våra kunder, så indi-
rekt exporteras huvuddelen, säger mark-
nadschef Anders Julin.

Höörs Plåt är fokuserade på tunnplåt 
och många av företagets produkter är 
skåp av olika slag. Det innebär stora pjä-
ser med mycket luft, som av den anled-
ningen inte är särskilt lönsamt att frak-
ta över långa sträckor. En fördel för ett 
svenskt företag, förstås.

– När det gäller transporter räknar man 
oftast på alla avgifter som frakkostna-
der, förtullningar och så vidare, men 
man förbiser en sak; kapitalbindningen. 
Långa transporter betyder att ditt kapi-
tal binnds ute till havs under långa tids-
perioder och det är naturligtvis en viktig 
faktor att räkna med innan man lägger ut 
jobben i exempelvis Kina.

– Med svensk produktion blir det alltså 
mer fart på det ekonomiska flödet.

– Vi ligger kanske 5-10 procent högre i 
pris, men när man räknar ihop det i slutet 
med fraktkostnader och andra avgifter – 
plus kapitalbindningen – så blir det ändå 
ganska jämnt på sista raden.

– Leksaker till Happy Meal kan de gott 
producera i Kina, men kvalificerade gre-
jor som kräver komplexa processer och 
ett nödvändigt gediget yrkeskunnande, 
kan stanna här.

– Vi har skrynklat plåt i 70 år och kan 
det följaktligen väldigt bra.

voLYmer tiLL utLandet
Just den där biten, att kvalificerad pro-

duktion bör stanna i Sverige och att stör-
re serier, arbeten som kräver många 
mantimmar och manuellt arbete och 
därmed mindre kvalificerade jobb, med 
större fördel kan läggas på utländska le-
verantörer i företrädesvis lågkostnads-
länder, är åsikter som dyker upp bland 
svenska företagare ideligen.

Men det betyder också att produktio-
nen måste anpassas för det, att vi vässar 
våra organisationer och processer med 
ny teknik, mer kunnande, kompetensut-
veckling, automation.

Precis som vi märker sker i allt större 
utsträckning i landet. Vi är alltså på rätt 
väg därvidlag.

Mårten Eriksson på Jonsson & Pauls-

jan svensson, motala 
verkstad.
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Var plockar ni hem jobben, leverantörer?
UndeRLeVeRanTÖReR

son nämner 
värden som 
flexibilitet, att 
vara snabb-
fotad, hänga 
med i produkt-
u t v e c k l i n g , 
anamma meto-
der för att kon-
struera på nya 
sätt.

– Kvalité kan 
vi fortfaran-
de slåss med 
i högsta grad, 
menar han. definitivt inte med pris.

kina-HYsteri
Matenco AB i Stockholm, som i hu-

vudsak ägnar sig åt skärande bearbet-
ning, hittar de flesta kunderna på den 
svenska marknaden, men räknar ock-
så in jobb från övriga Norden och en del 
länder nere i Europa.

– Det är vårt goda rykte som lockat ut-
ländska kunder till oss, och vår export 
har ökat en hel del och fortsätter att göra 
det, säger Mikael Mattsson.

Han menar att det fortfarande finns en 
”Kina-hysteri”, där många svenska före-
tag vill spara på inköpskostnaderna och 
därmed lägger ut mycket jobb, bland an-
nat och framför allt på Kina.

– Men många kommer också tillbaka 
när de märker att det kanske inte var så 
bra i alla stycken. Kina ligger långt bort, 
det är en annan kultur, det uppstår pro-
blem som måste lösas och som man inte 
räknat med, det är svårt att kommunice-
ra och så vidare.

– Därtill har man fraktkostnader och 
alla andra kostnadsdrivande faktorer 
som måste räknas in. Till slut står man 
där och konstaterar att det kanske inte 
fanns nån anledning, egentligen.

– det är en annan sak med de stora dra-
karna, som bygger agna produktionsan-
läggning. Men jag har även sådana kun-
der, som trots produktionsanläggningar i 
Kina lägger jobb hos mig.

Mikael Mattsson märker just nu att kri-
sens grepp börjar släppa.

– Tonen är lite positivare, det kom-
mer mer förfrågningar. det är mer inne 
att lägga ut mer jobb. Och det gäller inte 
bara svenska företag utan även nordiska 
och europeiska.

– Vi räknar med att hålla verksamheten 
igång hela sommaren.

inte bLi inkokt
Fredrik Stensson på Andrénverken 

konstaterar att företaget inte har särskilt 
många renodlade svenska kunder, det 

vill säga jobb där produkterna hamnar i 
Sverige.

– Vi säljer direkt mot utlandet till upp 
emot tio procent, men indirekt går 85 
procent på export.

För närvarande har företaget inga pla-
nerade kampanjer mot utlandet, men 
Stensson menar att man aldrig vet hur 
kunderna agerar.

– Det är via kunderna vi ofta får ut-
landsförfrågningar, som ringar på vatt-
net.

Att handla med utlandet har både för- 
och nackdelar och Stensson som har 
kontakter både i Kina, Indien och USA, 
konstaterar att engelsk-
språkiga länder är de 
enklaste att jobba mot.

– Språk är alltid ett 
hinder för kommuni-
kation. Därtill kommer 
kulturskillnader, betal-
ningsmoral som varie-
rar och så vidare. det är 
en process att lära kän-
na folk också. Samti-
digt en utmaning. Man 
får ju inte vara inkokt.

Globaliseringen ser 
Fredrik Stensson snarast som en utma-
ning, en möjlighet än ett hinder.

– Att betrakta globaliseringen som ett 
hot gör att det blir en självuppfyllande 
profetia.

Rune Kling på Flexmac Industrier i 
Valdemarsvik menar att kvalitet inte är 
en viktig faktor numer.

– Kan man göra en bit i Sverige kan 
man naturligtvis göra 

samma bit i 
Kina. det är 
ingen avgöran-
de faktor idag.

– Det vi i för-
sta hand kan 
slåss med är 
närhet, kor-
ta ledtider, det 
faktum att vi 
kan kommuni-
cera utan hin-
der. 

Det är också 
företagets affärsidé, att verka lokalt och 

vara snabbfotat.  Flex-
mac jobbar i huvudsak 
med kunder i Skandina-
vien.

Kling menar också att 
utländska konkurrenter 
i första hand vinner job-
ben där volymerna är 
stora och mantimmarna 
många.

– Vi har inte en chans 
att slåss prismässigt, så 
när volymerna blir stora 
hamnar snabbt förfråg-

ningarna i Baltikum, i de slaviska län-
derna, i Kina...

mikael mattsson, ma-
tenco.

Fredrik stensson, an-
drénverken.

Ser man glo-
balisering som 
ett hot istäl-
let för en möj-
lighet blir det 
en självuppfyl-
lande profetia

”
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Ny försäljningschef på Din Maskin i Värnamo

BRanSChnyheTeR

gert olofsson har sedan 2003 ansvarat 
för försäljningen av maskiner i väs-
tra sverige. den 1 mars tillträdde han 
tjänsten som ny försäljningschef på din 
maskin.
 din maskin ingår i Liljedahlskoncernen, 
division verktygsmaskiner som omsät-
ter 1 miljard kronor. 
din maskins verksamhetsområden är 
försäljning av maskiner för plåtbearbet-
ning, installation, utbildning, service och 
reservdelsförsäljning.

