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www.iscar.com/ita

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

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

www. iscar .se

Onlinetjänst för maximerad produktivitet

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

Mycket snack 
och lite verkstad

Jakten på att rädda Saab fortsätter och lite andrum har nu skapats. En holländare, en 
ryss och en kines, sagan om Saab påminner lite om en gammal Bellmanhistora och vi 
vet hur de kan sluta... alla andra går ut. I skrivande stund har produktionen kommit 
igång igen och de nya delägarna är optimistiska, men ingen vet hur länge hjulen kom-
mer att rulla, varken i fabriken eller på vägarna. 

Olyckskorparna är många i denna långa och snåriga historia och tyvärr kan inte ens 
en sann optimist annat än att tvivla. Förutom de anställda har de svenska underleve-
rantörerna nog det tuffast i denna situation, många av dem har mycket att förlora. IAC 
Group, en av Saabs större underleverantörer, har förlorat mycket intäkter under denna 
tid och varslar nu ett ansenligt antal anställda. Om detta blir ett faktum kommer det gi-
vetvis att påverka produktionen för Saab. Ingen kan producera utan att få betalt. Sam-
tidigt vill man ju inte att Saab ska falla, då kanske de inte får någonting alls, en moment 
22 situation...I många mindre familjedrivna företag blir konsekvenserna än värre.

EIB - Europeiska Investeringbanken litar nog inte riktigt på alla i detta gäng av po-
tentiella investerare och såg till att en resa till Kina blev nödvändig. Vi kan väl hoppas 
att EIB har en del svenskar i de rätta positionerna, man brukar ju gilla Renault i Frank-
rike och Audi i Tyskland und so weiter...

Men nu ska jag inte vara så cynisk utan mer pragmatisk för till sy-
vende och sist handlar det i slutändan om hur många bilar Saab 
säljer. 

Så det bästa vi kan göra för Saab, istället för att hoppas att 
Bellman eller någon annan ska rädda företaget, är att gå ut och 
köpa en.

”Om du är skyldig banken ettusen kronor är det ditt problem.
Om du är skyldig banken femhundra miljoner är det bankens 
problem”

Jean Paul Getty

Med vänlig hälsning

Johan Sköldberg
johan.skoldberg@qimtek.se
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06| en ny mäSSa För tillverkande induStri
 SvmF och tekniska mässan har en intressant nyhet

08| robotar bygger en volvo i minuten
 vi besöker volvo torslandas a-fabrik

12| europaS robotFolk träFFadeS i väSteråS
 robotdalen värd för europen robotics Forum

14| optimiStiSkt i malmö
 positiva tongångar på easyFairs industrimässor

18| dynamiSk FräSning vinnande koncept
 tekniken sparar både tid, pengar och verktyg

20| Järnkoll på Stål i degerForS
 d-lab testspecialist som vinner mark

22| inköparenS bäSta verktyg
 Så hittar inköparna de bästa leverantörerna

28| SverigeS modernaSte StålFabrik
 voortman bygger automationslinjer för lecor

36| världenS SnabbaSte vd kör Saab
 christian von koenigsegg om supersportbilen

46| ryaverket vann StålbyggnadSpriSet
 tuff konkurrens om prestigefyllt arbetspris

48| korSordet
 lös problemen – vinn trisslotter

50| poSitiva tongångar i värnamo
 värnamo industriexpo gav nya projekt
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&ACCCESS RV1
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DE
;FO
N,%
CO
IF $
;FO
GL
INT
BAS
;EN
;FO
IF A
A20
INT
END
;EN
;FO
IF A
INT
INT
INT
INT
AA10
EEND
;EEN
;FFO
UUSE
;EEN
;FFO
UUSE
;EEN
;FFO
IF H
INT
(6,C
INT
INT
HH70
EEND

BAS
FDA
BAS
BAS
PTP
;EN
;FO
;%{P
3:C_
$BW
PDA
BAS
FDA
BAS
BAS
PTP
;EN
;FO
;%{P
3:C_
$BW
PDA
BAS
FDA
BAS
BAS
PTP
;EN
REP
Pick
Pick
LIN
;FO
goV
Grp
Grip
;EN
;FO
Grp
Grip
;EN
IF N
Vac
END
UNT
;FO

__A10 (#APPL_

A10

RRC)0 (#HPU_AR

%CINIT,%VI

PT,%VINIT,%P

NN%CINIT,%VIN

TOUCH_

CD0 )
HH70 8]>0.5 DO H

perTool[1]:Grip
TP,%MOVE,%VPT

%CINIT,%VI

PT,%VINIT,%P

NN%CINIT,%VIN

TOUCH_

CD0 )
HH70 8]>0.5 DO H

%CINIT,%VI

PT,%VINIT,%P

NN%CINIT,%VIN

TOUCH_

CD0 )
HH70 8]>0.5 DO H

EF LLine3a( )
OLDD INI;%{PE}%V3.2.0,%%MKUKATPBASIS,%CCINIT,%VCOMMO
%P

ONTTINUE
$T1 OR $T2 THEN

OLDD BAS INI;%{E}%V3.2.00,%MKUKATPBASIS,%CINIT,%VINIT,%P
LOBAL INTERRUPT DECL 3 WWHEN $STOPMESS==TRUE DO IR_STOPM ( )
TERRUUPT ON 3
S (#INNITMOV,0 )
DFOOLD (BAS II)
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ARC220==TRUE THEN
0 (ARRC_INI)
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ER_GRP(0,DDUMMYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY,D MD MDUMDUMDUMDUUMDUMUMMUMMDUMMMMMUM,DDUMDDDUMDUUMUMUMMMUMMUMMDUMUM,D,DDUMDUMUMMMMMUMMMMUMDDUMMMMMMMDDUMUMMMMMUMDDDUMMMMMDDDDUMUMMMMMM,DDDDUMDDUMDUMDUUMMMM,DDDDUUMUMMMMMDDDDDDUUUUMUMMM,DDDDDUDUUUUMMMMMDDDDDUUUMMMM,,DDDDDUMDUUUUMM,,,DDDDDDUMMM,,,DDDDDDUUUMMM,,,,DDDDDDDUUUUMMM,,, Y,GMY,GMY,GMY,GMY,GMY,GMY,GMMY,GMY,GMY,GMY GYYY,GMY,GY,GMY,GMY,GMY,MYMY,GMY,GMY,GMY,MY,GYYY,GYMY,GMY,GGGGGGGMY,GMY,GMMMMMY,GMY,GY,GY,GMYMY,Y,GYMYMY,GMY,GMY,GMY,GGGGGGGMY GMY,GMMYYYY,GYYYYYYMY GMY,GGGGGGGGMY GMYMY,GMYMY,Y GMY,YMYMY,MYY GY,GGGGGGMY GMMYMMYY,GYY,GY GMY,GGMY,GGGGGMMY,GMY,GMY,GMMY,GMYYYYMY,G,GMY GGMMYYMY,GGGMY,GY,GYY,GGGGGMYY,GY,GY GGGMYYY,GGGMY,GYYY,GGMY,GMMYY,Y,GGGGMMY,GMMYMY GMMM GGMM ,, DEDEDEDDDDDDDEEEEEFEFEFFAEFAFAFAFAFAFAFAFAAAAAAAAADDDDEEE AADDDE AAAADD FADDDDDEFEDDDDDEE ADDDDEFAAAAADEEDDDDDDDDDDDDDDD ADDDDDDDDDDDDDE ADDDDDD FAADDD F UUUULTULT)ULT)LT)LTLT)U T)U TU T)LT)UUUUUUUUUUU )
DFOLD (GRIPPER INNNNNNNNNNNNNI)I)))I))))I)I)I)))))))))))))I))III)IIIII
LD SPOT INNI;%{E}%V3.3..3.3..222233.2333.33.3.3 233333333.. .0,%.0,%0 %,%,%%%%%%%.0,%0,%,%%%%%0,%0000,%0 %,%%%,%%%%%%%.0,%000 %%%%%%%%%%000 %%%%%%%0,%0 %%%%.0,%%%.0,%%%%%,%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%, MMMMKUKMKUKMKUKMKUKKUKMKUKMKUKKUMKUKUMKUMKUKUKUKMKUUUKUKMKUKMKUKMKUKKMKUKMKUKKUKMMMMKUKMMKUKMKUKMKUKMKUKMKUKKUKMKUKMKUKKUKKKUKMKUMKUUUMKUKKMKUKKMKUKKKKKMMMMKUMMMKUMKUKKUMKUKMKUKUKMKUKUKUKUMKUMKUKMKUKUKKMKUKKKMMMMMKUKUUUUMKUKUKKKMKUKMMMMMMKUKMKUUKUUMKUKMMMMKUUUUUKMKUKMKUKMMMMKUKUKUUKUKKMMMMMMKUMKUKUMKUKUMMMMMM UUUUMMMMMM UUKUKMKUKMMMM UMKUKKMMMMMMMKUKUUUKUKMKUUKKKKMMKUKMMMMKKKUKKKMMMKKUKKKKAAATTTTPSTPTPSSSSSSSSAAAATPSPPPPSSSSSAAATPSATPSAAATPPSPPSSATPSATPSAAAAAAATATPSTPSPPPSSSSAAAAATAATATTPSSSSSAAATPATPATPATATPSAAAAATTATPTPTPSSSSSSATAAAATPPPSSSSSSAAAAT SSATAAAATAATATTPSPSPSTPSSSSAAATTPSTPPSSSATAAT SSSSAAATT SSAAATAT SSSATAAAATTAAT SPOT,POT,POT,POT,POT,POT,POT,TTPOTPPOPOPPPPPPPPPPPPPPPPP %CIN%CIN%CINN%CIN%CIN%CICINCININ%CINN%CINN%CIN% NNNNIT,IT,%T,%T,%T,%T,%T,%T,%T,%T,%T,%T,%,%%%T,%T,%T,%T,%IT,%T,%%IT,IT,%ITITT,%IITITT,%%T,%IT,T,TITTTIT VINVIVINVINVINVIVINVINVINVINIVINIVINIVINININIVINIVVINVINVIVIVINIVINNVVINVVVVVV N T,%PT,%PT,%PT,%PT,%TTT

ERSPOT(#INNIT)
DFOLD (SPPOT INI)
LD TOUCHHSENSE INI;%{EEEEEEEEEEEEE}%V}%V%%V%%V%V%%V3V3V3VV3V3V3V33%%V%V}%%V%% 3}%%V%%%%V%V3}%}%V%%%%}%}}}%}%%%VV}%}}}%%%VV}%}}}%%%VVV}}}}%VVV}}}%%VVVV}}}%%%VV}}%%%VV}%%%VVVVV%%VVVV%%VVV%%VVVV .2.2.02.02.0.2.002 ,%M,%,%%%MK%MK%M%M%MK%MKMK%MK%M%MKMKMKMMMKMKMK%MMMKMKMKMMMKMKMKMKMKMK,%,%%%MK%MK%MK%MKMK%MKMKMMK,%M%%%%%%%%M%MKMK%MK%MKK%%%%%%%%%MKMKMKMMKMK%%%%%%MKMK%MMK%M,%%%%M%%%%%%MKMKMKMKMKM%%%%%%M%MMKK%%%%%%%%MMK%%%%%%%MMKMKKKKKK%%%%%%%MMMMK%%%%%%%MMK%%%%%%MM%%%%%MK,%%%%MMMMMK%MMMMMMMMMMKUKATUKATUKATUKAUKAUKAUKATUKATKKUKAAAUKATUKATKAUKAUKATUKAUKATUKATKAKKKATKKUKAUKATAUKUKATUKATUKAUUKAUKATKKATUKATUKAUKATKUKATKATKKAUKATATKKKAAATUKAKKAAAUKATUUKATKKUKAKAAUKAUKAAAKAAAAAKAKAATUUUU AAATUKAUKAAUU AATATATPTSPTPTSPTSSTTSTS,TS,TS,TSSS,PTPTSTTTTSTTTTTTTSTTSTTTTSTTTPTTSTTTTS,TTTTSTTPTTTTSTSTSS,TTTSTTSSSSS,P SSSSSSS %CIN%CIN%CIN%CIN%CIN%CIN%CIN%CINCIN%CINN%CIN%CIN%CINNNIT,%IT,%IT,%IT,%IT,%IT,%T,%T,%IT,%T,%IT,%IT,%IT,%IT,%IT,%IT,%T %%%%%TT %,%,, VINVINVIVINVINVINNVINVININIININININININININIVINVINNVINVINVINIVIVINIVVINNINVIVINNVVINVV IVVVVVIVVV NIT,%PT,%PT,%PT,%P,%T,%PT,%PT,%PT,%PT,%PT,%P%PT,%P%PT,%PT,%PT,%T,%PT,%PT,%PT,%%T,%%PT,%PT,%T,%T,%TT %PT,%%T %T %P,%

H70_OPTIOON THEN
TERRUPT DECL 15 WHEN $MEAS_P_PP_P_P_PP_P_PU_PUPUPULUL_PP L_PP_PPPU_PPU_PUPPPPPPPPP SE[TE[TE[T[T[TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTS TTTTTTTTTTTTTTTTTTOUCOUCHOUCHOUCOUCHOUCHOUCHOUCHOUCHUCHUCHUCHUCHUCOUCHUCHUCHCHCUCHCHUCHUCHUCHHHOOOOOOOOUCOOUCCHCCCHCHCHOOUOOOOOUCHOUCUCHCHCHCCHOUOUOOOOUOUCHCHCCUCHOUCHHOOOOOOUCHOOOOOOOOUCHUCHCHCOOOOUOOUCO CCHOOOOUOUUCHHHHCHOOOOOOOOUCHHHHOOOOOOUCHOOOOOOOUOUUCHHOOOOOOOUCHOOOOOOO HOOOOOOOOOUCCOOOOOOOOO HOOOOOOOUCCH_I[I_I[_I[I[[TTTTTTT_I[_I[[[[TT[[TTT[[[T_I[_ [[T_I[_I_ [[T[T[[TT[T[[[TT_ [[[TT_ [[[T[[[_ [_ [[TT__ [[[[___ [__ [[ OUCHOUCHOUCHOUCHOUCHUCOUCHHCHCHOUCHOUCHOUCOUCHUCHOUCHHCHHHOUCHHHHCHHHHHCHHHHHHHHHOUCHOUCHCHHHHOUCCHHHHCCHHHHHHOUCHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCCHHHCHH_ACT_AC_AC_ACT_ACTA_AC_ACTACTACTACT_ACTACT_ACT_AA_ACACACTA_A_AC_AACACTCT_A_AAAAAACTA_AA_AAACACT_AAACAAACT_ACTAAAAACA_ACTAAAACTAAAA_ACAAAAAC_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA__AA_AAAAAC________ IVE]IVE]IVE]IVE]IVE]IVE]IVE]IVE]EVE]VEVE]IVEIVEVEVVVVE]EE .IN.IN.IN_.IN.ININ_IN_N_N_N_NN_IN_IN_IN_.IN_.IN.IN_INININ_N_.ININ.INNINNN_N_N_N.IN.ININN.IN.INNNIN.IN.INNNN__NRNRNRNRNRNR]NRNR]NR]NR]NR]NR]NR] NRNR]R]R]RNR]R]NRNRRRNRNR]NRNNRRNNNNR]NNNNNNNNNR DO HDO HO 70700
CD0 )
TERRUPT DECL 16 WHEN $ZZERO_MOVVVVVVVVVVVVVE E EE DE DE DODOEEEE EE DOEEEEEE EEEEEE EEEEEEE DE  H70 H77070000 H  (7, (7,(7,(777 ( ( ( CD0CDCD0CD0CDCDCD0 D0DD0D0000000CD0D0D0D000000000CD0CD0 DD0D000CDDD00000D000000CD0DD000D0DDD000CDDD0000DD0D0000D0D000000DDDDD000000000D0000DDDD000DDDDD0000 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
TERRUPT DECL 17 WHEN $TTECHPAR_C[FGFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG_T_TOU_TOU_T_TOUU_____________ CH,8CH,8H,8CH,8H,88CH,8,888,888,888CH 8,8,88CH,888888888CH,8888,888888888,88888888888888888888888]>0.]>]>]>]>0]>>]>]>>0>0.>0.>00000]] 0]]>0000>0>00>0.0]]]]]>>00000>0.0.>0.]]>>>000.000>0.0.000.]>>]>>>>>0>00000000.>0.>>>>>0.>0.00>00>0>0.]>>>>>0000]]>>>>00000.>0.0000.]>]>>0.00]]>>>>00>>>>00>>>>>0....]>>>>>>0....>>>>>>>>>0..>>>>>>>000...5 DO5 DO5 DO5 DO5 DO5 DO5 DO5 DO5 DODO5 DODD5 D5 DODO5 DOO5 DO5 DODO5 DO5 D5 DO55 DO5 DO5 DODO5 DO5 DODDOOOOOOODO5 DO55 DDD5 D5 DOODODOOOO5555 DD5 DD5 DO5 DOOOODODOOOOOO55555 DDDDDDOOOOOOOO5555555 DDDDDDDDDDDODO5 DOOOOOO5 DO5555 D5555 DDDDDDODOOOOOO5 DO555 DO5 DDDDD5 DODOOOOOODOO5555 DDDDOOOO555 DO5 DDDDOOOODO555 DDDOOOOO555 DODDDDDOOOO55 DDDOOOO55 DDOOO5 DDDOOO555 D DDDDOOO H70HHH70HH70 H70 H70H70H70H70H70H70H7070H70H70H7000 (8, (8,(8,(8, (8,8(8, (8(8, (8,(8(8,(8, (8,( (8(8,( CD0)CD0)CD0)CD0)CD0CD0)CD0)CD0)D0)D0)CCD0CD0)CD0D0)CDCCDC 0CD
0 (1,CD0 )
DIF