Runes Svets i Mariestad in-
vesterar i en Prima Platino
Företaget drivs av olle ahlin och Fredrik 
ahlin tillsammans med fem anställda. 
runes svets är ett verkstadsmeka- 
niskt företag specialiserat på tillverkning 
i rostfritt stål och tunnplåt, men job-
bar även i många andra material. till-
verkningen består av både längre och 
kortare serier. man har även resurser 
för att leverera rengjorda och diskade 
produkter avsedda för livsmedelsindus-
trin. 

runes svets har ett väl utvecklat sa-
marbete med marknadsledande under-
leverantörer av såväl material, tjän-
ster och komponenter. det borgar för 
en hög kvalitet och god leveranssäker-
het för slutprodukterna. i lokalerna finns 
en rad moderna maskiner för plåtbear-
betning. cnc-styrning och motiverad 
personal underlättar företagets strävan 
mot tillverkning enligt nollfelsprincipen. 
Företaget har en svetslicens utfärdad av 
norske veritas.
Fredrik, som är produktionsansvarig, 
berättar att man märkte av en mindre 
nedgång i början av 2009, men redan 
vid halvårsskiftet började orderingån-
gen återhämta sig och idag är det fullt 
upp! 
maskinen som vi nu har levererat till 

runes svets är en Platino för plåtformat 
3050x1550 mm. 

det som kännetecknar Platinon är dess 
mycket höga dynamik. den har en så 
kallad ”flygande optik” där arbetsstyck-
et förblir stilla under hela arbetsproces-
sen. den automatiska och programmer-
bara kontrollen av fokusläget och det 
snabba linsbytet gör att du lätt kan byta 
mellan olika material och tjocklekar utan 
att göra några justeringar. strukturen 
på maskinen är enhetlig; alla element 
är inbäddade i ett enda, lättransporter-
at block. maskinen är lättmanövrerad då 
den har full tillgänglighet på 3 sidor. att 
den dessutom upptar väldigt liten golvy-
ta är självklart ytterligare ett plus! 
runes svets har dessutom utrustat sin 
maskin med:
•	 Växelbord	 som	 minimerar	 icke-
produktiv tid och förbättrar maskinens 
produktivitet genom laddning/plundring 
under drift.
•	 Laser	Piercing	Monitor	(LPM)	som	ger	
en kraftig reducering av cykeltiden. 
•	 Quick	 Piercing	 smörjningsanordning	
som tillåter perforering med mycket hög 
effekt och reducerar därför tiden kraft-
igt. det är den bästa lösningen för me-
deltjocka material.

Prima Platino hos runes svets i mariestad

en oberoende studie visar att i en 
normalstor skolbyggnad ger använ-
dandet av deltabalkar, jämfört med 
andra balksystem, en 5% minskning 
av de totala koldioxidutsläppen under 
byggnadens hela livscykel. 
Peikko har låtit ett oberoende brit-
tiskt analysföretag utföra en 
oberoende studie på Peikkos delta-
balk och det koldioxidutsläpp den or-
sakar vid produktion och användning 
i byggnader. Företaget, dcarbon8, 
arbetar med analyser av koldioxidut-
släpp mot byggbranschen med analy-
ser av koldioxidutsläpp.
målet med studien var att jämföra 
koldioxidutsläpp under en byggnads 
hela livscykel vid användande av del-
tabalken jämfört med andra vanligt 
använda balksystem i konstruktion 
och byggnation av skolbyggnader. 
studien utfördes i enlighet med den 
internationella miljöstandarden iso 
14040 som används vid koldioxidut-
släppsanalyser. På detta sätt säker-
ställde man att resultaten skulle vara 
tillämpbara i alla länder där Peikko 
finns och där deltabalken används.  
resultaten visar att jämfört med ett 
normalt användande av andra van-
ligt förekommande balksystem så 
visar studien att användande av del-
tabalkar skulle ge 5% reduktion i det 
totala koldioxidutsläppet under byg-
gnadens hela livscykel (byggnation-
drift-rivning).
minskningen av koldioxidutsläpp vid 
användande av deltabalken här-
rör främst från materialbesparingar i 
själva balken, besparing i förbrukning 
och användning av byggmateriel, be-
sparingar orsakade av ett mer ra-
tionellt byggsätt samt att drift och 
underhållsinsatser minskar under 
drifttiden (främst besparing i form 
av uppvärmning och kylning av byg-
gnader). 

Peikko arbetar 
med att minska 
koldioxidutsläpp

som efterträdare till tommy back-
lund, som valt att prova utmaningar-
na i en ny bransch, har vi nu anställt 
thomas johansson. thomas har bl 
a jobbat på ssab tunnplåt i borlän-
ge och göthes ab i Falun. thomas 
är anställd som säljare i dalarna och 
gävleborgs län och nås på tel 070-
525 10 58.

Ny säljare för Iscar 
Sverige AB
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Hörselskydd med blåtand från 3M

aus-
traliens 
största till-
verkare av 
skärande 
verktyg etabler-
ar sig i europa.
sutton tools, ett familjeägt företag 
i fjärde generationen från australien, 
satsar stort i europa.
de har över 500 anställda och är ett 
av de största oberoende företagen 
inom skärande verktyg.
sutton har etablerat ett lager för 
europa-marknaden i Holland, och 
från att tidigare ha levererat till an-
dra tillverkare i europa, gör man nu 
en satsning på att lansera det egna 
varumärket. sutton har sedan tidig-
are betydande export till bland annat 
japan och korea och har vässat sin 
produktlinje till att bli en av de främ-
sta på marknaden. sutton har gjort 
sig ett namn i premium-segmentet 
där de konkurrerar med bland andra 
emuge.
all tillverkning sker i egna fabriker, 
tre i australien och en på nya Zee-
land. de har både beläggningscenter 
och omslipningsservice ”in house”.
sutton är dessutom erkänt duktiga på 
special och är idag en ledande lever-
antör av lösningar på specialverk-
tyg över hela världen. de kan ta fram 
verktyg inom borr, gäng och fräs med 
beläggningar anpassade efter använ-
dningsområde, med korta ledtider.
sverigeagenturen innehas av doug-
las Hellström ab.

clipper lanserar ett helt nytt sortiment 
borrutrustningar. det nya sortiment-
et omfattar borrstativ och borrmotor-
er för professionella håltagare och hant-
verkare.
de nya borrstativen är tillverkade i al-
uminium och har en stabil konstruktion 
som ger exakt borrning med hög preci-
sion i kombination med låg vikt. borrsta-
tivets matarhus är försett med juster-
bara styrrullar som gör det enkelt att 
kompensera för rullarnas förslitning. 
matarpelaren på vissa modeller är svän-
gbar	i	360˚	varför	borrning	kan	göras	i	
valfri riktning från stativfoten. stativen 
finns i flera olika utföranden med vaku-
um- eller skruvfot och för olika borrdi-
ametrar från 80 till 400 mm.
samtliga borrstativ har inbyggt lasersik-
te, vattenpass och bärhandtag. matar-
handtaget kan även användas för stativ-
ets skruvar och bultar varför inga extra 
verktyg behövs. de större stativen är 

försedda med transporthjul.
clippers nya sortiment borrmotorer om-
fattar handhållna motorer och motor-
er för användning i borrstativ. samtliga 
borrmotorer har motorhus i aluminium 
för att ge lägsta vikt. de handhållna mo-
torerna finns i olika utföranden med ef-
fekt på 1,5 – 2,2 kW och med 2 eller 3 
hastigheter och kan användas för våt- 
eller torrborrning med borrkronor med 
15 – 200 mm diameter. de kan fås med 
pistolhandtag på sidan eller med hand-
tag baktill och kan även användas i 
borrstativ. sortimentet borrmotorer 
speciellt avsedda för borrstativ omfat-
tar flera olika modeller med 3 hastighet-
er och med effekt på 3,0 – 5,2 kW och 
används med borrkronor med 30 – 500 
mm diameter. motorerna har standard-
infästning och passar de flesta borrsta-
tiv. samtliga borrmotorer levereras i en 
kraftig transportväska.

Nytt sortiment borrutrustningar

Verktyg från 
down under 
genom Dou-
glas Hellström

Peltor Ws Workstyle ger dig bättre kontroll över 
vad du vill höra – och vad du inte vill höra. nya Ws 
Workstyle vänder sig till dig som i ditt arbete utöver 
bullerdämpning, även värdesätter kommunikation 
och underhållning.
vill du kunna prata trådlöst i telefon även i bullri-
ga miljöer och gillar att lyssna på din egen favorit-
musik, kommer du snabbt att upptäcka vilket fan-
tastiskt hjälpmedel Ws Workstyle är i vardagen.
den inbyggda bluetooth-lösningen öppnar nya möj-
ligheter i den trådlösa anslutningen mellan mo-
biltelefonen och Ws Workstyle.
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AgA sätter smidiga 
hjul på tuben 
aga kart – en smidig, svensk uppfinning för 
transport av gastuber
enkel och unik. så sammanfattar vi aga kart – en 
ny typ av transporthjälpmedel 
aga kart är en lätt och smidig transportkärra som 
fungerar som en förlängning av gastuben. Perfekt 
för transporter och för det dagliga arbetet. med en 
vikt på 2,5 kilo och sin ringa storlek kan kärran lätt 
stoppas undan och tas fram vid speciella behov, t ex 
vid en fordonstransport. tack vare den robusta kon-
struktionen kan aga kart även alltid sitta under gas-
tuben på verkstaden och dras mellan olika arbetssta-
tioner. det går även att förflytta gastuben upp för 
trappor med hjälp av kärran. aga kart underlättar för 
den som transporterar gastuber och gör att man slip-
per slitsamma arbetsmoment eftersom transportkärran 
alltid kan stå förankrad under gastuben. 
aga kart säljs hos aga (www.aga.se) för 449 kr exkl. 
moms under artikel.nr 320727.

comfortho är en ny sula från arbes-
ko, som ska ge bästa komfort till föt-
ter i arbete.
minskad smärta, färre sjuktimmar 
och en piggare kropp. välmående 
fötter är ofta nyckeln till god häl-
sa och därför är det viktigt att välja 
skor med omsorg. svenska arbesko 
har i snart 60 år utvecklat arbets-
skor och skotillbehör som sätter er-
gonomi och komfort i första rum-
met.
den senaste nyheten heter alltså 
comfortho – en unik inläggssu-
la som åtgärdar orsaken till de van-
ligaste fotproblemen – höga respe-
ktive låga fotvalv.
Åtta av tio har en avvikande gång-
cykel, det vill säga att de belastar för 
mycket på in- eller utsidan av foten, 
ofta på grund av för höga eller låga 
fotvalv. går och står man mycket i 
sitt arbete kan den här typen av bes-
vär, utan extra stöd, leda till bland 
annat förslitningar, inflammation-
er eller artros. arbesko är sveriges 
främsta tillverkare av skydds- och 
yrkesskor och med den senaste ny-
heten comfortho tar man ett ännu 
tydligare grepp om problemet med 
höga och låga fotvalv.
– vi strävar ständigt efter att hit-
ta lösningar som främjar fötternas 
och kroppens välmående. vi vet att 
små detaljer i skorna kan göra stora 
skillnader för hur man mår och hur 
mycket energi man har kvar efter 
en arbetsdag. vår senaste inläggs-
sula comfortho korrigerar alla typ-
er av fotvalvsproblem och avvikande 
fotställning. därför är vi övertygade 
om att den här nyheten kommer at 
göra underverk för många männis-
kor, både i deras arbete och vardag, 
säger Peter svensson, affärschef på 
arbesko.
comfortho inläggssula kommer i två 
olika utformningar, modell 99 för 
höga fotvalv och modell 90 för
låga fotvalv. sulorna är uppbyggda 
av olika hårdheter som, beroende 
på fotställning, ger ett skräddarsytt 
stöd och optimal komfort, enligt ar-
besko.

PARTAB väljer Pullmatic 720 Compact!
se framför er en produk-
tion av prefabricerade bad-
rumsmoduler i en fab-
rik där man levererar ca 
125 badrum per vecka, ca  
5 000 badrum per år och 
har en förbrukning av 800 
kvm kakel och klinker varje 
dygn. där har ni Partab:s 
framgångskoncept som 
sträcker sig långt utanför 
sveriges gränser. För att 
hålla uppe produktionen 
och möta kundernas efter-
frågan har Partab inves-
terat i en ny Pullmatic 720 
compact från Pullmax oem 
ab i göteborg.
Partab bygger badrum av 
hög kvalitet till bra pris och 
med kort byggtid. efter-
som man bygger rummen i 
fabrik kan varje arbetsmo-
ment lättare kontrolleras 
och man är helt oberoende 
av väder och vind. väl klara 
i fabriken levereras ba-
drummen till kund och kan 
monteras direkt från lastbilsflaket.

compact gör rätt för namnet, full materialhantering på liten yta. genom en öppen 
konstruktion kan hanteringen anpassas för att passa era behov.
Pullmatic 720/520 kan med fördel kompletteras med materialhantering av råmateri-
al, stansade komponenter samt restmaterial. de olika modellerna som Pullmax kan 
erbjuda är fullt integrerade med maskinens styrsystem o600, all kommunikation 
mellan maskinen och hanteringen sker därför från ett detaljprogram samt all manuell 
styrning från en och samma operatörspanel.
med automatiserad 
produktion kan den 
öka med så myck-
et som 30% jämfört 
med manuell hanter-
ing. 
compact automa-
tion erbjuder en kost-
nadseffektiv lösning 
och produktivitet.

så här såg det ut när Pullmatic 720 compact lyftes in i 
fabriken i kalix.

…och så här snyggt 
blev det när maskinen 
kom på plats inne hos 
Partab.

Skönare fot-
arbete från 
Arbesko
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Miltronic lanse-
rar EasyTrax
miltronic fortsätter sin satsning på 
kabelsläpkedjor genom att bredda 
sitt produktutbud ytterligare med en 
ny kabelsläpkedja från kabelschlepp. 
miltronics nya släpkedja easytrax är 
tillverkad av glasfiberarmerad plast 
med specialdesignade öppna och 
flexibla tvärstag, vilket minskar mon-
teringstiden avsevärt. easytrax är 
lämplig för snabb förläggning av kab-
lar inom industrin för säkerställande 
av strömtillförseln till exempelvis 
transportsystem, robotar och verk-
tygsmaskiner.
– vi fortsätter att satsa stort på vårt 
sortiment av kabelsläpkedjor från 
kabelschlepp. våra kunder kommer 
att märka att easytrax innebär mar-
kant kortare monteringstid av kablar, 
vilket är en stor fördel jämfört med 
andra kabelsläpkedjor, säger tomas 
Wallin, produktchef på miltronic.
easytrax går att använda för kablar 
med en diameter på upp till 16 mm, 
och finns i bredder från 15 till 50 mm 
och med en böjradie på 
28 mm till 125 mm. 
som tillbehör finns 
ändfästen med 
eller utan draga-
vlastning samt 
avdelare för 
kabelsepare-
ring.