S(##PTP_DAT)
AT__ACT=FToPickSingel__10
S(##FRAMES)
S(##VEL_PTP,100)
P XXToPickSingel_10 C_PPTP
DFFOLD
LDD PTP ToPickSingel_200 CONT Vel= 100 % PPDATAT4T4T4T4T4 TAT4ATTAT4T4ATTT4TT4TTTTTTTTTTT TooTooloolTooo [1]:]:]:GripGripGGGGriGrGrriGriGriiGrippppGripipGripGripGripGripGGGriripipGripGripGrGripGripGripGGGriGripGrr pG pippGrippG iippGG pppeperppper peperpepepppepepeeeeeeperperperperrrer pepperper ppeppepeepereeperrrerrr ppperperperpperpeer ereeeperperrppperpeperpepereeeeeepepeperrrrpppppppeereeeeeerrerperppeeeeeeeeeerrrrrpeeeeerrrrrrpppeeereerrrpeeeerrrperperppppeperrrpppepeerreeee BBBBBBBBaBaBaBaBaBaaseaseBaseeBaBaaseeBaBBBBa eBBBBBa eeBBBBBBBBaBBBBBB eBBBBBBBBBaBBB [7]:[7][7]:[7[7]:]]:::[7]:]:]]:]::[7]]::]:::[ :::::::::LLiLLiiiiniiineinneLiiniLiinniininiinL nn 3a3a3aaaaaa3aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa3aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
PEE}%R 4.1.14,%MKUKATTPBASIS,%CMOVE,%VP%VPPPPPPPPVPPPVPPPPPPPPVPPPPPVPVPPTTPTP,%%%P,%TT P 1P 1P 1:P 1P PTPPTPTPPPPPPP,P,PPPPP,PPPPPP,PPPPPPPPPPTPPPPPPPP,PPPPPPPP,P,  2:T222:T2:T22:T:T2:T2:T:TT:T2:T2:T:T222:T:T2:TTTTTT2:T22:TTTTT 2:T2 TTTTT22:TTTTTTT22 TTTTT22 TTTTT2 TTTT2 TTTTTTTTTTTT22 TTTT2:T2 TTTT2 TTTTT22 TTT2 TTTTooPoPoPoPicooPPicPicoPicoPicPiPPoPoPPoPiiicicPicicoPPoPicPPoPoPicooPoPoPoPPPicoPPPPoPioPoPPPPPPoPicoPiooPicooPP ccoPioooPicoPPPoPiPiPicPicPicoPooPioooPicooPicPPiccooPioooPooPioPPoPPioPioPicicoPiooooPPPPP cccccoooooPooPPPPoPPiiccccccccooPPPPPPPiiicccccPicooooPoPPPPicccccoooPicoPPP cccoooPPiccooooPPP cckkkkkkkkkSinSikSininnnkk ninnkk gel_gel_gel_gel_gel_elgel_gel_gel_gel 2220220200022020202020020002020220020020220222000202020020002002000002
_PPTP, 5:100, 7:PDAT4

WDDSTART = FALSE
AT__ACT=PPDAT4
S(##PTP_DAT)
AT__ACT=FToPickSingel_2_222222222222222222222222222222200000000000000000000000000000
S(##FRAMES)
S(##VEL_PTP,100)
P XXToPickSingel_20 C_PPPPPPPPPPPPPPPPPPPTTTTTTTTTTPPPPPPTTTTTPPPPTPTTTPPTTTPTPPPPTPTTPTTTTTPPPTTTPTPPPTPPTPTTTPPPTTTPPPPTTPPPPTPPTPPTPPTTPPPTTPPTTTTPPP
DFFOLD
LDD PTP ToPickSingel_300000 CO0 CCCOCOOOOOOOOOOOOOO00 COOOOOOOO00 OOOOOOOO00 COOOOO0 OOOOOO00 OOOO00 OO00 OOOO00 OOOO00 OOOOOOOO00 OOO0 OOOO0 OOOOOOOOOO0 OONNNNNNNTNTNTNTNTNTNTNTNT VNT VNT VNNNNT VTTNNNNNT Vel=el=el=el======= ================== 10010010000000000000010000 0000000000000000 00000000000 000 %%%%%%%%%% % PDPDPPPPDPDPDPDPDDDPDPD%%%%% PDPPDD% PDD%% DPD%%%%%%%% % D%% DD%%%%%%%%%%%%%%% P% PDDATAATATATTTT9999T9AT9T9T9T9T9T9 T999T9 TTT99T99T9AATT99T9T9TTTT9T99TTTTTT9TTT9TATTTATT9TT9ATTTTTATTTAATATAAAT9 TToolTool[1]:[1]:GripGripper per BaseBase[7]:[7]:LineLine33a
PEE}%R 4.1.14,%MKUKATPTPTPTTPPPPTTPPTPTPPPPPPPPPPPPPBBABABASBASAASASASASIAASIASASASIAASSSSISIBBASBAAASASAASIASISSSASAASAASSSSSSIASAASIASSSSSSIIBAASASISSSSSASSSSSSSSSSSSAASSSSIASSSISISSIIASSISIIISIIIS,%CS,%CS,%CS,%CS,%CS,%CS,%CS,%CS,%CS,%CS,%S %C%CS,%S,%C%CS %%%CS,%SSS,%S %CS,S,SSSSS,SSSSS,%%,,,,,,, MMMMMOVEMOVEMOVEMOVMOVOVEVEVVEVMOVEEEEEEEEMMOVMOVEOVVEVEEMMMM VEEEVEEVEEEEEMMMOVOVEEEMMMMOVEEMOVEVEVOVVEMM VEEMM EEM EM VVEMMM ,%,%,%,%%%%%%V%%%V%VVVVVV%VV%VV%VPPPP%VP%VPVPVPVP%,%%%%%%%VVVVVVPPVP%VPPVPVPP%,%%%%%%V%VV%VVVPP%VP%VPVP%%%%%V%V%VVVV%VPVP%VP%%%VVVVV%VP,%,%%%%%VVVVVVP,%%%VVVVP,%%%VVVV,%,%%%%VVV,%%%%%VVVP,%%%%%%VVV%V,%%%%%VVV%V,,%%%%%V%VP,,%%%%V,%%%%%%%,,,, TTTTTTP,TP,%TTP%P 1:P 1:PTP,PTP, 2:T 2:ToPicoPickSinS gel_g 30,
_PPTP, 5:100, 7:PDAT9

WDDSTART = FALSE
AT__ACT=PPDAT9
S(##PTP_DAT)
AT__ACT=FToPickSingel_30
S(##FRAMES)
S(##VEL_PTP,100)
P XXToPickSingel_30 C_PPTP
DFFOLD

PEAAT
kPoos=$NULLFRAME
kpos.Z=PickPos.Z+iBBBBBooxBBBoBBBBBoBBBoBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBoBBBBBB hhhhhhh ih ihh hththt
 PiickPos
LDD Vacuum.Vacuum AcA ttititittt GGG ’b’b’b’b’b=’b’s ’bbbbbbb’b=’b’b’bbbbb’b=’b’’bbbbb’bb11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111’11’11’1111’1’111111111’’1111111’’’’1111111111111111111111111111111  1  1   ;%{P;%{P;%{P;%{P;%%{P%{PP%%%%{%{P{{{P%%%%%%%%%%{P%{{{PPPPPPP%%%%%%%%%{P%{P;;;;%;%%%%%%{P;;;%%%%%{PPP;;%%%{P{PP;%{P;%;%{P;%{P%{P%{P{PPPP;%{P;%{P;%%; { E}E}%ME}%ME}%ME}%E}%MEE}%ME}%ME MMME}E}EEEEE}}}%}%%%%%%MMMMEE}%}%}%%M%MMME}%ME}%E %M%MMMME}%E}%%M%MMMMMME}%ME}%M%%MMME}%ME}%ME}%ME}%ME}%M}%ME}%MEE}%} KUKAKUKAUKAKAKAKUKAUUKUKAUKAKUKAKUKAKKUKUKKKKKKKKKKAAKUKAAAKUKAUKAUKAAUKAKKKUKKKKKKKKUKAAKUKAKUKAKUKAUKAUKAUKAKKUUKUKAKKAAKUKAKUKAKKKUKUKUUKUKAKUKAKUKAKUKAKUKAKUKAKUKKUKUKKUKUKAUKAU AKUU TPUSTPUSTPUTPUSUSTPUSTTPUSSUUTPUTPUSSSSPUSSSPUSTPUSUSTTPPPPPPUUUTPUUUTPUTPUSSSSSSPUSTPUSTTPPPPPPTPUTPUSTTPPUSTPTPUPUPUUSUSTPTTTTPPUPUPTTTTT U EEEREREEEERRRRRRRRREEEEEEERRRRRRRREEERERERER

VaccuumOut=’b11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ’’’’’’’’’’’’’’
pTyype=#Vacuum
ppper ( )
DFFOLD
LDD Check.Vacuum ;%%%%{%{{PPPPEEEEE%%{%{{PPE%%{P% PEE%%%%%%%% }}%MK}%MKK}}%M% UKATUKATUKAUKUKATTTTTUKATTTTUU TTTPPPUUSERRRRRR

pTyype=#VacCheck
ppper ( )
DFFOLD

NOTT bVacuuuumuumuuu TTTTTTm umumum Tm TTTum TTTum Tm Tm TTuum TTTTTTTu TTTTTTTTuuuuuu HEHENHENENHENEEENNNNENEEENEENHEEEEEENENNEENEEENNNNNEEEENHENEEEENNHENENNNNNNNHH NNNNHHEHEHHHEHENHEHENHENHHEEENE
c_EError()
DIFF
TILL bVacuum
LDD LIN FrPickSingel_100 CONT Vel= 1 m/ CPPDAT3T33333 TooTooTooTTTTTTooTooTooToTT TooTool[1]l[1]]]l[1][1]l[1]l[1l[1]l[1]l[1]l[1]l[1][1]]l[1l[1l[1l[1]l[1][1]l[1]l[1[1[1]] GG iG iGGGGGGGG iG iGGG iii:Gri:Gri:Gri:GriG:G:GGri:Gr:GriGG:Gri:GGrGri:GriGGrGri:Gri:G pperpperpperpperppepppppperpperpperpperpppppperppppppperpperppppppperepperpperppeper BBBBBBBBBBasBasBasassBaaasBaasasBasBaaaasBBBasBasBas Bas [ ][7]][7][7]7][[[77[7[7]e[7][7e[7]e[7][7]e[7]7e[7]e[7][e[7e[7][7]e[7]e[7e[7[7e[7]e[7]e[77e[7e[7]7e[7]e[7]:::LLLi:LinLinLinn:Lin:LiLiiLi:LinLin:LiniL eeee3e3ae

IF A10_OPTIONN==#ACTIVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVEEEEEEE TEE TE TE TE TE TE TE TE T TEEEE TE TEEEE TEEEEE TEEEE TEEE TTE TTEE TTTTTTTTTTTTE TTTTTHHHHHHENHENHENHENHENHENHHENHHENHENHENHENHHENHENHENHEENHEHEHE
MMOMMO