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

mitutoyo scandinavia ab presenterar helt 
nya surftest® sj-210. många innovati-
va funktioner i kombination med hög 
precision och ett konkurrensk-
raftigt pris gör detta instrument 
till den nya klassledaren.
  
surftest sj-210:s stora 
2,4” Lcd-färgskärm har 
bakgrundsbelysning, ex-
tra stort teckensnitt och 
en unik funktion som 
vrider skärmvisningen 
elektroniskt så att den 
kan läsas från alla fyra 
håll. därmed förenklas 
avläsningen oavsett rikt-
ning eller om man är vän-
ster- eller högerhänt. 
toleransbedömning med färgindik-
ering, utvärderingskurvor och alla data presen-
teras på ett av 16 valbara menyspråk, däribland 
svenska. tidsstyrd mätning och möjlighet att anslu-
ta fotpedal underlättar handhavandet. upp till tio mätförutsättningar kan 
registreras och de tio senaste resultaten sparas automatiskt. sj-210 använder en mi-
cro-sd-kort för lagring av upp till 10 000 mätresultat och skärmdumpar. Flera anslut-
ningar för kommunikation med Pc. ett lösenordskyddat funktionslås förhindrar att 
inställningar ändras. 39 ytjämnhetsparametrar som motsvarar alla större internatio-
nella standarder. mätspetsgeometri enligt ss-en iso 3274. 
motorenheten kan användas antingen monterad i huvudenheten eller separat för 
ökad flexibilitet vid mätning på t ex svåråtkomliga ställen eller i stativ.  med hög nog-
grannhet	(en	upplösning	på	0,0016	μm	på	ett	mätområde	av	25	μm),	hög	mäthas-
tighet (upp till 0,75 mm/s), ett brett urval av utbytbara specialmätspetsar för till ex-
empel mätning på kuggflanker gör surftest sj-210:s flexibilitet och höga kapacitet 
den idealisk för all produktionsbaserad ytjämnhetsmätning.

Ny portabel ytjämnhets-
mätare från Mitutoyo
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Qimteks Marknadsplats

med den nya sökmotorn kan du filtrera så att du bara får 
upp leverantörer med till exempel flera verksamhetsom-
råden, som svarvning och slipning, eller stansning och pul-
verlackering. du kan även kombinera din sökning med re-
gion, kvalitetsäkringar och material.

eftersom Qimteks marknadsplats innehåller de flesta leve-
rantörer i sverige, hittar du lätt den leverantör som passar 
bäst för just din produktion.

du kan filtrera ditt sök med följande kriterier:
•	 Verksamhetsområden
•	 Regioner
•	 Material
•	 Kvalitetssäkringar

Leverantör! Registrera dig kostnadsfritt 

på www.qimtek.se

hitta Sveriges bästa leverantörer 
Qimteks nya sökverktyg!

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

Det nya sökverktyget i Qimteks e-Sourcingsystem gör att du hittar rätt leverantör  
för din offertförfrågan.

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

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

                                                                                         Ta en UC på www.qimtek.se

www.uc.se
08-670 90 00

Sveriges ledande 
affärs- och kredit- 
upplysningsföretag

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

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

Över 10 000 användare söker varje månad bland företagsprofilerna eller lägger upp förfrågningar som skickas 
ut till företagen i nätverket.
som leverantör kan du vara med gratis och lägga upp din företagsprofil med kompletta uppgifter.
om du vill vara med och synas lite mer, få fler förfrågningar och marknadsföra dig mot industrins inköpare så 
kan du uppgradera din företagsprofil. kontakta oss så berättar vi mer.
börja med att registrera ditt företag gratis på www.qimtek.se.
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Autotube HordaGruppen AB
järnvägsgatan 24, 330 18, Horda 
www.hordagruppen.com
johan andersson, 
tel. 0370-65 46 36

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

ML Smide Verkstads AB
truckvägen 4, 
194 52 upplands väsby 
Fredrik Ling, tel. 08-59411230
www.mlsmide.se

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

Sinnab
bastborregatan 11
721 34  västerås 
Lars Pettersson, tel. 021-417080
www.sinnab.se

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

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

specialkompetens inom tryck-
kärls-tillverkning. kvalitetss-
vetsning i rostfritt och aluminium.

Falu Mekaniska Verkstad AB
västermalmsvägen 7
791 77  Falun
Leif elfström, tel. 023-63190
www.falumek.se

det viktiga stålarbetet utförs alla 
tider av Falu mekaniska verkstad.

Conrit AB
stolpgatan. 3, 721 36 västerås
Lars berglund, tel. 021-470 54 50
www.conrit.se

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

AB Matenco
Fräsarvägen. 38, 142 50 skogås 
mikael mattsson, 
tel. 08-556 282 00
www.matenco.se

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

Vetlanda Mekaniska AB
Fabriksgatan, 574 38 vetlanda 
bernt-olof Östlund
tel. 0383-190 80
www.vetlandamekaniska.se

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

Bergkvist Svets & Mek AB
tunavägen 290, 781 73 , borlänge
www.bsm.nu
jan-olov bergkvist, 
tel. 0243-217300

vårt verksamhetsområde är allt 
från traversbanor, dammluckor 
och maskinkonstruktioner till stora 
bygg projekt. vi har 80 st duktiga 
verkstad/montagepersonal. vi har 
även en mekanisk del med manu-
ella och styrda maskiner.

Slipspecialisten i Rydö AB
ryvägen-4 a, 314 42, rydöbruk 
www.slipspecialisten-ls.se
Lennart strömberg, 
tel. 0345-212 66

vi utför slipning av maskinsta-
tiv, prismor, planer, supportar, 
maskinrenoveringar. slipar upp 
till 12 ton, längd 4700 mm, bredd 
2000 mm och höjd 1100 mm.

Gabs Rostfria AB 
brandalsund, 153 91, järna 
www.gabs.se, Per arne blomberg

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

Anjo Mekanik AB
uppfinnarvägen 54
931 42 skellefteå
anders brännström
tel. 0910-37500
www.anjomekanik.se

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

Kungsörs Mekaniska  
Verkstad AB
box 134, malmbergav 21 
736 32 kungsör
mikael albinsson, 
tel. 0227-141 00
www.kmv.se

erbjuder tillverkning från små till 
stora  detaljer. Långhålsborrning 
Ø200-600 mm längd 13m, Hon-
ing upptill 8m, bäddfräsning längd 
8m, cnc-svarvning upp till 10m, 
rundslipning upp till 2m.

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

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

AB Maskinarbeten
box 109, 342 22 , alvesta 
www.maskinarbeten.se
eddie johansson, tel. 0472-453 12

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

NYA CNC-Lego i Lammhult AB 
värendsg 23, 360 30, Lammhult
www.cnc-lego.se
bo Peterson, tel. 0472-269962

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

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

www.svenskverkstad.se

EBP i Olofström
agrasjövägen 3-5, 293 21, 
oLoFstrÖm  tel. 031 744 18 45
www.ebp.se
matias mosesson, 

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

Alfta Kvalitetslego AB
västra Ösavägen 24 b 
822 40 alfta
tel. 0271-588 60 
Fax. 0271-121 20
info@alfta-kvalitetslego.se
www.alfta-kvalitetslego.se

toppmodern legotillverkning inom 
skärande bearbetning. vi är 35 
anställda. Har 19 cnc-maskiner. 
omsätter ca 55 miljoner. Har egen 
kvalitetsavdelning med cnc-styrd 
mätmaskin.

WIPAB Wermlands 
Industriplåt AB
box 36
664 21  grums
www.wipab.se
stefan niklasson
tel.0555-430 62

arbetar med specialkonstruktion-
er i stålplåt, rostfritt och alumin-
ium, designade efter kundernas 
önskemål. 
en modern maskinpark borgar för 
en verksamhet  byggd på flexibil-
itet, precision samt ett förstklas-
sigt arbete.
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Elis Johansson Smides AB
junogatan 1, 451 42  uddevalla
anders swedenfeldt, 
tel. 0522-10405
www.elissmide.se

stålstommar, rostfria arbeten, 
om och nybyggnad av maskin-
er på pappersbruk och industri-
er. tillverkning och installa tion av 
Pumpstationer. Lyftsystem, kran-
banor för traverser.

Aquasoft AB
tennv 11, 371 50 , karlskrona 
www.aquasoft.se
Helena Peilot, tel. 0455-299 09

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

FA-Tec i Falkenberg AB
box 93
311 21 FaLkenberg
tel: 0346-292 00
www.fa-tec.se

din kompletta produktion-
spartner - för helhet och detalj. 
kvalitetssäkrad svetsning 
enligt iso 3834-2:2005.

Länna Svets & Mekaniska 
Verkstad AB 
merlänna, 645 91 strängnäs 
sören granberg, tel. 0152-51037
www.lannasvets.se

vi erbjuder produktion i både 
sverige  och estland. Finmekani-
sk plåtberabetning, cad/cam, La-
ser skärning, revolver-stansning, 
kantpressning, svetsning, 
svarvning, Fräsning, Ytbehan-
dling, montering m.m.

Treo Plåt AB 
omformargatan 20, 721 
37 västerås 
Leif kressin, tel. 021-474 84 24
www.treo-plat.se

Producerar plåt detaljer i olika 
material kvalitéer rostfritt, kop-
par, mässing, aluminium, stål, 
mm. seriestorlekar från enstaka 
detaljer till flera tusen.

Dibo Produktionspartner AB
641 39 , katrineHoLm 
www.dibo.se
rune Hyllbrant, tel. 0150-774 90

kvalificerad bearbetning i små och  
stora serier. konstruktion, Hållf-
asthetsberäkning, bearbetning, 
värmebehand ling, Ytbehandling, 
montering, Pakete ring, Lagerhåll-
ning.
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Meiszners Mekaniska AB
baravägen 1
box 115
613 23  oxeLÖsund
www.meisznersmek.se
Frans meiszner
tel. 0155 372 73

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

AB Momento Värmebehandling
box 14
642 21  Flen
0157-690 00
www.momento.se
michael Landsberg
tel.0157-690 03

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

Sundquist Components AB
skrittgatan 1
213 77  malmö
www.sundquistcomp.se
Pentti kosonen
tel.08-7223890

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

SAAB Natech
box 1017
slottsg. 40
551 11  jönköping, sweden
telefon : +46 (0)734-182979
www.saabnatech.se 
petter.bjorkdahl@saabgroup.com 

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

Parsgruppen AB
gillbergagatan 7
582 73  Linköping
tel. 013-10 60 45
bo karimi
+46 (0) 494 792 17
www.pars.se

Parsgruppen består av fyra före-
tag. acab - btt – PreForm - 
abL. vår bas är kvalificerad till-
verkning och vidareförädling av 
plåtprodukter i alla storlekar från 
en millimeter och uppåt.

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

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

Emaus Mekaniska AB
utvecklingsgränd 15
722 26  västerÅs
www.emausmek.com
sami maarva
tel.+46(0)21-142905

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

AB Jan O Mattsson
box 44100
stenkullavägen 43,  
stora essingen
100 73  stockHoLm
tel.08 13 14 00
www.janomattsson.se
Lars nyström

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

Dalkia Energy & Industrial  
Services AB
vi finns på flera order i sverige:
karlskrona, avesta, göteborg, 
stockholm m.fl
www.dalkia.se
ibert Lilja
tel.0455-35 95 06
 
dalkia arbetar som helhetslever-
antör inom industrin för att stödja 
med teknisk kompetens och rätt 
maskinell utrustning. vi tar ett 
helhetsansvar för utveckling och 
effektivisering.

Höörs Plåt
Höörs Plåt
box 76
243 22  Höör
www.hoorsplat.se
anders julin
tel.0413-296 20

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

AB H Forssells Smidesverkstad
dalhemsvägen 28
141 25  Huddinge
www.forssellssmide.se 
tel. 08-7740830

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

SANCO AB
nibblingsvägen 5
box 245
891 26 Örnsköldsvik
vx.0660-29 90 50
www.sancoab.se
conny abrahamsson
conny@sancoab.se

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

Tätsvets Hedquist AB
Hantverkarvägen 7, box 2052 
145 02  norsborg
stig Hedquist, tel. 08-53177533
www.tatsvets.se

tillverkning av tryckkärl enligt 
Ped, behållare, stålkonstruktioner 
och filterstommar i svart, rostfritt 
eller syrafast material.
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JB Smides AB 
industrivägen 8, 722 33 västerås 
johan Lannebris, tel. 021-60171
www.jbsmide.se

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

Jonsson & Paulsson  
Industri AB
kännåsvägen 13
831 52  Östersund
www.jpab.se
Harry Lindholm
tel.063-155801

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

www.svenskverkstad.se

Tovab
industrigatan 10
840 12  Fränsta
www.tovab.se
marcus Hammarstedt
tel.070-3156203

vattenskärning direkt från cad-
ritningar, bilder och skisser. 
skär nästan alla typer av material 
upp till 200 mm tjockt. 
utmärkt för figurskärning av kän-
sliga material som ofta går sönder 
med andra skärningsmetoder.

dessa rFQs har skickats ut till leverantörer som har  
registrerat sin företagsprofil på Qimteks marknadsplats. 
För mer information om hur du får tillgång till dessa och 
fler rFQs, gå till www.qimtek.se/rfq.aspx eller ring 
08-753 48 00.
Registrera dig nu på Qimteks hemsida, www.qimtek.se, 
så får du “provköra” gratis.

exempel på förfrågningar 
från Qimteks Marknadsplats

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

Stilmekaniska i Skellefteå AB
Hyvelgatan 3
931 36  skellefteå
info@stilmek.se
www.stilmek.se
tomas ståhl, svetsning och plåt
kjell Larsson, maskinbearbetning
tel.0910-714 080

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

Sl Svarv I Ystad AB
norra koboltgatan 7
27139  Ystad
tel.0411-744 36
www.slsvarv.se
sune Lundell

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

Kawe Maskin AB
Lärlingsvägen 4, 857 53 sundsvall 
kenth Westin, tel. 060-525541
www.kawemaskin.se

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

Melanders Verkstads AB
industrigatan 16
302 21  Laholm
www.kej-ab.se
mikael nilsson
tel.0430-12348

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

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

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

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.

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.

 

101SLX765
Plåtbearbetning-Pressning beskrivning: 
Ljusmanschett i rostfri stål plåt, polerad 
till spegel effekt.
cirkelformat brätte diam 79,5mm, cen-
trumhål koniskt 25,5mm/25,1mm, kon-
höjd 12mm, t = 1mm.
material: rostfri stålplåt Övrigt: t.ex. 
Pressad, dragen eller trycksvarvad
batch:  3000 st/engångsleverans 

22SLX97223
Plåtbearbetning-trycksvarvning 
beskrivning: vi bedömer att artiklarna 
ska trycksvarvas. Håltagning samt viss 
svets ingår. vi vill ha offert på komplett, 
lackerad artikel. men offert på enbart 
trycksvarvning är också av intresse.
verktygskostnader ska specificeras. 
ställkostnader och likande ska ingå i de-
taljpriset. 
antal per år ca 300 av varje i fulltakt. vi 
vill få in offerter på leveransantal på 15, 
25 och 50 st/beställning.
batch:  15 per avrop, 25 per avrop, 50 
per avrop  

100SLX4104
skärande bearbetning-bäddfräsning 
beskrivning: söker leverantör till plan-
fräsning av plattor typisk strl: 635 x 
5200 x 53mm. gäller löpande ordrar i 
olika batcher o strl. material: ss-stål 
tolerans: bredd: +5,08 -0
tjocklek: +1,0 -0
Övrigt: råsmitt utförande. 
b-635mm tj-53mm L-5200mm, skall 
fräsas till: 
b-609,6mm (tolerans +5,08/-0) 
tj-38,86mm(+1,0/-0) 