INTERRUPT DEECL 4 WHEEEHEENEHENHENENHENHENENENEEEENENENHEHEHEHENNNNNNNHHENENNNNNH NNNNNNNNNH NNNNNNHENNNNNNNNHH NNNNNHHHENNNHHH NNHHHENNNHH NNNHHENNNNHHH NNNNHH NNNNNNNNNHH NNNNHEENNNNNNHHEENNNNNNN $ $$$$$$$$C $C $ $CC $C$CC $CCC$$$$$$C$C$C$C $$ $C$C$ $C$C$ $$CC$$$$   $ YCYCYCYYCYCYCYCYCCFCFCFCFYCFYCFYCFCFYCFYCCFYCFYCFYCYCCCCFYCYCFCFYCYCFCFYCFFCFCFFYYY LLLLLLLAAGAGGGGGAGLLLLLAL GLAL GGLL GGGGGGGGGGGGGL GGGGGG[22]2]2]2]]]]]2][2]2]]]]222][2][2][2]2]]]22]2]2]]2]2]][2]2][2]]]]2]]]]][2]]]]]222]]]222]]]]222]22]]]2]]]]2]]]2]]]]]]]]================F=F=F=F=F=FF=FFFF=======FF======F=FFFFF===FF===FFFFF==FFFFFFF==FFFF=========FFF========FFF============FFF==========FFFFF============FFFF=========FFFFF=========FFF=========FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFAAAAAALALALAALAAALSALALALLSAAAAALLALLSALSAAAAALALAALLSSSSAAAAAAALALLALLLLSSSAAAAAAAALALLLLSSAAALLLLSSAAAAALLLLSSAAAAALLLSAAAAALALLLLSAAAAALALLLAALLALLAAALLAAAAAALLAALAALLSAALAALAAAALAALLAAAAAAAA SE DEEE DE DE DE DE DDDEE DEE DE DE DEEEEEE DE DDDDE DE DE DE DEEEEEE DDE DE DE DE DE DDDDE DDEEE DDDDDDDEEEEE DDDDE DDE DEE DDDDDDE DDDDEEE DDDDDDEEEEE DDDDDE DDDDDEE DDDDDDEEEEEEE DDDDEEEEEEE DDDDDDEEE DDDEEEE DDDDEEEE DDEEE DE DEEEEEEEEEEEEEE DDDDEEEE DEEE DDDDEEE DDEEEE DOOOOOOOOOOOOOO AOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOO 10 (#APPL_
EERROR)
INTERRUPT DEECL 7 WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW7 WWWWWWWWWWW7 W7 WWWWWWWWWW7 WW7 WWW7 WWW7 W7 WW7 W7 WW7 WWW7 WWWWWWWWW77 W7 W7 WWW77 WWWWWWWWW7777 WWW777777 WWWHENHENHHHHENHEHENHENHENHHHENHHENHENHENHEHHHHHHHHHHHHHHHHENHHHHHEHENHHEEHENHENHENHENHHENHEHENHHHHEEHENHHHHEHEENHENHEHENNENEENEEEEEEEEENEE  A A_ A_AAAAAAAAAAAA AAAAAAAAA AAA AAAAAAA A_AAAAAAAAAAAAAA A_ AAA_A_A_ AA A_ A______AARARAARARARARARARCARRCRCRCRCRCCRCRCAARARARARARRCRCAAAAAARCAARCCRCRCAARRCRCAAARRCAAARCRCCRCARCRCARRCRRCARARCRCRRRCARCRCRCRCARRCCAAARAARAAAA CCAAAAAAAARCCAAAAAARRC_SW_SW_SSSW_SWS_SW_SWSWSW_SSSWSW_SW_SW_SW_SW_SWSW_SWSWSW_SW_SW_SW_SW_SWW_SSSWSWSSWSWWW_SWSWSSSSSSSSW_SW_SSSSSSWSSSSS_SWWWSWSSWSSSSWWSWSW_S_SWS_SSSSWSSWWSWWWSSWWWWSWWWSSWWSSWWWSSSWWWSSSWWSSSSSWWSWWWSSWWSW_SS_ I==I==I==I==I============I==I====I=====I==I==III==I ===I=III=II =I==II=IIIIII====== #AC######A#A#A#A#A#AC#ACAC#ACCCCCCCCCC#AC#AC#AC##A#AC#A#A#ACCCCCCCCC#AC#AC#####ACCCCCCCCCC###AC##A##AC#ACCCCCCC#A###A#AC#ACCCCCC#A#AC###ACCCCCCC##A#A### CCCCCC###### CCCCCC#AC###### CCCCCC### CCCCC#########ACCCCC##AC### CCCC#A#A#A#ACCCCC#AC#A#A#AA#ACCCC##AACCCCC#####ACCCCC#ACCC#####A#ACCCCC#### CC#######ACCTIVTTTITIVTIVTITITITITIVTIVTIVTIVTIVIVVVVVVVVVTIVVVVVTIVTTTTITIVIIVTIVVVVVVVVTTTTTIVTIVVVVVVVVVTIVVTTTTTIVTTIVVVVVVVVVVTTTTTIVTIVTIVVVVVVVVTTTTTTTTIVITIVVVVVVVTTTTTIVVVVVTTTTTIVVVVIVVTIVVTIVVTIVTTIVTT VVVTTTIIVVTTTTIIVVVVTTTTIVVVVTTTIVIVVVVTTTIVVVVVTTTTTTT VVVVVTTTTIVVTTTTTTIVVVTTTIVE DE DE DEE DE DDDDDDDDDE DEE DEE DDDDDDE DEE DE DDE DDEE DE DDE DEE DDDDDE DDDDDDDDEE DDDDE DDDEEE DDDDDE DEE DEEEE DDDDDDEEEEE DDDDDDDDDDEEEEE DE DDDDDDDDDEEEEE DDDDDDEEEE DDDEE DDDDDDEEE DDDE DDE DDE DDDDDDDE DEEEE OOOOOO AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 10 (#ARC_SEEAM)NIT %PNIT %P
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FDATFDATFDATFDATDATATTATTFFDATATFDAATTDATDATFDADATFDAATFDFDAATATATATFDFDATDATTTFFDATATTATFDATDATT AACTAACAAAACACACCTCAAACTACACACTCTAAAACTACTACTACTAACCT_ACTCT__AACTCTACT_ FFFFFFFFFrFFrFFFFFFr=FFFFrFFFFFr=F=FFFrFFFrF=FFrFr==FFr=FFrPiPPiPicPicPickPickPickPickPPiPicPickckickickPickckckckckPickPickkPickPickPickPickckckickPickPickkkickckkckckckckckcckkckckPiicicckkkkSSSiSinSingSingSingSingSSSinSSingSingSingSingSingSingngSingSingSingSingngSingSinggggSingSingiSiSinSininSinSiningSingSingSingSinnSingSingSingSSiSinnSingSingSingSingSSinggngngSingSinggSingS ningSingSinS lllelelelelelelelel 2el 2el 2el 2l 2elelel 2el 2el 22el_2eeleee 0
BASBASBAS(ABAS(AS(S(BAS(AS(BAS(S(BAS(S(BAS(((AS(BAS(BAABAASSSAS(AS(AS(BBBBBAABABAAASS(S(BB ((#FRA#FRFRARA#FRAARA#FRAA#FRAAA#FRA#FRARAFRAAAAA#FRFFRARAA#FRA#FRA#FRA#F#FR#FRRA#FRA#F#FR#FR#FRA#FRA#FRA####FFF#FRA#FRA#FRAFRAFRAFRAAFRARAFRAFRFRAAFRARAAFRAAFRAFRRARAAMMMMMMMMMMEMEMEMESMESMES)MMMMESMES)MES)MMMMMMMES)MES)MES)MESMES)S)MES)SMESMES)MES)S)S)ES))MES)MESMEMMMLiLiLiLLiLiLiiLiLiLinLinLinLinLLininnnn 3333333333e3ae3ae3ae3e3ae3ae3ae3ae3a33aeLLLiLLiLLii 33333333333a3a33

IF AIFF AAAAIF AIF AFFFFF AAAAAAAAAAIFFFF AAAA O1111100000000011111000000 PTION ##ACTIVE THENDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOO AAAAAOOOOOOOOOO AAAAAAAAAAOO AAAAAAAAAAAAAAOOOO AAAAAAAAAAAAOOOOOOO AAAAAAAAAOOOOOOOOO AAAAAAOOOOOOOOO AAAAAAOOOOOOO AO AAAAAAO AAAAAAAAO AAO AAAAAAOO AO AAAAAOOOOOOOOOOOOO AAAAAAOOOOOOOOOOOOOOO AO AAAAAOOOOOOOOOOOOOOOO AAAAAAOOOO AO AAAAAAOOO AAAAAAOO AAAAA10 (#HPU ARC)DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOO AAAOOOO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOOOO AAAAAAAOO AAAAAAAOOO AAOOOOOO AAAAO AAAAO AAAO AAAOOOOO AAAAOOOOOOO AAAAOOOOOOO AAAAAAA10 (#HPU AARC)
INTEINININNTETINTNTNTENTENTEINNTETENTEINTEINTEINTEINTEINTENTENTETENTEINTEENTTNTENTENTEETEI ETEN ETEEEETEENN ETETTTETTINII TTTNNNT RRUPRRRR T DECL 4 WHEN $CYCFLAG[2]===FALSE DO A

( _ ))

EEEEEERROEEEEEEEEEEEEEEEEE R)
INTERRUPT DECL 7 WHEN A_ARC_SWI===#ACTIVE DO 
((#ARC_SEAM)
INTERRUPT DECL 5 WHEN A_FLY_ARC===TRUE DO A10
INTERRUPT ON 5

_ ( )IPPER,%IPPER,%%
EENDIF
;EENDFOLD (A10 INI))%P%P
;FFOLD GRIPPER INI;%%{E}%V3.2.0,%MKUKAATPGRIPPER,%
NNIT,%P
UUSER_GRP(0,GDEFAAULT)VINNIT %PVINIT %P
;FFOLD SPOT INI;%{EE}%V3.2.0,%MKUKATPSPOT,%CINIT,
UUSERSPOT(#INIT)ACTTIVE] IN NR] DOACTIVE] IN NR] DO
;EENDFOLD (SPOT INNI)
;FFOLD TOUCHSENSE INI;%{E}%V3.2.0,%MMKUKATPTS,%O HH70 (8 CD0)O H70 (8 CD0)
ITT,%P
IF H70_OPTION THEEN
INTERRUPT DECL 155 WHEN $MEAS_PULSSE[TOUCH_I[T
AACTIVE].IN_NR] DO H70 (6,CD0 )
INTERRUPT DECL 166 WHEN $ZERO_MOVE DO H70 (7,C
INTERRUPT DECL 177 WHEN $TECHPAR_C[FG_TOUCH,8
((8,CD0)
HH70 (1,CD0 )
EENDIF

BBAS(#PTPP DAT)
pp

el 20 3:CC PTP 5el 200 3:C PTP 5
FFDAT_ACCT=FToPickkSingel_10
BBAS(#FRAAMES)
BBAS(#VELL_PTP,100)
PPTP XToPPickSingel__10 C_PTP
;;ENDFOLD
;FOLD PTP ToPicckSingel_20 CONT Vel= 1000 % PDAT4 T
Base[7]:Line3a ;%{PE}%R 4.1.14,%MKUKATTPBASIS,%CM
P 1:PTP, 2:ToPickkSingel_

;FFOLD GRIPPER INI;%%{E}%V3.2.0,%MKUKAATPGRIPPER,%eleleeleeeleellll 30 3:CC PTP 5:100 7:PDAT9eleeeeeel 30 3:C TPPT 5:100 7:PDAT9
NNNNNIT,NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN %P
UUSSSSSERSSSSSUSSSSSSSSSSSSSSSSSS _GRP(0,GDEFAAULT)
;FO;FO;FO;FO;FO;FO;FO;FO;FOL;FOO;FOOOOL;FOO;FOL;FO;FOOO;FOOOOLOOOFOOLLLLLLLOLLLLLLLL; OLLLLLLLLOLLLLLOOLL; OLL; LOL; D SPD SD SPDDDDDDDDDD SPD SDDDDDDDDD SDDD SSSSPD SPD SPD SPD SPD SPDD SDDDD SDD SSSSSSSSPPPPDDDD SSSSSSSPPPPPPPPPSPSPPPPPPOT IOOOOOOOTOT IOOOOOTOOOOOTOTTTTTTT IT IOOOTOOTOOOTTTTTTTTT IOOTTT IIINI;%NNNNNNNN {EE}%V3.2.0,%MKUKATPSPOT,%CINIT,
USEUSEUSEUSEUSUSUSEUSEUSEUSEUU RRRRRERRU EEEERRRRRRRUUSEUSEUSEEEERRRRRRRUUSEUSEEERRRRUU EEEERRRUU EERRU EEERRRUU EERRUUU RUU EEU EEUU EU RRUU RSPOTSSPOTPOTSPOTPOTSPOTPOTSSPSPOTSPOTSSPOTS OTSSSSPOTSPOTPOTPOTPOTSPOTSPSPOTSPOSPOTSPOTSPOTSSPOTPPOTPPOTOTPOTSSPOTSPOTPOPOTPOTOS OTTOTOTSS (#IN(#IN(#IN(#IN(#IN#IN#IN(#INN(#IN#INNNN(#IN(#I(#IN#IN#INN(#IN(#IN(#IN##I(#IN(#I((#I(#IN###IN#IN#I##INNNINNNNNNNNNNNNNNNIT)IT)IT)IIIT)IT)IIIT)ITIT)IT)TIT)T)IIITTTTTT)IIITTTTTTTTTTTT)ITITTTTTT)TTTT))))TTTTTTT)TTT))TT)IT))))
;;EEEENDENDENENDDDENDENDENDDDD;EEEENDENDENDENDENDDDDDEENDENDDDDDENDEENDDDDEE DDDDEENDEENDEENDENDDDEEEEENDEEEEEEENDENDDENDEE DDENDDDDEEENDDDDDDDEE DDDDDDFOLDFOOLDFOLDLDDDLDLDOLDDLD P (SPSSP (SPS OTOTOT OT ITOTO NNI)
;FFFFFFFFOFOLFOLLFOLFOLLLFFFFOLFOLLFOLLLLFFFFFOLLLLFFFOLLFF LFOLFFFOFOLLFFF LF LFOOFF LF L;FOLLLDD TD TOTOODDDD TODDDDDDDDDDDDDDDD UCHUCHSUCHSCHHCCCC ENENENNNSNSENNNNENNNNNNNNNNNNNNNNNN  INI;%{E}%V3.2.0,%MMKUKATPTS,%
IITTTTT,%T,%T,%TT,%T,%T,%T,%T,%T,%T,%%TT,%T,%TT,%%T,%T,%T,%TT,%T,%%TT,%T %TTTTTT,%TTTTTTT,%%T,%%T %PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
IIIF HF HF HFF HF HF HF HHF HF HF HHF HF HHF HFF HFF HFF HHHHHF HHHHHHHHF HHHHHHHHH770000000 OOOOOOO77777770 O0000 OOOOOOO777777000 O0 OOOO77770 OOO77777777 O770 O77070 O707000 O0 OOOO7777770007777777000000 OOOO77707770000_OOOOOOOO_____ OOIOOOPPTPTTTTIOIOIOOPPTPTIPTIOPPPTTIOTT OOOOOPTIOPTIOPTITTIOTIIOOOOOOOOPTPPTIOPTPTIOTIOIOOPTIOTIOOOPTPTIOT OOOOOPPTIOTPTIOOOOOOPTIOT OOOPTTT OOPTIOPTTT OOOPTPPTTTPTIOOOPTT OTTTTIOOTTT OOPTPTPTIOPTIOTTT OOOOOONNN TTHNN TTTNNNNNNN TTTNNNNNNNN TTNNNNNN TTNNNNNNNNNNN TTNNNNN TNNN TTNNNNN N TTNNNNNNN TNNNNNN TNNN TTNN TNN TTNNNN TT EEN
IIIINTNTNNNNTNTTTTTTEEEIINTNTNTTTTEEEEEEI TTTEEEEII TTEEEEEI TEEEENTEEEEETETTTEEEEEI TTTEEEENTTEEEEETTTTEEETTTEETTTTEETTTTEEETTTTTEEEEEEEEETTTTTEEEEEEEEETTTTEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRURRRRRRRRUUURUPRUPRUUPUUUUPPPPPPRUPRRRRRRRRRRURUUUUUURUURUPRRRUPRURRRUURUPRRRRRRRUUUPRRRRRRRRRUUUPRRRRRRRRRRRRUURRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR PPPPPPPPRRRRRRUUUPPPPPPPPRURRRRRUUUUPPPPPPPPRRRRRRRRRRRUUUUUPPPRRRRRRRRUUUUUUPPRRRRRRRRRUUUUUUUUUUUUPP DEDDDEEEET DT DT DEDDDDDEDEDEEEEDEET DT DEDDEDDEEEEEEEEEDDDDDEEEEEDDDDDDEEEEEDDDDDDEEEEEDDDDDDEET DEDEEDDDDDDDDDEEEDDDDDDDDT DEEETTT DDDDDDDDEETTTTTTTTTTT DDDDDDDEEETTTTTTTTTT DDDDDDDDDDEEEETT DET DETTT DDDDDDDDDEEEEDDDEEEEDDEDDDEECL 155 WHEN $MEAS_PULSSE[TOUCH_I[T
ACCACACAACACACCACTACCTACCCTCTTTTTTTTTIIIIACACCTACTTTTTTTTIIIAAACCCTTTITTTTIIIAACTTTITTTIAACCTTTITIIICCTTTTITIIICCCCCTTTTTTTTIIIICCTTTTTTTTTITIIICTTTITTTTTIIIICTTTTTTTITTIIICCCCCTTTITTTTTTIICCCCCTTITTTTTCCCCCTTTTICCCCCTTTTTTTTICCCCTCTTTTTTTITII EVEEE]].VVVVVVVVEVVEEEEE]]]VVVVVVVEVVEEEE]VE]E]E]EE]]]VVVVEVVEVEEEE]]]VVVVVVVEVEVE]]]VVVVVVEVE]VEVE]E]]VVVVVE]VE]VE]VE]]VVVVVVEVEVE]E]VVVVVVVVVVE]]VVVVVVVE]]VVVVVVVV ]VVVVVVVVEEEEEE]VVVVVVVVEEEEE]VVVVVEEEEE]VVVVEVVVVEEEE]]VVVVVVVVVEEEEE]]]]] IN NIINN NNNNNNIN_NN NNNNNNNNNRR] DRRRRRR O H70 (6,CD0 )
IIIINININNTENNNNNNNNTNNNNNNINNNINNNNNINNII RRUPT DECL 166 WHEN $ZERO_MOVE DO H70 (7,C
INTERRUPT DECL 177 WHEN $TECHPAR_C[FG_TOUCH,8
((8 CD0)%MKUKA%MKUKA
HH70 (1,CD0 )
EENDIF

BBAS(#PTPP_DAT)
FFDAT_ACCT=FToPickkSingel_10
BBAS(#FRAAMES)
BBAS(#VELL_PTP,100))
PPTP XToPPickSingel__10 C_PTP
;;ENDFOLD
;FOLD PTP ToPicckSingel_20 CONT Vel= 1000 %

;FFOLD GRIPPER INI;%%{E}%V3.2.0,%MKUKAATPGRIPPER,%
NNIT %Pipper Bipper B
UUSER GRP(0 GDEFAAULT)
pppp
10 3:CC DIS 5:1 7:CPDA10 3:C DISDIS 5:1 7:CPDA