100SLX4955
skärande bearbetning-skärande bear-
betning, +1m³ beskrivning: sök-
er leverantör som kan hjälpa oss med 
grovsvarvning, 20mm som ska 
svaravas bort.
4-5.5m x Ø 356mm cylindrar materi-
al: stål : 202,0 tolerans: +/-0,5 Övrigt: 
snabba svarstorlek: Längd: 4-5,5m 
dia. 356mm svarvas till 336mm
batch:  15 st/engångsleverans 

100SLX3982
skärande bearbetning-automats-
varvning beskrivning: tillverkning av 

tre stycken olika picks, i första stadiet. 
med bäst tänkbara process. material: ti-
tan gr 5 Övrigt: gäller 1-2 st av varje 
strl för att utverdera kvaliteen, är den 
bra kommer det handla om betydligt 
många fler artiklar. batchinformation
artikelnr/namn offerter behövs för föl-
jande: artikel1 storlek: max 4,5 x 120 
mm
min 1,5 x 45 mm
batch:  1 st/engångsleverans 

22SLX98101
inköp av dieseltruck.(ny)
2500-3500 kg frilyft hytt med värme. 
spridning och försjutning.
Har en toyota mod 62 6 FdF 25 i inbyte
2500 kg spridning,försjutning år.1997 
6681 timmar. allt fungerar bra lyfthöjd 
3300 mm slita däck bak nya fram
2500-3500 kg frilyft hytt med värme. 
spridning och försjutning.

22SLX97161
götgjutning beskrivning: Plattor mate-
rial: Föreslå material Övrigt: valfri till-
verkningsmetod
artikel1 storlek: 
batch:  1000 per år artikel2 storlek: 
batch:  200 per år artikel3 storlek: 
batch:  200 per år artikel4 storlek: 
batch:  100 per år artikel5 storlek: 
batch:  100 per år 
 
22SLX100939
mekanisk Plastbearbetning beskrivning: 
tillverkning och leverans och en viss 
montering av komponenter i plast
batch:  50 per avrop, 200 per år 
batch:  25 per avrop, 100 per år 
batch:  25 per avrop, 100 per år 
batch:  50 per avrop, 200 per år
batch:  50 per avrop, 200 per år
batch:  50 per avrop, 150 per år 

22SLX98139
skärande bearbetning-cnc svarvning 
beskrivning: svarvning av reservdelar 
till produkter inom materialhantering. 
material: stål 
Övrigt: 15 olika komponenter med voly-
mer mellan 88 och 3500 per år.
Längd 170-529 mm
diameter 15 mm
15 olika komponenter
batch:  88 per år, 3500 per år 

BUFAB Lann AB
box 445
margretelundsvägen 8b                                                                                                               
331 24  värnamo
www.bufab.com
0370-69 94 00

sveriges ledande tillverkare inom 
skärande bearbetning. möjlighet 
till bearbetning rundbordsmaski-
ner, cnc styrda Flerspindlar samt 
konventionell cnc svarvning. Från 
50 detaljer till 5.000.000. välkom-
na att sätta oss på prov.
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Juridiska frågor 
Advokatfirman Nova
Stockholm: 08-566 366 00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

yrkeskläder
g-ESS Yrkeskläder, www.mvr.se

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

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

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

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

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

59 322 fick stållektion 
på årets  nordbygg
Stål är världens mest använda material – används i allt från gem till broar, järn är 
världens fjärde vanligaste grundämne. grundämnen varken förstörs eller försvinner 
utan ingår i ett oändligt kretslopp. Stål kan återvinnas flera gånger och dessutom 
till högre kvalitet än innan (upcycling). en tysk ölburk kan återvinnas till ett ultra-
höghållfast stål. Stålets styrka ger lätta konstruktioner som möjliggör ett snabbt 
montage där färdiga broar kan lyftas på plats i sin helhet. Stål är kostnadseffek-
tivt och flexibelt. det gör stål till det absolut vanligaste stommaterialet i industribyg-
gnader.  Stål är emissionsfritt, oorganiskt och icke-hygroskopiskt, dvs stål kan inte 
mögla och binder inte fukt...

Gissa vad MVR:s Lars Svedje agitera-
de för i den gemensamma MVR-PLR-
montern under Nordbygg-mässan i slu-
tet av mars. 

Ja, precis. Stål. Bland annat med argu-
menten ovan gjorde de sin monter till en 
reklampelare för stålet som det mest för-
träffliga av ämnen. Jag antar att du som 
läsare inte lär opponera dig mot det.

Vi kan anta att budskapet gick ut. Möj-
ligheten till spridning var det inget fel 
på, när inte mindre än 59 322 personer 
(det är ungefär lika många som på en 
välbesökt Rolling Stones-konsert. Reds 
anm.).

Det tyder på att det är drag i byggbran-
schen. Inte minst om man jämför med 
2008 års upplaga av Nordbygg, som 
samlade tio procent färre besökare. Dag-
för-dag-noteringarna visar att torsdagen 
var den mest välbesökta – precis som tra-

ditionen bjuder – med 20 744 besöka-
re. Fredaghen kom tätt efter med 16 547 
medan tisdag, dag ett, drog 8 513. Då är 
det lätt att räkna ut hur många som var 
där på onsdagen. 

Av byggbranschens företag fanns det 
naturligtvis ymnigt på mässan, men även 

ett och annat företag som vi nor-
malt mest ser på maskin- eller/
och industrimässor slog på trum-
man för sina produkter. Ett par 
av dem ser vi på bilderna här in-
till, Belano Maskin och BE Gro-
up, den sistnämnda naturligtvis 
med ett stadigt stålben inskjutet 
i byggbranschen av just den an-
ledning Svedje pratar om. 

Nordbygg är som bekant en bi-
ennal historia och återkommer 
nästa gång 2012, närmare be-
stämt 27–30 mars, nästan exakt 
två år efter den just avslutade re-
kordmässan. Mässfolket uppma-
nar naturligtvis redan nu företag 
att anmäla sig till mässan -12 och 
lockar med Boka-tidigt-pris. Får 
man föreslå dag ett nästa gång. 
Det är inte så trångt då.

Avslutningsvis ett ord från vår 
”sponsor”;

Första gången ölburk, an-
dra gången höghållfast 
stål till en krockbalk i en 
bil, tredje gången rostfritt 
stål till en diskbänk, fjärde 
gången stål till något kirur-
giskt instrument. Stål är 
världens mest återvunna 
material.

belano maskin visade upp en helautomatisk kant-
bockningsmaskin,  xxL-center,  från tillverkaren  
reinhardt maschinenbau som bockar plåten ifrån 
två håll. operatören lägger plåten på inmatnings-
bordet;  maskinen drar in plåten, riktar upp den, 
positionerar den automatiskt och bockar både up-
påt och nedåt. maskinen håller plåten med sina 
griptänger under hela förloppet och operatören 
kan plocka ut färdig detalj direkt.

apropå stål. Här stålsätter sig några stålmän 
för att ta emot anstormningen av besökare i be 
groups monter.

i Htc swedens åkbara slipmaskin Htc 
1500 ixt sitter man som en kung och 
gör samtidigt ett bara jobb.
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kongressen 
goes Jämtland

Peter 
collin.

Nu kan vi glädjas åt att det är det är 
klart med det nya servicebolaget för 
MVR och PLR.

Den 9 mars 2010 blev alla avtal på-
skrivna av PLR o MVR.

Det som började hösten -06 med att 
man undersökte hot och möjligheter för 
ett djupare samarbete blev klart våren 
-10 med ett nytt gemensamt servicebo-
lag;  Entrepenörföretagen AB.

Detta kommer att förändra servicegra-
den till våra medlemmar betydligt.