;FFOLD SPOT INI;%{EE}%V3.2.0,%MKUKATPSPOT,%CINIT,
UUSERSPOT(#INIT)
;EENDFOLD (SPOT INNI)
;FFOLD TOUCHSENSE INI;%{E}%V3.2.0,%MMKUKATPTS,%
ITT,%P
IF H70_OPTION THEEN
INTERRUPU T DECL 155 WHEN $MEAS_PULSSE[TOUCH_I[T
AACTIVE].IN_NR] DO H70 (6,CD0 )
INTERRUPT DECL 166 WHEN $ZERO_MOVE DO H70 (7,Cipper Baase[7]:Line3a ;%{PE}%R 4 1ipper Base[7e[7]:Line3a ;%{PE}%R 4 1
INTERRUPT DECL 177 WHEN $TECHPAR_C[FG_TOUCH,8
pp
20 3:CC DIS 5:2 7:CPDAT820 3:C DISDIS 5:2 7:CPDAT8

((8,CD0)
HH70 (1,CD0 )
EENDIF

BBAS(#PTPP_DAT)

IF A10_OOOOOOOPTPTPPPTIOPTIOPTIOTIOTIOTIOPTIOPTIPPPPTPTPPPTPPPPPTIOPPTPTPPPTPPTTTTTTTTI N==N=N========###N =#N====N==== AAAACACCTACACCTCTTCTTITIITIACCCTC IIACACA VVE TE THENN
INTERRUUPT DDDDDEDEDEDEDEDEDEEEDDEDDDDEDDDDEEDDDDDDDDDDDDDDEDDEDEDDDECL 4CL 4CL 4CL 44444444CCL 444CC 4C  W WWWWWHWHWHHHHHEHEEEEWW EWHHEHH NN $N $CYCFLYCFLFLYCFLAG[2AG[2A 2[2AG[2]==F==F]==F==F=FFALSEALSALSEALSEALSEALSE D DDDODO DO A10A10 (#AP(#APAPA PL_EPL_EPL_ERRORRRORRORRORORRROR)))

GrpTGrpTypeype #VacV Chececheccckkpp ypeype C ec
GripGripGripG perperp (( )((GripGripperperp (( )((

INTERRUUPT DEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEECCCCLCLCL CL CLLCL 77777CLCL 77CL 77CL 7CLCL 77CCCL 7CCCCCLLL 7CL 7LL 7CL 7CLCCCCCCCCCLCCC 7CCL 7CC 7  WWWWHWHWHHHHEHEEEEHEWWHEWW WHHEEH N AN A_NN ARCARC_RC_RC_SWI=WI=SWI=WI=====#AC=#AC= CTIVTIVETIVEVEEEI DO DO  DO A10A10A10 (#ARAR#ARC_SEC_SECC_SEAMAMAAM)M)M)M)M)el__30el_30
GripGripGripper p ( )pppep ( )
;END;E FOLDFOLDOENDFOLDFOLD

INTERRUUPT DECLCCCL 555555555CCCC 5CC 5CCL 55CC 55555C 555C 55CC 5555L 55L 55LLLLL 55 WWWW WWHH WHH WHHHEHEEEEEEWHHHE N N A_N FLY_FLY_LYLY_ARCRC=RC=ARC=C=ARC==TRU=TRUTRUUUUE DE DE DODOD  A10 A10 (#H(#HHHPU APU APU AU ARC)RC)RC)R )
; OO;
IF NIF NOT bOT bOT bT bVacuVacuVacuac umumuIF NF NOT bOT bbbVacuVacuV umum

INTERRUUPT ON 55555555555555
A10_INII ( )_PPTP_PTP
ENDIDIDIIFFFFF

D;END;EN;EN;END;EN;ENDNDNDDND;END;END;ENNNNNNNDND;END;EN;ENDNNNNN;EN;ENDNNNNNENDENDNNNNNNDNNDDDD; NDNNNDNDDDNNDDDDD;END; NDDDDDD;ENDENDDDDDDDD;ENDDDDDDDDDDDDDDENDDDDDDDDFOLDFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFO  (A1100 IINNNNNIINNNINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNINI)II))))I))II)))II)II)I))))I))I))))I))IIII))))I))))))))
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LDATLDATLDATLDATLDAT ACTACTACTACTACTACTACTTTTACTTCTTTTAAAACACCCCTCCCCCTTTTTTT=L==L=LLLLL=L=L========LLL=====LDALDATLDATLDATDAT TACTACTACTACTTCCCC

((( )))Acttcctctictititicticttictiticcccccccctcctcccccccctcccctiticcc icc ictccc iccc iiccctctt ve Gvve Gvevve Gvvvvvvve vvvvv rouproupupuuupupuproupupuuuuppuuuuuurouuuuuupuoupuuurouppuuuuppuuppuupuupupupuppppppppppppsssss=’bs=’bs=’bs=’bs=’bs=’b’s=s=s=sss=’bs=’bbbs=’bssss=ssssssssssActcctctictititictittictiticcccccctcccctcccctticc iicctcct ve Gve Gvevve Gvve vvv rouroupupupupupuppuuuppuuuuuuupuuupuuupupppuupppsssss=’bs=’bs=’bs=’bs=’bs=’b’s=ss=ss=’b=’bs=’bss=ssssssssss
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( )))))( )))))
BAS(BAS(BAS(#VEL#VEL#VELLLEL CPCPCPCPCPCPCPPPPC 1)1)11)1)1)1)111)1BAS(BAS(B #VEL#VEL#VELLL CPCPCPCPCPCPPPPPC 1)11)111

IFF HHHHHHHFF HHFFFF HFFFFFFF FFFFFFF HF HF HF HHHFF HHHH70 O70 OOOO0 O70_OPTPTPTIPTIOPTIOPTIOPTPTIOPTIONNNNN N TTTHNNNNNNNNNNNNNNNN ENN
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INNNNNTNTENTENTENTENTENNNNTINNTINNNNNINIINININNTNINNNIINIIINNIII RRUPRRURRUUPRR PT DT DET DECL 1CL 6 WHWHHEN $ENN $N $$$$EN $ZEROZEZEROZEROZEROZERZERZEROROROROROROROZEROZEROROROERO_MOV_MOV_MOV__ EEE E DDDDDDDDDDODODODOE DDDDDE DDDDDDDE DEE DDDDDDDDDDDDDDDDDDD  H70 H70 (7, (7,CDCDDD0D0DD ))
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Automation AB
APR

Automation, Process & Robot

kuka – robotar som ingen annan
kuka nordic ab erbjuder den svenska industrin världens bredaste robotsortiment  med  
hanteringsvikter från 5 kg till 1300 kg. 
tysk spetsteknologi som leder branschen med innovationer som t ex kuka SaFe operation. 
kuka´s säkra robotar har sedan år tillbaka tillåtits lyfta och flytta människor i både medicinskt syfte 
och inom nöjesvärlden.
Så när kuka skriver SaFe  då menar vi SaFe – även på ditt verkstadsgolv.

kontakta oss på 031 726 62 00 eller info@kuka.se så berättar vi mera.

tySka robotar – SvenSka löSningar inom montering, hantering, bearbetning, bin-picking, 
palletering, svetsning, machine tending, pick-n-place, fyllning, förpackning, logistik och mycket mera.
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Onsdagen den 27 april undertecknade Tekniska Mässan och 
SVMF ett långsiktigt avtal som ger svensk tillverkningsindustri en 
skräddarsydd mässa.

– Ett helt nytt varumärke som fått arbetsnamnet Automation & 
Manufacturing Expo, berättar Björn Lindforss, TM. Tanken är att 
skapa en mötesplats särskilt inriktad mot tillverkande industri, med 
verktygsmaskiner, automation, robotar och övrig utrustning – ett 
helhetsgrepp för den tillverkande industrin, den traditionella verk-
stadsindustrin.

Just nu söker man fler partners för att få en bred plattform. Det 
kan vara robotföretag, tunga branschorganisationer och så vidare.

Tanken är också att inom ramen för varumärket driva frågor poli-
tiskt, bland annat med paneldebatter om förutsättningarna för indu-
strin, men politiker på plats. Utbildning är ett annat spår.

– Just nu pågår ett ganska intensivt arbete med att skapa en varu-
märkesplattform.

Det här betyder bland annat att Tekniska Mässan inte genomförs 
2012, utan istället Automation & Manufacturing Expo. Därefter 
kommer mässorna att varva varandra vartannat år.

– Vi är medvetna om att Tekniska Mässans skiftande teman inne-

burit en viss osäkerhet. På det här sättet tydliggör vi båda varumär-
kena. SVMF har valt att kraftsamla i Stockholm för mässan, och en 
tanke är också att få ett nordiskt/baltiskt perspektiv, vilket vi har 
mycket kunskap om.

Nu ser Björn Lindforss med spänning fram emot vilka aktörer 
som vill ansluta sig till eventet, och vi lovar följa utvecklingen.

Brokk AB, världsledande tillverkare av fjärrstyrda rivningsrobo-
tar, levererar robotar till Fukushima kärnkraftverk i Japan. Maski-
nerna kommer i ett första steg att hjälpa till med att städa upp det 
kontaminerade materialet i området. 

– En av de stora skillnaderna mellan Brokks riviningsrobotar och 
de robotar som hittills finns på plats i Fukushima är att våra ma-
skiner klarar av att utföra riktigt tungt arbete, såsom att riva be-
tongstrukturer och ta hand om tyngre kontaminerat material, säger 
Martin Krupicka, VD på Brokk.

Den första kontakten med Brokk togs tidigt efter olyckan i Fu-
kushima, då Brokks rivningsrobotar är världskända när det gäller 
rivningsarbeten i radioaktiv miljö. Brokk har därefter haft personal 
på plats i Japan för att sätta sig in i situationen mer i detalj. Den för-
sta roboten levererades redan i mitten av april. Den kommer bland 
annat att användas till att ta sig in i en av de mest skadade reakto-
rerna. Det har varit ett mycket intensivt arbete såväl på Brokk som 
hos underleverantörer för att ta fram maskiner på mycket kort tid. 

För närvarande befinner sig också personal från Brokk på plats i 
Japan för att utbilda lokal personal i hantering av Brokks rivnings-
robotar för den här typen av arbete.

Brokk har framgångsrikt levererat robotar för rivning och han-
tering av radioaktivt material till kärnkraftsindustrin i över tjugo 
år, däribland till USA, Frankrike, Storbritannien, Ryssland och Ja-
pan. Brokks maskiner har bland annat använts i saneringsarbetet 
vid Tjernobyl i Ukraina.

– Taisei Corp i Japan, som arbetar för TEPCO vid Fukushima, 
valde oss på grund av vår erfarenhet inom kärnkraftsindustrin. Vi 
har i dag över två hundra maskiner på olika kärnkraftverk världen 
över, säger Mike Evans, ansvarig för kärnkraft på Brokk.

Efter att under 30 års tid ha levererat mer än 5000 rivningsrobo-
tar har Brokk väl beprövade produkter och lösningar. Brokk-ma-
skinerna kan dessutom utrustas med en mängd olika verktyg vilket 
gör dem till riktiga mångsysslare.

För ganska exakt två veckor sedan gick den andra leverensen 
iväg med chartrat flyg från Luleås flygplats Kallax med ytterli-
gare tre rivningsrobotar. Maskinerna har byggts om och utrustats 
av Brokks specialavdelning för att klara av de speciella uppgifter-
na och den höga strålning som finns på plats i Fukushima. Bland 
annat ska maskinerna fjärrstyras från ett kontrollrum placerat en 
kilometer från själva reaktorerna. För närvarande förväntas ma-

skinerna att vara på plats och i arbete på reaktorområdet inom de 
närmaste veckorna.

Brokks robotar ska städa Fukushima

På väg till Japan. Här lastas rivningsrobotarna från Brokk inför resan till 
japan och Fukushima. Foto: Brokk

En ny industrimässa

Björn Lindforss släpper nyheten om Automation & Manufacturing Expo. 
Foto: Informedia

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

www.repay.se

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

w
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Ibland behöver man  
stål relativt omgående. 
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En Volvo i minuten

rOBOTAr & AUTOMATIOn  – VOLVO TOrSLAndA

Bottenplattorna rusar in i robotcellen som betjänas av tio ABB-robotar... ...som med precision gör sitt      jobb på några sekunder...

Till en början ter sig fabriken som ett obe-
gripligt gytter av produktionsceller, ett virr-
varr av hängande transporter där plåt-
komponenter som skärmar, dörrar, huvar, 
bottenplattor, stolpar och mängder av andra 
plåtar hänger. 

Plåtkomponenterna har anlänt hit från un-
derleverantörer runtom i landet – som exem-

pelvis Finnveden Metal Structures i Olof-
ström.

Men efter att ha följt i Torbjörn Olaussons 
och Lena Petterssons kölvatten utmed noga 
utmärkta gångvägar en stund, inser man hur 
välplanerad verkstaden är och att mycket tan-
kemöda och planering ligger bakom layouten 
för att processen ska optimeras.

Och här finns också drösvis med robotar.
– I den här fabriken finns 570 robotar, upp-

lyser Olausson. 323 ABB och 247 KUKA. 
Totalt har vi omkring 700.

Ljudnivån är hög, men inte alltför hög. Lju-
det kommer framför allt från de många trans-
portsystemen, de dunkande ljud som uppstår 
när slädar når stoppläge, och stup i ett ock-
så svetsljud, då robotarna snabbt punktar fast 
plåtar på bottenplattorna, eller underbody – 
UB – som man säger i branschen. 

Den relativt glesa trucktrafiken är mest ett 
summande man plötsligt blir uppmärksam på 
och man påminns om att hålla sig till de mar-
kerade gångarna.

– Det gäller att hålla sig till gångvägarna, 
för säkerhet skull. I och med att truckarna 
kommer så sällan är det lätt att glömma att 
de finns där.

tIo roBotAr I ArBEtE
Torbjörn Olausson guidar genom den stora 

fabriken, som är en betydande del av en te-
gelbyggnad som lär vara 1,3 kilometer lång. 
Jag mätte inte, men jag såg aldrig änden på 
kåken...

– Det här kan vara en S80, V60 eller en 
V70, säger Torbjörn och pekar på den UB 
som på sin släde kommer rusande in i en ro-
botcell som betjänas av tio stora ABB-robo-
tar. Bottenplattorna är nämligen i grunden 
desamma. Skillnaderna ser man på olika hål i 
stolpar,  hur och var förstärkningsplåtar svet-

Vi befinner oss i Volvo Torslandas A-fabrik.
Det är här många av Volvos modeller – S80, XC60, XC90, V70 
och V60, bland annat – gör sin snabba resa, från lösa kompo-
nenter till färdig bil.
Det är en fascinerande resa, där arbetsstyrkan till största delen 
utgörs av robotar.
– Produktionstakten är en bil i minuten, konstaterar Torbjörn 
olausson, produktionsledare i A-fabriken.

torbjörn 
olausson.
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En Volvo i minuten

rOBOTAr & AUTOMATIOn  – VOLVO TOrSLAndA

u

...som med precision gör sitt      jobb på några sekunder... ...innan bottenplattan – läs under bodyn - rusar vidare till nästa moment.

sas och så vidare – om man känner till det. 
Det där är till exempel en V60.

Robotar är alltid fascinerande och vi blir 
stående en stund på en brygga över cellen för 
att betrakta robotarnas arbete. 

Tre underreden är i cellen samtidigt, gör tre 
stopp där flera robotar står beredda att utföra 
sina moment, innan de glider vidare.

I just den här cellen punktar robotarna fast 
en del olika förstärkningsplåtar.

–  Det finns ju ett antal olika material i plå-
tarna, beroende på var de ska sitta, säger 
Olausson. Det ska ju finnas både styv plåt, 
som ska hålla emot, och mjukare delar som 
ska deformeras vid kollision.

Robotarna har järnkoll på vad som ska sit-
ta var och cellen är formligen översållad med 
sensorer som hela tiden skickar signaler till de 
många robotarna och talar om när de ska age-
ra, vad de ska göra och när de ska göra det.

MAnuELLt
När robotarna i cellen gjort sitt matas un-

derredena vidare på sina slädar till nästa cell 
och successivt växer bilarna upp från botten.

– Det allra mesta görs naturligtvis av robo-
tar, konstaterar Torbjörn. Men en del manuell 
svetsning utförs faktiskt också. Det är fram-
för allt i taket, när karossen är monterad och 
det är lite svårt för robotarna att komma åt.