Vi får åtta företagsrådgivare från norr 
till söder som skall vårda befintliga 
medlemmar samt jobba för att knyta nya 
till oss. Vi får dessutom en större orga-
nisation att tillgå på kansliet med ett an-
tal anställda som kommer att serva våra 
medlemmar med diverse tjänster, vi blir 
en organisation att räkna med. Med om-
kring 1 300 företag och 10 000 anställda 
och med flera tusen potentiella medlem-
mar så kan framtiden bli ljus.

Vägen hit har varit lång, med ett an-
tal möten och diskussioner, men otroligt 
fascinerande.

Mer information om detta och myck-
et annat kommer på kongressen i Öst-
ersund, så passa på att delta i alla beslut 
och diskussioner om vår framtid. Samti-
digt är det ett ypperligt tillfälle att träffa 
kollegor för att kunna umgås under ge-
mytliga och festliga former. 

Sedan går det mot vår även i de trak-
ter där jag bor och det blir ljusare, så vi 
får hoppas att det även blir ljusare i or-
derboken.

Det är full fart på avtalsförhandling-
arna och vi får hoppas att det blir ett bra 
avtal för oss alla.

Till sist så hop-
pas jag att vi träffs 
i Östersund från 
21 till 23 maj.

Entrepenör- 
företagen AB

Kenth Westin
Förbundsordförande

ORdFÖRanden haR ORdeT

– och Du hänger på!

Östersund lockar i maj. Foto: google earth

En härlig dag i maj, kan du få 
tre härliga dagar i Östersund. 
och intressanta. och viktiga. 
och roliga. och nödvändiga.

Det är alltså dags för kongress igen. 
Det var ju alldeles nyss vi var i Visby, 
för tre år sen.

Kongressen äger rum precis när alla av-
tal med PLR skrivits på och organisatio-
nen har stärkts ifråga om resurser och 
service. 

På agendan står ändå bland annat strä-
van att värva nya medlemmar och ytter-
ligare stärka organisationen.

en jämtLändsk kväLL
Som vanligt är programmet som er-

bjuds gediget, där allvaret i mötessalen 
varvas med trevlig samvaro. 

Dessutom är Östersund en väldigt fin 
stad, som vid tiden för kongressen torde 
stå i sin allra vackraste skrud.

Programmet börjar redan klockan halv 
sex på fredagskvällen. Sedan är det full 
rulle fram till middagstid på söndagen.

Vid det laget har ni fått bevittna, inte 
själva nedslaget kanske, men i alla fall 
resultatet av den världsunika meteo-
ritkrater som numer går under namnet 
Locknesjön, ni har fått äta jämtländsk 
buffé, fått träffa hantverkskollegan, 
smeden Christer Wall och till och med 
fått smida vid hans hässja. Allt detta i 
Bleka till frampå sena aftonen.

under tiden
Det är först dan därpå som allvaret tar 

vid med närmare sju timmars kongres-
sande på Clarion Grand Hotell, där ni för 
övrigt också bor. 

Och medan ni stackars ombud och del-
tagande medlemmar sitter och svettas 
och beslutar och röstar och har er, har ert 
sällskap – företrädevis hustrur och lik-
ställda – betydligt roligare saker för sig. 
Med besök på Moose Garden till exem-
pel (moose är jämtländska för älg) och 
Persåsen som dignar av konst och hant-
verk, med avslutning i Sommarhagen på 
Frösön, som lär vara bedövande, åtmins-
tone vad utsikten beträffar.

ni mÅste HÖja era  
rÖster FÖr att HÖras

Men ni medlemmar är ju i första hand 
inte här för att ha roligt, utan för att ägna 
er åt betydligt allvarligare saker, som att 
GÖRA ER RÖST HÖRD för att påver-
ka styrelsen att göra det ni vill och dri-
va organisationen i den riktning ni anser 
att den ska drivas. Det är på kongressen 
ni har den bästa möjligheten att göra det.

– Ställ upp och kom till kongressen, 
uppmanar ordförande Westin och vd 
Svedje i en enda mun.

Aftonen är vikt för sedvanlig kongres-
smiddag, som har en tendens att bli en 
både trevlig och synnerligen lång histo-
ria.

Först på söndagen får ni åka hem – om 
ni vill...
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* Fyll i talongen och skicka in sidan senast 
10 maj till: 
”Korsord 210” Svensk Verkstad, Svärdvägen 7, 
182 33 Danderyd.

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

adress:  ....................................................

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

tel:  ...........................................................

Priser:
trisslotter

Lö
sn

in
g
 n

r 
1
/1

0

Vinnare i nummer 1-2010: Åke skogestam, 
Hargshamn, Peter Ling, marieholm, christer au-
gert, Halmstad.
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Namn:..........................................................................................

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

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

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

Vinnare i nummer 1:
1a: kejba johansson, nynäshamn 
2a: catarina svensson, Hofors
3e: elin alm, malmö

Lösning från nummer 110:

Nu är det dags för ett nytt Sudoku. Sänd in lösningen så att 
vi har den senast 10/5. Lösningen kommer att publiceras i 
Svensk Verkstad nummer 1-2010.

Skicka lösningen till: 
Svensk Verkstad, Svärdvägen 7, 182 33 Danderyd. 
Märk med “Sudoku 210”.

Sudoku

Lösen:

Lösning:

Lösen:
2435

Svårighetsgrad: SVÅRT

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

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

Ett Sudoku från AB RIGNELL-ZANDER 

* ** *** ****

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

Lösen:

Lösning:

Lösen:
7138

Svårighetsgrad: SVÅRT

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

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

Ett Sudoku från AB RIGNELL-ZANDER 

* ** *** ****

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

ABUS Kransystem – Ger bra totalekonomi och ett säkert handhavande

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

Hög kvalitet – bekräftas med 4 års grundgaranti 

Korta leveranstider med hög leveranssäkerhet
www.abus-kransystem.se

5 Anzeigen für Schweden  21.01.2010  9:29 Uhr  Seite 1
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SaMTaL Med Vd:n

andreas khysing, vd 
Krylbo Verkstäder AB

Verksamheten vid Krylbo Verkstäder i 
Krylbo, Avesta, är i huvudsak baserad på 
legotillverkning med styckes- och kort-
serietillverkning mot kunder inom gruv-, 
anläggnings-, stål-, cellulosa- och kraft-
industrin. 38-årige Andreas Khysing har 
tagit över efter sin far och har just drivit 
sitt företag genom sin hittills tuffaste pe-
riod, med nödvändiga personalanpass-
ningar. Nu börjar det dock röra på sig i 
Krylbo och flera spännande, stora pro-
jekt ligger på förhandlingsbordet.

Vad bygger du
i första hand ditt

ledarskap på
– Öppenhet för idéer från alla nivå-

er tycker jag är viktigt. Jag försöker ha 
en så platt organisation som möjligt och 
delegera ansvar i stor utsträckning. Sud-
da ut gränserna och vara öppen för dis-
kussion och dialog innan man tar beslut. 
Samtidigt måste jag som vd vara tydlig 
och konsekvent och visa vad jag själv 
vill göra. Men en öppen dialog och ly-
hördhet för organisationens åsikter leder 
till ett gott samarbete med facket, och 
skiljer sig ganska mycket från den hie-
rarki som rådde för kanske 30–40 år se-
dan. Min far var nog en hårdare företags-
ledare än jag. Men den öppenheten är på 
gott och ont naturligtvis och man måste 
passa sig för att besluten inte dras i lång-
bänk utan att dialogen är effektiv. Med 
mitt sätt att jobba har vi lyckats väldigt 
bra. Vi har överlevt i 32 år, och vi har låg 
omsättning av personal – det måste be-
tyda något.