Vi hittar platsen när vi kryssat en bit mel-
lan robotcellerna. De ännu dörrlösa kaross-
stommarna glider in i en stor tiltanläggning, 

där de roteras så att svetsaren kan svetsa ner-
åt i taket.

– Det var en välsignelse att få de här tiltar-
na för ett par år sedan, säger Olausson. Job-
ba uppåt är ju alltid tufft, som du vet. Men 
det tvingades vi göra tidigare. Du kan ju tän-
ka dig vad jobbigt det är att svetsa sargen för 
takluckan ovanför huvudet. Samtidigt ska det 
ju också göras bra...

Ett annat manuellt moment är avsyning. På 
ett kraftigt upplyst band glider de nu i princip 
plåtklara bilarna in för att få ytan kontrollerad 
så att inga skador finns i plåten.

– Robotar kan mycket, men för det här job-
bet krävs känsliga, mänskliga händer.

roBotAr sEdAn 1973
Automation är synnerligen lämplig vid 

masstillverkning av bilar, och därför är det 
inte så konstigt att bilindustrin har en extremt 
hög automatiseringsgrad. Under en bils till-
verkningscykel finns det egentligen ingen del 
som är helt robotbefriad. Bara enstaka mo-
ment, som exempelvis de vi nämnt, utförs 
manuellt och utan inblandning av robotar. 
Plockar vi bort roboten ur ekvationen, skul-
le A-fabriken se helt annorlunda ut än den gör 
idag.

– Först och främst skulle det naturligtvis 
vara betydligt fler människor. Omkring 3-4 
per robot.

– Men det är ändå en hypotetisk fråga, efter-
som biltillverkningen skulle se helt 

tilten har betydligt förbättrat arbetsmiljön för 
svetsaren i ett av de få manuella momenten.

Karosser på rad för avsyning. Här står sig ro-
botarna slätt mot mänskliga händer.
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rOBOTAr & AUTOMATIOn – VOLVO TOrSLAndA

annorlunda ut och i princip inte vara möjlig utifrån dagens krav. Robo-
tar är det enda som kan hålla den exakthet och i synnerhet den repete-
rade exakthet och noggrannhet som krävs för att göra exakt samma sa-
ker gång på gång.

I Torslanda arbetade den första roboten för Volvo år 1973. Det var en 
hydraulisk amerikan från Unination, kan Lena Pettersson berätta efter 
ett visst sökande i annalerna.

Sedan dess har automationen alltså utvecklats betydligt och idag job-
bar ganska exakt 700 robotar på Torslandaverken.

I cellerna hittar vi flera olika fabrikat, främst ABB och KUKA.
– Det är de mest representerade fabrikaten, säger Torbjörn Olausson. 

Men du hittar aldrig både och i samma cell. Vi håller oss till ett och 
samma fabrikat när vi sätter ihop en produktionsenhet, för att inte be-
höva blanda styrningar och sådant. Det blir enklast så.

A-, B- ocH c-FABrIKErnA
A-fabriken i Torslandaverken är en av tre fabriker som ingår i biltill-

verkningsprocessen. Den har fått smeknamnet ”gruvan”, eftersom det 
här är den smutsigaste delen. Det betyder inte att det är särskilt smut-
sigt alls i det här fallet, även om det i grunden handlar om en svetsverk-
stad. De flesta moment som utförs här är nämligen svetsning. Och det 
är robotar som utför den betydande huvuddelen av arbetet i A-verksta-
den, precis som i de övriga två fabrikerna.

– Man kan säga att robotförekomsten blir allt glesare ju längre fram i 
processen man kommer. Flest i A-fabriken alltså.

B-fabriken är lackeringen. Men det är en mer sluten verksamhet, ef-
tersom allt är inkapslat. Robotarna är överdragna för att skyddas från 
färgdamm och bilarna transporteras genom slutna lackboxar.

I C-fabriken sker slutmonteringen och det är där säcken knyts ihop. 
Då förses bilarna med drivpaket, elsystem, inredning, lampor, lister, 
hjul och allt annat som återstår för att det ska bli en komplett bil.

sE dIn BIL tILLvErKAs
Var tar då alla bilar vägen – med en produktionshastighet på en bil i 

minuten borde det kräva en hyfsad parkeringsplats..?
– Förr var det så, men det är länge sedan. Sedan ungefär 15 år är pro-

duktionen helt kundstyrd och varje bil du ser här inne har redan en äga-
re. Allt som produceras är sålt.

Det är en fascinerande tanke när man ser allt material som hanteras i 
den gigantiska hallen. Överallt glider plåtdelar omkring på transportö-
rer, var och en märkt för en alldeles speciall bil och bearbetas, monte-
ras, svetsas, förvandlas successivt efter en klar spec till just den bil den 
tillverkades för och som beställts för ett antal dagar, veckor eller må-
nader sedan hos någon bilhandlare, med just den utrustning som be-
ställts. Då gäller det att allting klaffar från A till Ö, att hela kedjan fung-
erar, från försäljning till montering via alla underleverantörer.

– Förr var scenen en helt annan. Då producerades si och så många 
blå 142:or, så många gula och så vidare – och ställdes upp på stora pla-
ner, för att sedan portioneras ut till bilhandlarna. Idag är det i princip 
rent därute.

Tack vare det kundstyrda systemet finns det också möjlighet att föl-
ja sin bil från ax till limpa i princip, från ”gruvan”, genom lackering-
en och slutmonteringen, tills den rullar ut i andra änden, en dryg kilo-
meter bort.

– Och det är inte helt ovanligt att bilköpare gör, säger Torbjörn Olaus-
son. Här kan de få möjlighet att följa tillverkningen hela vägen. Det 
brukar vara mycket uppskattat.

En hel del av dessa kunder finns som bekant utomlands, och när ut-
ländska köpare hälsar på för att få se sin bil tillverkas, passar Volvo på 
att göra det svenskt.

– Då får de köttbullar och lingonsylt, säger Lena Pettersson.
Mikael Harrison

slutresultatet. sedan alla komponenter satts ihop, företrädesvis av robotar, står bilen klar och volvo kan plocka hem ytterligare några hundra tu-
sen. det här är en s80 3,2.

service

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

www.abus-kransystem.se

Service

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

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

Lyft er med 
ABUS Avtalsservice!

Vår kunskap – Er säkerhet
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AVT Industriteknik AB
Industrigatan 1 • 441 21 
Alingsås • telefon: 0322-
642500 • Fax: 0322-665629 
info@avt.se • www.avt.se

Automatisera din  produktions-
process & öka din produktivitet 
och konkurrenskraft

Hög kompetens och erfarenhet inom:
•  konstruktion (el och mek). 
•  tillverkning (nc-bearbetning och svets).
•  montage (el och mek). 
•  programmering (plc, robot, vision och pc). 
•  projektledning. 
•  Service och eftermarknad. 
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I början av april låg Västerås 
i Europas robotfokus, när Ro-
botdalen hade värdskapet för 
årets European Robotics Fo-
rum.
– Konferensen bidrog till att 
sätta Robotdalen och svensk 
robotutveckling på den inter-
nationella kartan, konstaterar 
Erik Lundqvist, chef för Robot-
dalen.

Under de tre dagarna i Västerås, som 
ju har en stark koppling till robotar och 
robotutveckling genom ABB, besöktes 
konferensen av över 330 besökare från 
26 länder. Forskare och företagsrepre-
sentanter och dessutom en hel del andra 
intresserade.

Bakom konferensen står först och 
främst de två stora nätverken EUROP 
(European Robotics Technology Plat-
form) och EURON (European Robotic 
Research Network). EUROP är en före-
tagsorienterad organisation, medan EU-
RON är akademiskt orienterad. Tillsam-
mans utgör de en kraftfull plattform för 
utveckling och tillverkning av robotar.

Den här gången hade alltså Robotda-
len, där många aktörer i regionen sam-
verkar för att främja forskning och möj-
liggöra kommersialisering av idéer, fått 
värdskapet för konferensen.

sErvIcEroBotAr
Ett stort fokus ligger för närvarande på 

utveckling av servicerobotar inom en rad 
områden, och strålande exempel på det-
ta visade det 20-tal närvarande företag i 
en utställning vid 
sidan om konferen-
sen.

Utvecklarna av 
servicerobotar och 
företag som ut-
vecklar och tillver-
kar industrirobo-
tar börjar närma 
sig varandra och 
EUROPs och KU-
KAs respresentant, 
Berndt Liepert, på-
talade också under 
en presskonferens 
att båda dessa värl-
dar har mycket att 
ge varandra och att 
den viktigaste ut-
vecklingen i framti-

den rör robotar för hemmabruk och inte 
minst i vård, hjälpmedel för att på olika 
sätt underlätta livet för äldre och sjuka, 
men också exempelvis säkerhet.

Herman Bruyninckx från Leuven Uni-
versity och representant för EURON 
konstaterade att den akademiska sidan 
just nu upplever en boom inom robotfo-
orskning och att studenterna i ämnet tre-
dubblats de senaste fem åren.

Han pratade också bland annat om att 
utvecklingen av servicerobotar för hem-
mabruk ställer stora krav på utvecklar-
na och att komplexa system kräver att 
många samarbetar för att lösa alla pro-
blem för att få robotar användarvänliga 
och inte bara vet hur saker ska göras utan 
också vad och när. Säkerhet är också en 
viktig aspekt för servicerobotar.

Ola Svanström från ABB talade kring 
marknadsutvecklingen för robotar och 
utmaningar inför framtiden. Han presen-
terade utvecklingen på marknaden som 
en berg och dalbana, eftersom robotin-
dustrin i större utsträckning än annan in-
dustri går upp och ner. Men kurvan är 
samtidigt stigande. 

Svanström konstaterade också att ro-
botar är starkt förknippade med bilin-
dustrin, eftersom många robotar tillver-
kar saker för automation och bilindustrin 
är den mest automatiserade industrin. 
Ju fler bilar vi köper, desto fler industri-
robotar blir det, kort sagt. Det förklarar 
också varför marknaden försvann för ro-
bottillverkarna när bilindustrin drabba-
des så hårt under krisen. Av den anled-
ningen är också utvecklingen av robotar 

för andra områden, inom ex-
empelvis kraftinustri men  

rOBOTAr & AUTOMATIOn – EUrOpEAn rOBOTICS FOrUM

Västerås i fokus för robot-Europa

Erik Lundqvist, robotdalen, Herman Bruyninckx, Euron K. u. Leuven university, Bernd Liepert, 
EuroPKuKA AG och ola svanström, ABB robotics beslyste ur olika aspekter robotutvecklingen 
och marknaden för robotar idag under en presskonferens. Foto: therese Andersson

Giraff är ett robotdalen-projekt. roy sandberg tog det han 
kallar för skype on wheels hit från silicon valley. Här är han i 
kontakt med Lasse odens Hedman via Giraff, en länk mellan 
exempelvis en äldre människa och läkare eller anhöriga.

Zoomcamp har 
byggt en el-
driven fyrhjul-
ing för cross-
country, som 
klarar tuff ter-
räng. syftet 
är att öka fri-
heten för de 
som har svårt 
att gå, eller är 
rollstolsburna.
Karri Zander-
léhn demon-
strerar.
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Västerås i fokus för robot-Europa
rOBOTAr & AUTOMATIOn – EUrOpEAn rOBOTICS FOrUM

även servicerobotar av olika slag, viktigt 
för robotföretag som exempelvis ABB 
och KUKA.

En succé
Robotkonferensen i Västerås betraktas 

som en succé av Erik Lundqvist.
– Vi knöt många värdefulla kontakter 

med framstående fors-
kare och robotutveck-
lare och ser fram emot 
att inleda samarbeten 
med nya partners värl-
den över.

– Många ser Robot-
dalen som en neu-
tral plattform där ak-
törer kan mötas kring 
hur de kompletterar - 
och inte konkurrerar - 
med varandra, för att 
gemensamt se hur de 
kan bidra till att stärka 
den europeiska robot-
utvecklingen, säger 
Åsa Nordin, biträdan-
de chef för Robotda-
len och projektledare 
för European 
Robotics Fo-
rum.

I monter-
u t s t ä l l n i n g -
en visades en 
rad intressan-
ta produkter, 
av vilka många 
utvecklats med 
stöd från Ro-
botdalen.

Bilderna här 
intill visar en 
del av det be-
sökarna fick se 
under robot-
dagarna.

Freddy nilsson på Elektroniksystem har tagit 
fram en autonom robot som har en rad poten-
tiella applikationer. roboten bygger sin egen 
karta och “lär” sig terrängen, får ett topograf-
iskt minne och skulle kunna användas exem-
pelvis som minröjare, som skotare, utföra mät-
ningar och så vidare.

Hans skoog och Gustav Martins har skapat sjukhusroboten robcab, 
som inte bara avlastar sjukvårdspersonalen genom att dra omkring 
sängar, transportera blodprov och andra saker i sjukhuset, utan också 
guida besökare till rätt avdelning.

träna med ro-
bot. Här slår 
sven Joelsson 
från InMotion 
ett golfslag med 
träningsroboten 
som på olika sätt 
simulerar vikter 
och motstånd för 
dynamisk trän-
ing.

rotundus utvecklades från början för att 
rulla runt på Merkurius, men fått ett mer 
jordnära jobb som kameraförsedd säker-
hetsvakt på Jorden, exempelvis flygplats-
erberättar Johan Bäcke.

Ann-Louise norén blir matad av Bestic 
från företaget med samma namn. Bestics 
styrka är att den styrs med få knapptryck-
ningar och gör en hel del själv, ett allt mer 
utvecklat verktyg för handikappade.

conny olsson från 
KuKA kör en av 
företagets senas-
te robotar, en liten 
maskin främst äm-
nad för forskning 
och utbildning. 
omnimove, vag-
nen den står på, 
finns för andra ro-
botar. vanlig i ex-
empelvis flygin-
dustri.

Anders reyiers på 
Binar Elektronik in-
novation låter ro-
boten plocka osort-
erade detaljer ur en 
pall. sensactive gui-
dar roboten rätt hur 
detaljerna än ligger i 
pallen.
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rOBOTAr & AUTOMATIOn – EASy FAIrS

Optimism
präglade easyFairs
industrimässor i Malmö
De fem parallella industrimässor som 
easyFairs Scandinavia arrangerade i 
mitten av april i Malmö, gav ytterligare 
bevis för att industrin är på uppgång.
glada miner och intensiva diskussioner i 
montrarna – och massor av folk.

Mässorna i Malmö var heltäckande och tog upp alla delar i 
industrin, med automation, underhållsteknik, distribution & lo-
gistik, livsmedelsproduktion & processteknik samt pack & emballa-
ge.

Generellt var det positiva tongångar i montrarna och vi kan konstatera att upp-
hämtningen efter krisen är bekräftad i alla branscher och att det nu görs affärer 
igen. Diskussionerna var intensiva inom alla de nämnda områdena. 

Vi koncentrerade oss dock på automation, där vi hittade ett flertal fö-
retag, som på olika sätt angriper automationsproblematiken och 
följaktligen erbjuder produkter och tjänster för att förbättra, effek-
tivisera och automatisera den tillverkande industrins processer.

öKAd EFtErFråGAn På AutoMAtIon
Alla kan också vittna om att svensk industri i stigande grad 

automatiseras och efterfrågan av och intresset för automation, 
robotar och effektivisering av processer är stort. Företag som 
redan har viss automation vill öka automationsgraden och före-
tag som inte har någon form av automatiska processer ser över 
sin verksamhet för att hitta bitar i produktionen som kan 
automatiseras. Samtidigt kommer nya innovationer och 
lösningar för att göra automationslösningarna bättre 
och dessutom hitta sätt att automatisera processer 
som ”inte går att automatisera”.  

BoR Industriautomation är ett företag som slåss 
i en ganska tuff bransch. För företaget gäller det 
att övertyga kunderna att ersätta de styrsystem 
som ofta följer med maskinerna från början, med 
RoB:s system. Hos Fredrik Holmberg fick vi där-
för argument för fördelarna med att ha ett och sam-
ma styrsystem till en hel cell.

Peter Johansson, 
AH Automation.

carola Andersson och 
conny olsson, KuKA.

Hans thelander, sick.

Mats Pettersson, 
Yaskawa Motoman

Fredrik Holmberg, roB 
Industriautomation.

Mikael Jigbäck, 
svia.

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

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

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

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

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

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

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

Mellansverige

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

Väst

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

Väst

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

Stockholm

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

Öst

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

Syd

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

Södra Norrland

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

Norra Norrland

www.karcher.se
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Håll koll på formen.

Höj kvalitetsnivån genom att ge fler möjlighet att 
förstå Form & Läge. Nu som webbkurs. 
Läs mer på teknikutbildarna.se

rOBOTAr & AUTOMATIOn – EASy FAIrS

nästan män-
sklig. En dub-
belarmad 
robot från 
Motoman 
får mänskli-
ga drag – 
och dubbel 
kapacitet. 
Foto: Moto-
man

Qimteks monter var välbesökt på in-
dustrimässorna i Malmö.

– Då finss all information tillgänglig på 
ett ställe, man kan minska nertider, man 
kan skapa bra operörsgränssnitt och så 
vidare.

– Vi slåss på samma villkor som alla 
andra. Vi måste vara bättre, vårt system 
måste vara mer kostnadseffektivt och så 
vidare.

Och det är ni?
– Javisst!

nYA MöJLIGHEtEr
Svia har lösningar som tar udden av ar-

gumentet att man måste köra stora serier 
för att automation ska vara lönsam.

– En artikelobunden, flexibel robot-
cell utan några fixturer eller paletter för 
att mata in ämnet till roboten, säger Mi-
kael Jigbäck. Då får kunden, som ofta är 
en legotillverkare med små serier, stor 
flexibilitet och kan snabbt ställa om. Här 
bryter vi ny mark och stora serier är inte 
längre ett argumant för att automatisera.

Hos AH Automation står en liten ro-
bot utan skyddsbur och plockar osorte-
rade detaljer.

– Under 150 Newton behövs inget 
skydd enligt maskindirektivet, säger Pe-
ter Johansson, som i montern visar det 
AH är bäst på; materialhantering.

– Automation  inom industrin ökar, det 
ser vi tydligt, inte minst efter krisen, sä-
ger Johansson. Företag inser att det är 
oerhört viktigt för att kunna konkurrera 
idag.

Det bekräftar också Mats Pettersson, 
Yaskawa Motoman.

– Vi har ett antal kundexmpel som be-
kräftar vikten av att automatisera, säger 
han. Det är företag som stått inför valet 
att automatisera eller se produktionen 
flyttad till låglöneländer. De har genom-
fört stora investeringsprogram, lyck-
ats med det och är idag ledande inom 
sin bransch, även om man gör produkter 
som då betraktas som lämpliga att pro-
ducera i lågkostnadsländer.

– Vi har under första kvartalet i år sett 
en dramatisk ökning av förfrågningar 
och framför allt kvalitén på förfrågning-
arna.

På mässan visade Yaskawa Moto-
man en ny generation robotar, som byg-
ger och reparerar pallar, ett helt nytt kon-
cept.

Yaskawa är världens största robot-
tillverkare, före Fanuc. En bit därunder 
finns ABB och KUKA. Det senare före-
taget var representerat på mässan, med 
bland andra Conny Olsson och Carola 
Andersson i montern.

– Här får vi en möjlighet att exponera 
oss mot våra kunder, säger Conny Ols-
son, som just har varit på robotkonferens 
i Västerås, där besökarna var av en an-
nan kategori, nämligen andra yrkesmän 
som jobbar med och utvecklar robotar på 
olika sätt.

På frågan om utvecklare av applikatio-
ner någon gång överraskat med använd-
ningsområde för KUKAs industrirobo-
tar som företagets medarbetare inte tänkt 
på svarar Conny och Carola:

– Robocoaster, som finns i Legoland 
och i Södertälje. En nöjesmaskin där två 
personer körs omkring med roboten i 
luften. Det var nog inte huvudsyftet när 
den tillverkades. Men det visar också att 
robotar kan användas till mycket, även 

sånt de inte 
är byggda 
för, både till 
nytta och 
nöje.

A v s l u t -
n i n g s v i s 
tittar vi in 
hos Sick 
och Hans 
Thelan-
d e r . 
H ä r 

hand-
lar det 
om  sensorbaserade lösningar, med ett 
enormt sortiment av givare och fotocel-
ler.

– Industriautomation och logistik är 
stora områden för oss, men också lös-
ningar för miljömätning, analys och pro-
cessapplikationer. Där automatsions-
graden är hög är våra produkter väl 
representerade, säger Thelander.

Svensk industri håller, kan vi konstate-
ra, på att automatiseras alltmer...
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ATT deT SKA behövA TA 100 år  
för ATT vågA viSA SinA KänSlor? 
Mekaniska Verkstädernas Riksförbund och Plåtslageriernas Riksförbund har verkat  
för medlemsföretagens bästa sedan början av förra seklet. Vi är två organisationer som 
sett till att taken blivit säkrare för våra plåtslagare, att arbetsmiljön blivit bättre för 
mekanikerna i verkstäderna, att inomhus klimatet blivit hälsosammare för barn och 
vuxna och att lön samheten ökat för landets stål- och smidesföretag.
 Nu är det dags för förändring och nytänkande. Våra två organisationer kan bli ännu 
bättre genom att gå samman och bilda Entreprenörföretagen AB. Vi kommer att driva 
frågor som är avgörande för branschernas utveckling. Till exempel lönsamhet, status, 
kunskapsöverföring, miljö och säkerhet, material  utveckling och inte minst att 
intressera nästa generation för våra yrken. 
 Inom vår organisation hittar du nu fyra bransch  föreningar: Byggnads plåt, Ventilation, 
Stål- och Lättbyggnad samt Mekanik. Mer information hittar du på entreprenorforetagen.se. 
 Nu omfamnar vi ett nytt sekel!
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För ska man lyckas som verktygsleveran-
tör krävs numera en kontinuerlig dialog med 
användarna, där olika alternativ ständigt gås 
igenom och prövas. Det gäller att både kunna 
leverera snabbt och ge en riktigt bra support. 
För svenska Alfa Tool är detta självklart. När 
de nu lanserar dynamisk fräsning i verkstä-
derna är nämligen utvecklingen av applika-
tioner hos kunderna det viktigaste verktyget i 
bolagets försäljningsarbete. 

HJäLP MEd APPLIKAtIonErnA
En tydlig trend man kan se är att verktygs-

leverantörerna får en betydande roll när det 
gäller att sprida ny teknik till användarna. 
Dessutom pekar trenden entydigt mot att man 
säljer funktionen bearbetning, istället för 
”bara” verktygen. Leverantörerna får därför 
en allt större roll när det gäller att skapa en 
fungerande och effektiv tillverkning hos kun-
derna. Ju bättre man sedan lyckas med pro-
cessen desto bättre blir både kundens och le-
verantörens lönsamhet. Visst kommer man 
även om tio år att sälja lösa verktyg, men det 
kommer att bli allt viktigare att kunna erbju-
da kunderna heltäckande tillverkningslös-
ningar. I Alfa Tools fall är det inte minst app-
likationsteknikerna Eddie Kurist och ”Nille” 
Lundgren som står för denna support. Få per-
soner har testat så många olika material och 
bearbetningsapplikationer, både hos Alfa 
Tool och vid tidigare anställningar hos så-
väl maskinbyggare som olika legotillverka-
re. När de nu introducerar dynamisk fräsning 
kommer erfarenheten också väl till pass.     

KunnIGA väLJEr BättrE vErKtYG
Att de som arbetar nära verktygsmaskiner-

na, och därmed nära skärprocessen, ska på-
verka valet av verktyg är en självklarhet i 
många svenska verkstäder. Här ser man lätt 
hur olika val återspeglar sig i bättre eller säm-
re processeffektivitet. Det är också i den-
na dialog med kunderna som Nille och Ed-
die just nu firar triumfer under lanseringen av 
den dynamiska fräsningen. För det är här nära 
maskinerna som man verkligen inser vilken 
potential metoden rymmer, konstaterar Nille 
nöjt. Han konstaterar också att svenska verk-
städer ligger mycket långt fram i detta avse-
ende. Här är nästan alltid maskinanvändarna 
med då skärprocesserna och verktygen ska 

väljas, vilken minskar risken för ”dumsnål-
het”. 

vInstEr I tId ocH vErKtYG
Sammanfattningsvis erbjuder den dynamis-

ka fräsningen flera fördelar. De tydligaste är 
en kraftigt förbättrad verktygsekonomi i form 
av mindre slitage och längre livslängder. 
Dessutom erbjuder metoden ofta möjlighe-
ter att gå ner i diametrar på verktygen, vilket 
också kan sänka kostnaden. Detta i kombi-
nation med högre möjliga skärhastigheter 
och matningar per tand gör det hela klart in-
tressant. Dynamisk fräsning handlar i grun-
den om en annan strategi för bearbetning-
en.  Kort sagt kan man säga att man ersätter 
en stegvis bearbetning av till exempel fick-
or och spår med en metod som tar hela dju-
pet på en gång. Detta sker genom att utföra en 
noggrant kontrollerad valsfräsning där det ra-
diella skärdjupet, och därmed också skärvin-
keln, är relativt blygsam. Detta förhållande är 
också noga kontrollerat genom hela skärcy-
keln. Däremot är ofta det axiella skärdjupet 
betydligt längre än brukligt, ofta lika långt 
som spåret är djupt. I nuläget, med den steg-
visa fräsningen av fickor och spår, har man 
oftast ett relativt blygsamt axiellt skärdjup. 
Däremot utnyttjar man ett betydligt större ra-
diella ingrepp och medföljande större skär-
vinklar. Dessutom varierar detta ingrepp med 
geometrin på det man bearbetar fram vilket 
innebär att skärvinklar, och därmed belast-
ningen på verktyget, varierar i stort sett okon-
trollerat. Följden blir då ett skärförlopp som 
i många fall varierar mellan godtagbart och 
rena katastrofen. Och det är de korta perio-
derna med ogynnsamma skärbetingelser som 
blixtsnabbt äter upp verktygen, och därmed 
lönsamheten vid tillverkningen. 

När det gäller vilka vinster man kan göra då 
dynamisk fräsning utnyttjas så har Nille och 
Eddie en ordentlig arsenal med bearbetnings-
fall att komma med. Det handlar oftast om 
tidsbesparingar på 2-5 gånger och verktygs-
besparingar på ibland ännu större tal. Som 
exempel nämner Nille en fickfräsning i här-
dat stål med 54 HRC, där fickans mått var 
35x30 mm samt 20 mm djup. Med den tra-
ditionella metoden att fräsa fram fickan i steg 

om 4.5 mm skärdjup tog bearbetningen 4 mi-
nuter och 5 sekunder. När man istället utför-
de dynamisk fräsning, med 20 mm skärdjup 
och lätt valsfräsning, minskade skärtiden till 
1 minut och 21 sekunder. Detta är rätt typiska 
siffror säger Nille. Men han understryker se-
dan att om man går in på de riktigt svåra ma-
terialen är potentialen än större.           

Ju tuFFArE Ju BättrE 
Som alla metoder innebär även dynamisk 

fräsning olika stor effektivisering beroende 
på vilka applikationer som är aktuella. Nil-
le säger att metoden kommer absolut bäst 
till sin rätt vid bearbetning av tuffare mate-
rial, och gärna då i form av operationer som 
resulterar i djupare spår eller fickor. Materi-
al som Titan eller Inconel är exempel då det 
blir riktigt spännande säger Nille. Här är po-
tentialen för dynamisk fräsning enorm menar 
han och stödjer sig på redan gjorda försök hos 
kunder. När det gäller nackdelar med meto-
den konstaterar Nille att man måste tänka till 
lite när det gäller spånavgången vid bearbet-
ningen, speciellt vid framfräsning av djupa 
fickor. För i och med att man bearbetar fram 
djupa fickor i ett steg gäller det att se till att 
spånorna kommer undan. Nille noterar ock-
så att då lättarbetade material bearbetas, och 
speciellt då grunda konturer skärs fram, inte 
erbjuder lika stor potential. Så sammanfatt-
ningsvis kan man nog säga att dynamisk fräs-
ning väl passar in på beskrivningen ju svåra-
re ju bättre. Men vinsten i tid och verktyg ska 
inte underskattas då djupare fickor och spår 
bearbetas även i mer konventionella material. 

ProGrAMFrAMtAGnInG cEntrAL 
När det gäller att bearbeta fram lite enk-

lare geometrier, till exempel raka spår el-
ler okomplicerade fickor är det fullt möjligt 
att skapa styrprogram manuellt för att utföra 
dynamisk fräsning. Så i dessa fall finns inga 
skäl med att vänta in cam-leverantörernas 
uppdaterade programvaror. I mer avancerade 
fall innebär beredning och programframtag-
ning dock i nuläget det kanske största hindret 
för att fullt ut kunna implementera tekniken. 
För långt ifrån alla cam-system har förmå-
gan att lägga ut verktygsbanor enligt princi-
perna för dynamisk fräsning. Eddie konsta-
terar dock att amerikanska Mastercam och 
dess svenska agent AME varit föregångare 
och visat mycket stort intresse. De har också 
börjat implementera stöd för dynamisk fräs-
ning i sina programvaror, vilket öppnar för 
många spännande applikationer i våra verk-
städer framöver. För när det gäller detaljer 
med mera komplexa geometrier behövs ett 
bra beredningsstöd för att utnyttja den dy-
namiska fräsningens potential. Valsfräsning 

Stora vinster med 
dynamisk fräsning
Alfa Tools lösning sparar både tid och verktyg 
De som trodde att de stora klivens 
tid är förbi när det gäller att effektiv-
isera bearbetningen är helt fel ute. 
genom dynamisk fräsning visar Alfa 
Tool hur mycket stora besparingar 
kan göras i både tid och verktyg.   
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Torkduken som 
är din kraftigaste 
jobbarkompis!

Slitstarkt material 
för krävande 
rengöring

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

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

med konstant skärvinkel är ju 
till exempel inte helt lätt att läg-
ga verktygsbanor för om fickan 
man ska bearbeta fram rymmer 
många hörn och kanter i olika 
vinklar. Eddie konstaterar ock-
så att intresset nu är väckt hos de 
andra stora aktörerna, vilket lo-
var gott för framtiden.  

MInsKAt sLItAGE
Den kontrollerade valsfräs-

ningen, som det är frågan om 
vid dynamisk fräsning, inne-
bär att verktygen slits betydligt 
mindre än tidigare. Dessutom 
slits de jämnare och mer skon-
samt. Detta blir tydligt om man 
jämför att verktyg som kört med 
dynamisk fräsning gentemot ett 
som utfört mer konventionell 
bearbetning. Verktyget som an-
vänts vid den dynamiska fräs-
ningen visar upp ett jämnt och 
blygsamt slitage över en längre 
sträcka. Detta innebär också att 
det är lätt att slipa om. Med an-
dra ord får kunden tillgång till 
verktyg som både håller längre 
och dessutom är de sedan lätt-
tare att slipa om för ytterliga-
re användning. Det konventio-
nellt körda verktyget å sin sida 
uppvisar ofta upp djupare ska-
dor på skärkanterna, vilket inne-
bär att den maximala drifttiden 
reduceras. 

Vad ligger då i affären sett ur 
Alfa Tools ögon då verktygs-
åtgången minskar, undrar man 
kanske. Svaret kommer snabbt 
från Alfa Tools vd Anders Lönn 
och handlar om relationen till 
kunderna. Den bygger på förtro-
ende och insikten om att man får 
tillgång till optimala lösningar 
för sina bearbetningsproblem. 
Visst kan vi tappa försäljning 
om man räknar på antalet sålda 
verktyg för en specifik applika-
tion hos kunden, säger Anders. 
Men möjligheterna att vidga af-
färerna, men även att nå betyd-
ligt fler kunder, uppväger lätt 
eventuellt minskad försäljning 
i individuella fall. Under 2011 
kommer man dessutom att ut-
öka Solid2-programmet med 

fullradiefräsar, samt lansera nya 
fräsar för titan och superlege-
ringar.  