Hur säljer du och
din organisation

företaget
– Det gör vi förstås på många sätt. Lo-

kalt sponsrar vi exempelvis förening-
ar och får på så sätt ut vårt budskap. Ny-
hetsbrev via mail och telefonkontakter är 
bra sätt att båda ha kontakt med befintli-
ga kunder och få kontakt med nya. Mun-
mot-mun-metoden fungerar bra och  
våra anställda är goda ambassadörer för 
företaget. Mässor är egentligen inte nå-
gon stor grej för oss. De ger ofta inte sär-
skilt mycket ifråga om nya kunder, utan 
är snarare ett sätt att hålla kontakten med 
befintliga. Vi deltar då och då på Elmia 
Subcontractor och Sollentunamässan. I 
effekterna av krisen har vi fått in en del 
jobb från nya kunder, där företag har för-
svunnit som en direkt följd av lågkon-
junkturen. De har vi fått på rekommen-
dation, vilket alltså innebär att vi har ett 
gott renommé. Kort sagt; det bästa sät-
tet att sälja företaget är att vara duktiga 
på det vi gör och våra kunder blir därmed 

vår kanske viktigaste reklampelare. Utan 
ett bra rykte hade vi inte levt idag.

Hur förändras
klimatet för en vd

under kristider
– Att ingjuta mod i personalen och hål-

la humöret uppe är viktigt och kanske 
den svåraste uppgiften man har under en 
så här djup kris. Ja, det allra svåraste är 
naturligtvis att tvingas säga upp perso-
nal. Det är lika jobbigt som det är roligt 
att anställa.

Att bryta mönster och ta rätt beslut hör 
också till förändringarna under kristi-
der, det är viktigt att visa tydligt ledar-
skap. Man har också nya möjligheter 
under lågkonjunktur, man genomlys-
er organisationen på ett tydligare sätt, 
man märker felaktigheter som man un-
der högkonjunkturen har en tendens att 
låta passera eftersom man har fullt upp 
med annat.

Lågkonjunktur, 
tid för förnyelse. 
Vad satsar du på

– Eftersom personalen är vår vikti-
gaste resurs satsar vi förstås en hel del 
krut på utbildning under lågkonjunktu-
ren. Vi har ett utbildningspaket tillsam-
mans med andra Avesta-företag och 
utbildar över hela linjen; ledning, ad-
ministration och mellanchefer, kompe-
tenshöjer svetsning och maskin, styrsys-
tem och cad, men också mjukare bitar 
som första hjälpen, räddningsorganisa-
tion och så vidare. Lågkonjunkturen ger 
oss också möjligheten att renodla verk-
samheten, stärka organisationen, få tid 
att besöka samarbetspartners och stärka 
samarbetet. Under högkonjunktur hin-
ner man knappt ut. En lågkonjunktur 
kan alltså ge möjlighet till en nyttig åter-
hämtning – och få skärpta järn på golvet.

Rekrytering. Hur 
gör du för att hitta 
rätt medarbetare

– Vi rekryterar i stort sett inom en ra-
die av fem mil. Längre pendlingar än så 
har inte visat sig vara praktiskt. Vi ver-
kar i ett väldigt industrieffektivt område 
och därför finns det väldigt bra försörj-
ning. Dessutom samarbetar vi intensivt 
med skolorna i allmänhet och via lär-
lingssystemet i synnerhet. Vi har en win-
win-situation, där eleverna roterar mel-
lan företagen. På det sättet får eleverna 
se flera företag och bilda sig en uppfatt-
ning om hur det är på olika arbetsplat-
ser, och vi får möjlighet att stifta bekant-
skap med flera ungdomar. Ofta uppstår 
fina kontakter som leder till mångåriga 

anställningar. Lärlingssystemet var hotat 
av nedläggning här för några år sedan, 
men  med gemensamma krafter lyckades 
vi företagare hindra det. För övrigt söker 
vi personal genom de vanliga kanalerna, 
med annonser, både i tidningar och på 
nätet, och mun-mot-mun-metoden. Nu 
har vi dessutom testat bemanningsföre-
tag, för att komma igenom nålsögat mel-
lan låg- och högkonjunktur, för att gar-
dera oss lite och för att i värsta fall slippa 
de där jobbiga samtalen...

Hur ser konkurrens-
bilden ut och 

vad är er styrka
– Konkurrens är av godo, samtidigt 

som det är skönt att slippa den ibland. Vi 
är naturligtvis konkurrensutsatta, fram-
för allt utifrån. Men vi har hittat en nisch 
med specialprodukter, jobbar ofta i hög-
hållfasta stål, där vi känner oss hemma 
och har, som sagt, fått ett gott renommé. 
Vi satsar på kvalité och leveranssäker-
het när vi inte kan konkurrera med priset. 
Regionalt har krisen fört med sig ett pris-
krig som varit värre än vanligt och som 
vi inte deltagit i. Vi satsar också på sam-
arbete, vilket svenska företag måste lära 
sig göra bättre, eftersom kunden i allt hö-
gre utsträckning vill ha helhetslösningar 
genom en kontakt. Vi samarbetar också 
med till exempel FOU-avdelningarna på 
SSAB och Outokumpu. Därigenom får 
vi tips för både konstruktion och produk-
tion – och kompetens. Skärpta järn på 
golvet, som sagt.

Hur ser  
framtiden ut
för företaget

– Vi har flera stora projekt på gång, 
som vi tror på. Vi satsar på fördjupat 
samarbete med kunder och leverantörer. 
Vi satsar på att vara en attraktiv arbetsgi-
vare som bryr sig om både inre och yttre 
arbetsmiljö; ska man ta sig in i framtiden 
ska man ha personalen med sig.

– Dessutom är hoppet det sista som 
överger oss, som bekant...
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Fakta

namn: andreas khysing
Ålder: 38 år
Företag: krylbo verkstäder
anst.: 19.
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CNC-MASKINER – TEKNIKGYMNASIUM

Tel 0500–44 50 50. www.lichron.se

Horisontella kvalitetsmaskiner
från Japan!

Senaste
investeringarna gjorda av

• Atlings • Ödeshögs Mekaniska

Kiwa förser oss med horisontella produktions-
maskiner och Lichron har ett pris som gynnar
framsynta verkstadsföretag!

Maskin med 2 paletter från

2.800.000:-

2 paletter fLAGERMASKIN

S

Golvutrymme 8 paletter/220 verktyg
med 500x500 palett. [mm]

2 paletter från

2.800.000:-
KH-55, 2 paletter – 630x630 mm
• NC-Bord
• 10.000 rpm 
• BT50
• Snabbtransport 60 m/min
• Verktygsmagasin 60/120/182/240
• Antal paletter 2/6/8
• Fanuc 31i-A

 

2 paletter fLAGERMASKIN

KH-45, 2 paletter – 500x500 mm
• NC-Bord
• 12.000 rpm, 22 kW
• Snabbtransport 60 m/min
• BT40 Big Plus
• 80 Verktygsplatser
• Marposs verktygsmätning
• Spåntransportör
• Fanuc 31i-M

Helsida Kiwa.indd   1 10-02-26   15.21.07
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Walter Norden AB
Halmstad, Sverige
+46 35 165300
service.norden@walter-tools.com
www.walter-tools.com
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Tiger·tec®Silver – så heter det nya mirakelskäret 
från Walter för fräsning i stål och gjutjärn. Det är 
extremt segt, extremt hårt och extremt långlivat och 
kan öka produktiviteten med upp till hundra procent. 
Hög finnish på spånytor och otroligt vassa skärkanter 
ger högsta ytkvalitet. Skaffa dig detta nya kraftfulla 
verktyg redan idag och optimera din produktion!

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

T-tecSilverAnz_A4_sv.indd   1 01.12.2009   16:24:29 Uhr