KundsPEcIFIKA vErKtYG
Att leverera standardverk-

tyg ”från hyllan” inom ett dygn 
är givetvis inga konstigheter i 
dagsläget. Men att göra det när 
det gäller unika verktyg, som 
både ska konstrueras och till-
verkas innan leverans, är en 
helt annan sak. För Alfa Tool är 
därför ordet special oerhört vik-
tigt, konstaterar bolagets vd An-
ders Lönn. Att fixa unika lös-
ningar för sina kunder, och det 
snabbt, är nämligen bolagets 
signum. Givetvis är det inte all-
tid så bråttom, men i nästa led 
ger det till exempel en legotill-
verkare möjligheten att leverera 
flera produkter inom en betyd-
ligt snävare tidsram. Till detta 
kommer också användningen av 
mera krävande material samt en 
ständigt ökande tidspress. Sum-
man av detta innebär att floran 
av nödvändiga geometrier för 
verktygen ökar, samtidigt som 
de måste kunna tillverkas och 
levereras mycket snabbt. An-
ders konstaterar att det med an-
dra ord ser ljust ut för Alfa Tool 
framöver. Profileringen mot 
specialverktyg i solid hård-
metall, samt en riktigt stark 
kundsupport, kommer fort-
satt att skörda stora framgång-
ar. Man har även tillsatt ny för-
säljningschef, Annika Langéen, 
som bl.a. ska ta hand om Alfa 
Tools agenter och återförsälja-
re på marknaden. Bolagets sats-
ning på e-handel, som lanseras i 
april 2011, blir dessutom ett yt-
terligare trumfkort. Detta hö-
jer servicegraden ytterligare ett 
snäpp. År 2012 är dessutom ett 
märkesår för bolaget då man fi-
rar 25-årsjubileum. Anders kon-
staterar mer än nöjt att detta ju-
bileum sannolikt kommer ske i 
mycket stark medvind. Det är 
ju heller inte osannolikt att den 
dynamiska fräsningen då slagit 
igenom med full kraft. 

Mats Lundin
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MATErIAL

Degerfors Laboratorium

har järnkoll 
på stålet
– och alla andra metaller

– De som inte kommer till oss känner 
inte till att vi finns.

De som inte känner till D-Lab blir allt 
färre, och följaktligen blir företagets 
kunder alltfler. Idag rör det sig om om-
kring 800 företag, som löpande skick-
ar materialprover till Degerfors. Den 
senaste tiden har företaget i större ut-
sträckning än tidigare gjort reklam för 
sig på olika sätt.

Degerfors Laboratorium bildades 
2004, några månader efter att stålverket 
lagts ner. Det är således verkets tidigare 
driftslabb som köptes och som numer är 
företag, efter en konstruktiv idé av en ti-
digare laboratoriechef, nämligen Svene-
rik Bäckman.

– Jag jobbade i laboratoriet på 80-talet. 
Jag hade en kompis som också arbetat 
där tidigare. Tillsammans med tre som 
fanns på labbet när stålverket lades ner 
och ytterligare en kille startade vi verk-
samheten.

24 tIMMArs LEvErAnstId
Personalen på D-Lab vet aldrig hur 

mycket jobb man har när de kommer till 
jobbet på morgonen.

– Det som ligger i posten är lika med 
dagens arbete, säger Bäckman. Eftersom 
vi lovar att leverera provresultatet inom 
24 timmar måste vi hinna med allt vi fått 
på morgonen under dagen.

För det mesta klarar man de utlovade 
24 timmarna. Till 95 procent.

– Vi jobbar på att bli ännu bättre. Men 

ibland kan det bli väldigt mycket. När vi 
får 400 prover att analysera kan vi tving-
as att ta kontakt med kunder och sedan 
prioritera efter behov. Men det är inte 
särskilt ofta vi måste det.

Imponerande med tanke på att man har 
ett 50-tal provmetoder och hela 200 pro-
cedurer.

stIcKEr ut
D-Lab har inte särskilt stor konkurrens 

i Sverige. Stålverken har sina egna labb 
och tar sällan emot externa jobb. Och om 
de gör det är leveranstiderna på svaren 
både dyra och långsamma.

Dessutom har D-Lab arbetat upp ett 
synnerligen gott renommé.

– Vi trodde inledningsvis att vi skulle 
kunna konkurrera främst med priset – vi 
ligger på en tredjedel av konkurrenter-
nas priser – men det som uppskattas mest 
är leveranssnabbheten. Vi jobbar väldigt 
fort, som du förstår.

Till sin hjälp har företaget det allra bäs-
ta i mätinstrument som kan fås för peng-
ar och investerar alltid i den senaste tek-
niken. Dessutom förfogar man över ett 
imponerande referensmaterial, värt fle-
ra miljoner.

De anställda är också skickliga, så 
skickliga faktiskt att företaget är betrott 
med flexibel ackreditering, vilket inne-
bär att D-Lab kan ackreditera sig själva 
för olika material och beläggningar.

Grabbarna på D-Lab är dessutom ex-
perter på kalibrering och får ofta i upp-
drag att kalibrera mätinstrument hos 
större företag med egen utrustning.

En BILLIG FörsäKrInG
Det finns två typer av företagskunder; 

de som regelmässigt skickar prover till 
Degerfors så snart de får en material-
sändning, för att försäkra sig om att ma-
terialet håller måttet, och de som skick-
ar ett prov först när något går sönder, det 
kan vara material och det kan vara verk-
tyg.

– Alla borde naturligtvis agera som den 
förstnämnda kategorin, säger Svene-
rik Bäckman. Det är en billig försäkring 
att få materialet provat innan arbetet sät-

ter igång. När man väl svarvat en bit och 
lagt ner både arbete och pengar i produk-
tionen är det dålig ekonomi om det vi-
sar sig vara bristfälligt material. Det kan 
i värsta fall bli riktigt dyrt, tusentals kro-
nor, kanske miljoner om det vill sig illa.

Kort sagt borde alla företag beställa  en 
analys så snart en materialsändning an-
länder. Med labbets snabba service är det 
ganska enkelt att schemalägga och göra 
det till ett standardförfarande. En bit på 
30x30 millimeter räcker för att D-Lab ska 
kunna göra en tillförlitlig analys.

ALLt BättrE MAtErIAL
Hur står det då till med materialet? Vi-

sar proverna ofta på felaktigheter i ma-
terial som kommer från exempelvis stål-
verken?

– Nej, det är faktiskt ytterst sällan. Fel-
aktigheter hittas främst i samband med att 
material blandats samman av någon an-
ledning i leveranskedjan. Då får man fel 
material till fel produkt. Det händer att vi 
får åka ut med vår mätutrustning där man 
misstänker att material har blandats.

– Men annars handlar det om promille.
Bäckman konstaterar också att material 

som labbet testar blir allt bättre.
– I synnerhet har stålet från Kina för-

bättrats avsevärt. Ett bevis för att tekni-
ken går framåt och att de är medvetna 
om att det testas noggrant när det kom-
mit hit. Men material förbättras gene-
rellt från alla leverantörer. De blir bätt-
re och bättre på vad de gör och tekniken 
blir också bättre.

Trots detta är D-Labs roll långt ifrån ut-
spelad. Tvärtom ökar antalet kunder hela 
tiden. Och antalet prover. Det senaste 
året har man genomfört 18 000 prover, 
eller 460 000 bestämningar.

Nu tittar man ut över riksgränserna 
också och etablerar kontakter med agen-
ter i Tyskland och Italien. I England 
finns agent sedan fem år.

– Vi står oss bra i konkurrensen – vi har 
det modernaste labbet i Europa, säger 
Svenerik Bäckman.

osäkerhet finns inte på kar-
tan ett dygn efter att du har 
lämnat ett materialprov till De-
gerfors Laboratorium, eller D-
Lab.
– Vi klarar det mesta, och vi 
jobbar väldigt fort, för att våra 
kunder inte ska behöva stå 
stilla, säger Svenerik Bäck-
man, vd och grundare.

svenerik Bäckman.
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Tillsammans med Voortman är vi Sveriges 
ledande leverantör av produktionsmaskiner 
för stålbyggnadsindustrin.

CNC maskiner för borrning, stans & klippsys-
tem, böjmaskiner, bandsågar, figurskärning 
av balk och plåt med borrning.

Slungrensmaskiner med eller utan primer-
automater samt färdigmålningsautomater.

Agent för Voortman i Sverige:
Richard Steen AB
Lövaskog Kronogården
516 92  Äspered
Tel. 033-27 62 00
info@richardsteen.se
www.richardsteen.se

www.voortman.net

Sommaren 2011 levererar vi maskinerna till Lecors nya produktionsanläggning i Kungälv 
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Jan gustavsson, 
Dellner Brakes

– Qimtek, svarar Gustavsson 
utan att tveka.

Han har ryckt in på den här 
tjänsten för pappalediga  Jör-
gen Fondelius och jobbar som 
ensam inköpare sedan årsskif-
tet.

– Jag har utnyttjat Qimtek en 
gång och på ren svenska fung-
erade det skitbra, säger han. 
Jag hade kontakt med en bra 
tjej, som ställde upp till tusen 
– bara några timmar senare 
strömmade det in svar.

– För övrigt använder man 
sig främst av erfarenhet och 
mun mot mun.

– När det gäller vad som är 
avgörande för leverantörsval 
är kvalité nummer ett, pris är 
nummer två och leveranstid 
nummer tre.

Martin Q Karlsson, 
Atlas Copco

– De 
f r ä m s t a 
verktygen 
är internet 
och kolle-
ger. Med 
v a n l i g a 
sökverk-
tyg som 
G o o g l e 
och så vidare kan man hitta le-
verantörer. Qimtek använder 
jag också ibland. 

– Kolleger betyder inte nöd-
vändigtvis kolleger i företa-
get, utan även kolleger i bran-
schen, säger Martin Karlsson.

Lika snabbt prioriterar han 
kriterierna för val av leveran-
tör.

– Kvalité, leveranssäkerhet 

och pris. I den ordningen. 
– Håller inte kvalitén blir det 

ingen affär, kan de inte leve-
rera blir det heller ingen affär 
och är priset helt fel blir det 
också stopp. 

– När det gäller en ny leve-
rantör är det alltid svårt att få 
de två första besvarade.

Magnus Ehne, 
Binar Quick-Lift 
Systems

– Först 
och främst 
är det för-
stås erfa-
r e n h e t e n 
och det 
k o n t a k t -
nät man 
byggt upp. 
I en kon-
cern som vår finns det många 
kollegor som man också ofta 
kontaktar. Dessutom är inter-
net med sökmotorer och sour-
cingverktyg som Qimtek bra 
att använda.

– Att prioritera kriterier för 
leverantörsval är lite svårare. 
Men det är klart, kvalité mås-
te nog vara nummer ett. 

– Sedan står det lite mel-
lan pris och leveranssäkerhet, 
men jag väljer nog pris som 
nummer två, för även om le-
veranssäkerheten inte är hund-
ra, har man ändå möjligheten 
att komma runt det med lite sä-
kerhetslager och så.

Wictor Windahl, 
Volvo Construction

– Det främsta verktyget 
vi använder är kontakterna 

inom Vol-
vo; lastbi-
lar, bussar, 
Penta, där 
det finns 
stor erfa-
renhet av 
många le-
verantörer 
som upp-
fyller kraven.

– Som lillebror i koncernen 
är det vårt bästa verktyg när vi 
söker nya leverantörer – vilket 
i och för sig sker ganska säl-
lan, eftersom vi jobbar myck-
et långsiktigt med våra leve-
rantörer.

– När det gäller kriterierna 
för val av leverantör är natur-
ligtvis ett grundkrav att de är 
certifierade. Men det tar man 
numer förgivet.

– Prio två är nog en långsik-
tig partner som ser sig själv 
som en leverantör som kan 
uppfylla kraven för kvalité, le-
veransäkerhet och så vidare.

– Konkurrensen är stor mel-
lan leverantörerna, och då är 
det oftast priset som gör skill-
naden till slut, så priset är prio 
tre.

Torbjörn Törnberg
Wahlqvist

– Vi an-
vänder fle-
ra verktyg 
som fung-
erar bra 
för oss. På 
senare tid 
har vi an-
vänt Qim-
tek i stor 
uts träck-
ning. Vi 
har också stor nytta av busi-
ness to business på Elmia, lik-
som i viss utsträckning även 
vanliga sökmotorer på inter-
net.

I prioriteringsordningen 
när det gäller kriterier vid val 
av leverantör svarar inte helt 
överraskande Törnberg kvali-
té, som många av hans kolle-
ger.

– Klarar leverantören inte att 
hålla kvalitén blir det natur-
ligtvis aldrig aktuellt att göra 

affärer.
– Prio två är leveranssäker-

het, för det är också ett väl-
digt viktigt kriterium för oss. 
Vi producerar med syfte att en 
maskin ska lämna produktio-
nen var tionde dag, och då gäl-
ler det att leveranserna funge-
rar.

– Priset kommer som num-
mer tre. Pris är alltid viktigt, 
men uppfylls inte de två för-
sta kriterierna, spelar det ing-
en roll hur lågt priset är. Faller 
kvalité och leveranser, så har 
vi snart tappat det vi vunnit på 
det lägre priset.

Peter Ingvarsson
SDA Contol Systems

– Framför 
allt använ-
der jag mig 
av kollegor, 
säger Pe-
ter Ingvars-
son. Vi har 
så smånga 
med erfa-
r e n h e t e r 
från flera 
olika områden, så när det gäl-
ler ett för mig nytt område bru-
kar det ge bra resultat. Annars  
använder jag i stor utsträck-
ning internet, där jag försö-
ker hitta lokala leverantörer. 
Sourcingverktyg som Qimtek 
använder jag sällan aktivt.

När det gäller prioritering får 
Peter huvudbry, men väljer till 
slut på känsla:

– Jag går ofta på bemötandet 
jag får, servicekänslan hos le-
verantören. Hur mån leveran-
tören är om att jag ska bli nöjd. 
Det finns företag som gör vad 
de ska och inget mer. Men det 
finns också företag som gör 
vad de ska och lite till. Det vä-
ger tungt för mig.

– Prioritet två måste nog vara 
kvalité. (förmodligen skulle 
det hamna först om du frågar 
mig imorgon...).

Tredje kriteriet för Peter Ing-
varsson är priset, som för så 
många andra.

Det är ganska tydligt att pris 
har en underordnad betydel-
se för inköparna. Kvalitén på 
jobbet smäller tydligen högst. 

InKöpArnA

Inköparens bästa verktyg
och vad som styr valet av leverantör
Den här gången gör vi det lätt för inköparna, 
med två tydliga frågor som är knutna till arbetet 
för en inköpare på svenska företag;
1) Vilka är dina bästa verktyg för att hitta en ny 
leverantör? 
och.... 
2) Prioritera med 1 till 3 vad som är avgörande 
för dig när du ska välja en leverantör.
Så här svarar de...
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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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BrAnSChnyhETEr

Vad har fiskmåsen gemensamt med auto-
mationsteknologi? 

Festo gav svaret på Hannover-mässan 
2011, där Festo presenterade de seneste 
framtidskoncepten, inspirerade av naturen 
och omsatt i praktiken genom Bionic Lear-
ning Network. Med SmartBird har ingen-
jörer från Festo lyckats att kopiera fågelns 
flygteknik och därmed uppnå ett ytterliga-
re genombrott inom automationstekniken. 
Festo fokuserar i år även på energieffekti-
vitet och lättviktskonstruktion, och står för 
friska impulser inte bara inom industriauto-
mation, utan även inom processautomation.

En av människans äldsta drömmar är att 
kunna flyga som en fågel – att röra sig fritt 
genom luften  – och att se världen ur ett få-
gelperspektiv. Forskare hos Festo har under 
2011 kunnat lösa gåtan kring fåglens flyg-
teknik. 

SmartBird flyger, glider och seglar genom 
luften liksom originalet – fiskmåsen – utan 
ytterligare driftsmekanism. Festo har såle-
des lyckats att uppnå en energieffektiv tek-
nisk anpassning av denna naturmodell.

Som global medspelare inom pneumatik 
är Festos kontroll av luftströmmar utan mot-
stycke. Under utvecklingen och produktio-
nen av de senaste generationerna av cylin-
drar och ventiler har målet varit att  effektivt 
och optimalt utnyttja luftströmmar inom au-
tomationsteknologi.

En ovanlig funktion hos SmartBird är den 
aktiva vridningen av vingarna, och att den 
inte använder sig av ytterligare driftsmeka-
nism. Målet med SmartBird-projektet var 
att uppnå en överordnad struktur, som är ef-
fektiv med hänsyn till resurser och energi-
förbrukning med minsta möjliga totalvikt, i 
förening med funktionsintegration av fram- 
och uppåtdrift i vingarna och en styrenhet i 
kropp och stjärtfena.

SmartBird representerar därmed ett ut-
märkt exemepel på funktionsintegration, 
resurseffektivt ultra-lättviktsdesign, och 
demonstrerar optimalt utnyttjande av luft-
strömsfenomenet. Detta kommer att innebä-
ra betydande impulser för den framtida op-
timeringen av kommande generationer av 
cylindrar och ventiler.

De indbyggda elektroniska delarna säker-
ställer en exakt vingstyrning. Parametrarna 
för vridstyrningen kan justeras och därmed 
optimeras i realtid under flygningen. Ving-
klaffarnas vridning justeras inom ett fåtal 
millisekunder. Möjliga användningsområ-
den sträcker sig från vinggeneratorer inom 
energisektorn till styrning inom processau-
tomation.

Fokus på effektivi-
tet – en kopia av  
fågelns flygteknik

Ny borrteknik för kompositer
Bättre hålbearbetning av kompositma-

terial med hög tolerans tack vare Coro-
Drill 452

Den 31 mars 2011 kommer Sand-
vik Coromant, specialister på skärverk-
tyg och verktygssystem, att  lansera en 
ny serie borr för tillverkning av nit- och 
bulthål i kolförstärkt plast (CFRP) och 
lamellmaterial av komposit/metall.

CFRP har egenskaper som ökar ris-
ken för oönskade bearbetningseffekter 
som delaminering, urflisning och grad-
bildning. CoroDrill® 452-serien har nya 
geometrier som minskar dessa risker och 
ser till att stränga krav på håltoleranser 
uppfylls med hög jämnhet och kvalitet.

Liksom för borr innehåller CFRP-se-
rien brotschgeometrier och ett försänk-
ningsverktyg med mikrostopp för fas-
ning, medan verktyg för lamellmaterial 
av komposit/metall inkluderar borr, borr 
med styrning och brotschar.

CoroDrill 452-serien kan både an-
vändas för maskiner med fast bädd och 

portabla och handhållna maskiner, vil-
ket gör den särskilt mångsidig i fabri-
ker inom flygindustrin där portabilitet är 
mycket viktigt.
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SCHUNK har utvidgat sitt sortiment 
för högeffektiv uppspänning av arbets-
stycken. För uppspänning av tunnväg-
giga ringar i slipmaskiner och verti-
kalsvarvar kan SCHUNK nu erbjuda ett 
stort utbud av standardiserade magnet-
chuckar med radiella poler. MAGNOS 
radiella poler byggs med elektroperma-
nenta magneter och är utmärkt för hårds-
varvning och finsvarvning samt för slip-
ning.

Den elektropermanenta magnet tekno-
login anses vara en mycket effektiv tids-
be-sparare för uppriggning. Vid svarvo-
perationer kan detaljer bearbetas från 3 
sidor utan omriggning.  Då magnetfälten 
på SCHUNKs radiella polplattor aktive-
ras ända ut till ytterdiametern, kan även 
extremt stora arbetsstycken spännas sä-
kert och utan deformation. Detta är en 
stor fördel jämfört med stora planskivor 
och spänn-block. Tack vare den tvådi-
mensionella hållkraften reduceras vibra-
tioner under be-arbetning. Detta skyddar 
skäreggar och ökar ytkvalitén.

MAGNOS radiella polplattor är ex-
tremt flexibla uppspänningsenheter. 
Utan några omställningar eller omrigg-
ningar kan de användas för bearbetning 
av olika diamet-rar. Efter aktivering ga-
ranterar de elektropermanenta magne-
terna en säker in-spänning, även vid 
spänningsförlust.

SCHUNK erbjuder tre olika typer av 
magnetsystem.

För slipoperationer: ett AlNiCo enkel-
magnetsystem med automatisk demag-
netise-ring. För svarvoperationer: ett 
AlNiCo dubbelmagnetsystem med hög 

hållkraft och demagnetiserings cykel. 
Det tredje systemet är för krävande vo-
lymbearbetning vid grovbearbetning; ett 
extra starkt AlNiCo neodymiummagnet-
system.

Tillsammans finns 17 standardiserade 
diametrar mellan 400 och 2000 mm.

För individuella modeller, finns alter-
nativ med radiell elanslutning alternativt 
cent-riska släpringar. För montering av 
polförhöjare är alla storlekar som stan-
dard utrustade med T-spår. SCHUNK 
tillverkat också större diametrar på be-
ställning, upp till 40000 mm är möjligt.

Magnetteknologi från Schunk

MAGnos radiella polplattor är standardise-
rade upp till  2000 mm.

Kapabel: under svarvning och slipning ga-
ranteras en säker och deformationsfri upp-
spänning.
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Edströms Maskin AB | Solåsvägen 14 | 551 99 Jönköping | 036-39 20 00 | EDSTROMS.com

VIMERCATI

INNOVATIVA 
KUNDANPASSNINGAR 
OCH MASKINER MED 
MYCKET HÖG FINISH

Designed &
built in Italy

Kantpressar & Gradsaxar
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Det finns egentligen bara ett sätt att vara

Alltid en god vän

Vi på Ruukki vill vara en god vän. Den typen av vän som alltid är kul  
att prata med, alltid har något intressant att berätta, kommer med  
lösningar på dina problem – och framförallt: En god vän som håller sina 
löften och ser till att din produktion löper smidigt, även då det inte blir 
som det var tänkt.

Med vår kunskap och vårt stål finns vi överallt inom infrastruktur 
och i produkter som används dagligen av oss alla. Genom en kontakt 
erbjuder vi dig ett komplett sortiment av några av världens bästa 
stålkvalitéer.

Vad behöver du?

Kontakta oss på Ruukki! Tel: 010-78 78 000. Läs mer om oss på www.ruukki.se 
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Konecranes service koncept är utformat för att minska era kostnader och skydda er investering.                                   
Vi ser till att våra kunder får en prestationshöjande lösning oavsett maskin– eller kran typ. 

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

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

    Lasermätning 
    Systemspecialister 

Konecranes ABKonecranes ABKonecranes ABKonecranes AB, Fabriksgatan 10,  331 35 VÄRNAMO, Tel. 0370-46600 
www.konecranes.sewww.konecranes.sewww.konecranes.sewww.konecranes.se    
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VOOrTMAn – BE GrOUp - LECOr

här bygger Voortman Lecors nya fabrik

Richard Steen AB har i ett tiotal år haft 
agenturen Voortman i Sverige. Hittills 
har Mats Englund och hans kollegor haft 
ett tufft jobb att etablera varumärket på 
den svenska marknaden. 

Endast Fermeco i Piteå äger sedan någ-
ra år två Voortman-maskiner, en kap- 
och borranläggning och en stans- och 
borrmaskin.

– Rationalisering och effektivisering 
av arbetsprocesserna är nödvändigt för 
att hänga med, sa företagets vd Sören 

Öhlund när Svensk Verkstad var där för 
tre år sedan.

Idag är detta ett allt tydligare faktum 
och den typen av maskiner som Voort-
man tillverkar – CNC-styrda bandsågar, 
borrmaskiner, stansmaskiner, klippma-
skiner och skärmaskiner – har allt stör-
re relevans.

stor KAPAcItEt
Med Lecor-ordern flerdubblar nu alltså 

den holländska maskinbyggaren sin ma-

skinrepresentation i Sverige och får sam-
tidigt en förstklassig demonstrations-
anläggning i Kungälv i augusti. Då ska 
nämligen de två produktionslinjerna stå 
klara för start.

– Den nya anläggningen, tillsammans 
med vår befintliga maskinpark, av vil-
ken vi behåller en del, ger oss en väldigt 
stor kapacitet, berättar Lecor Ståltekniks 
vd Tennce Carlsson. 

– Genom olika åtgärder kan vi sedan 
öka kapaciteten ytterligare, men vi har 
beslutat att initialt lägga oss där.

Lecor är framför allt duktiga på stålbro-
ar, som tidigare utgjort basen för verk-
samheten. Så pass duktiga att företaget 
fick bygga stålkonstruktionen till Hol-
menkollens nya hoppbacke, en lika spek-
takulär som avancerad stålkonstruktion.

– Huvudinriktningen för vår nya an-
läggning är byggnadsstål och vi vänder 
oss till svenska stålbyggare, fortsätter 
Carlsson.

I Rijssen i Holland byggs för närvarande  maskinparken till en svensk produk-
tionsenhet för automatiserad bearbetning av stål – ett helt nytt koncept för 
den svenska stålmarknaden.
Det är Lecor Stålteknik, numer ett företag i BE group, som bygger nytt, byg-
ger stort och satsar på hög automatiseringsgrad och stor kapacitet för att 
serva den svenska stålmarknaden, inte minst stålbyggarna.
Voortman i Holland, en av världens ledande tillverkare av stålbearbet-
ningsmaskiner, bygger sex maskiner och två kompletta linjer för fabriken i 
Kungälv.

Nu får svensk stålindustri en helautomatiserad 
fabrik med stor kapacitet
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VOOrTMAn – BE GrOUp - LECOr

u

här bygger Voortman Lecors nya fabrik

Pieter van Grol och Arnoud siekmans.

delegationen från BE Group och Lecor stålteknik framför en av de produktionslinor som sn-
art ska skeppas till sverige och Kungälv. till höger Mats Englund, richard steen AB och Johan 
sköldberg, Qimtek.

AutoMAtIsErInG
Lecors nya fabrik blir ny utifrån och 

in.  Man passar nämligen på att byg-
ga en helt ny byggnad för ändamålet, 
en modern och specialanpassad fa-
brik för de nya produktionslinjerna.

– 6 700 kvadratmeter, som anpas-
sats helt efter våra nya behov och 
med en layout som ger stor flexibili-
tet.

Och automatiseringsgraden är hög.
– Det är helt nödvändigt för att nå den 

kapacitet och den effektiva produktion 
som krävs för att vi ska bli konkurrens-
kraftiga. Och för svensk stålbyggnad 
är just den höga automatiseringsgra-
den helt ny. Automatisering inom stål-
byggnad har tidigare inte varit särskilt 
väl utbyggt i Sverige.

Styrningen av processen är helt di-
gitaliserad och de flesta maskinerna 
är sammankopplade via automatiska 
transportörer och matare. 



www.svenskverkstad.se30

EXEPT IONELL  PREC IS ION FRÅN MARKNADSLEDAREN INOM SPÄNN-  OCH GRIPTEKNIK .

ww
w.

sch
un

k.c
om

/e
ffi  z

ien
ter

-gr
eif

enH A N T E R A R  A L L A  S V Å R I G H E T E R
PGN-Plus – allround mästaren! 

Det unika gripdonet med den överlägsna multi-tands styrningen 
och 30 års garanti. Kompakt design, robust och full av prestanda.

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

SCHUNK_PGNplus_185x126_SE_0411.indd   1 28.04.2011   12:05:39 Uhr

VOOrTMAn – BE GrOUp - LECOr

Ett modernt MPS-system, integrerat 
med 3D-verktyget Tekla structure, bi-
drar också till att minska den manuel-
la hanteringen.

FörstA I sItt sLAG
Den nya fabriken saknar motstycke i 

landet, och innebär att Lecor kan ta upp 
kampen med utländska leverantörer, 
inte minst Polen, där många svenska fö-
retag idag köper upp volymer för stål-
byggnad.

– Vi vill se en växande marknad i Sve-
rige och det här är ett sätt att få mer ton-
nage på hemmaplan. Vi kommer att 
få ett par olika kategorier kunder; dels 
de som tidigare själva producerat stål-
stommar och detaljer men som nu har 
möjlighet att få fram större volymer 
och därmed får möjlighet att åta sig 
större projekt, dels företag som handlat 
upp de här tjänsterna, ofta utomlands.

– Marknaden i Sverige är ganska stor, 
inflikar Thore Andersson från BE Gro-
up. Men den tillgängliga marknaden 
har inte varit så stor, eftersom det ti-
digare inte funnits nån kraftfull spela-
re som kunnat ta de stora projekten. Nu 
finns det en sån.

Lecor kommer alltså att bli en intres-
sant, ny samarbetspartner för många 
svenska stålbyggare.

– Intresset är stort. Vi har redan besökt 
en hel del större och mindre företag och 
vårt koncept tas emot väldigt positivt.

voortMAn GLoBAL AKtör
Maskinerna kommer alltså från Vo-

ortman, som har sitt huvudkontor och 
tillverkning i Rijssen i Holland. Dit 
åkte nyligen en delegation på femton 
man från Lecor och BE Group, för att se 
sina maskiner och diskutera leveranser.

Säljchefen på exportmarknaden, Pieter 
van Grol, och marknadschefen Arnoud 
Siekmans var våra initierade guider i ett 
företag som expanderar kraftigt och ny-
ligen har byggt ut sina produktionsloka-
ler till dubbel kapacitet.

– Utveckling är A och O i vår bransch, 
säger Pieter van Grol. Vi utvecklar 
ständigt våra produkter och de maski-
ner Lecor köper nu är de allra senaste 
versionerna, med den allra senaste tek-
niken.

En stor order?
– Det börjar närma sig en normalstor 

order. Vi levererar ofta maskinerna i 
system, även om enstaka maskiner ock-
så levereras.

Voortman är nämligen en stor spelare 
på den globala marknaden och när jag 
frågar vilken marknad som är den störs-
ta för företaget svarar Pieter leende:

– Världen.
Möjligen bortsett från Sverige då, 

men med Lecors nya fabrik kan det 
mycket väl bli ändring på det, när Vo-
ortman får en alldeles utmärkt rekla-
manläggning i landet.

– Vi är väldigt duktiga på marknads-

föring, säger marknadschefen Arnoud 
Siekmans. Vi har bland annat anam-
mat de senaste sociala nätverken och är 
aktiva både med twitter och facebook, 
förutom vår väldigt aktiva website.

– Vi distribuerar också information i 
stor utsträckning, både om vår produkt-
utveckling och andra intressanta his-
torier om projekt våra maskiner ingår 
i. Exempelvis produktionen av bygg-
nadsstål till byggnationerna på Ground 
Zero i New York... 

De båda Voortman-medarbetarna tar 
oss med runt fabriken och de impone-
rande kontorslokalerna, där affärerna 
styrs worldwide. Bland annat har man 
en väl utvecklad service, med möjlighet 
att online styra maskiner från huvud-
kontoret, var de än finns i världen.

Här får vi tillfälle att se de maskiner 
som inom kort ska skeppas till Kung-
älv. Någon är redan packad för resan, 
andra testas. En lina står komplett mon-
terad för testkörning.

Automation går igen även i Voort-
mans egen fabrik. I synnerhet i det re-
lativt nya lagersystemet, som hanterar 
reservdelar. Sju våningar högt har det 
kapacitet för 1 400 pallar som hanteras 
av en robot som löper runt och emellan 
staplarna.

– Det gäller att ligga i framkant, ur 
alla aspekter.

Precis som Lecor Stålteknik och BE 
Group, alltså.
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Box 662 441 18 Alingsås
Tfn 0322-159 40 Fax 0322-63 48 44
www.belano.se E-post: info@belano.se

Kvalitet lönar sig i längden
Fråga

oss först!

Plåt- och profilstålsaxar
i storlekar 36–220 ton

Pris från 53.500:–
+ moms

Bockmaskiner
i storlekar 8,5–300 ton

Pris från 66.000:–
+ moms

Klippa – stansa Bocka – pressa

Stierli

Finns även för enbart stansning

Enkla & CNC styrda

2011
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BrAnSCh- O prOdUKTnyhETEr

Produkter för en säker hantering av far-
liga ämnen har sysselsatt Denioas AB 
i över 25 år. Ett särskilt focus ligger på 
system för hantering av fat, dessa utmär-
ker sig i hög funktionalitet och optimal 
säkerhet för människor och miljö. 

Denios erbjuder ett brett sortiment av 
Produkter för hantering av fat. Allt från 
manuella fatkärror eller fatlyftar till 
transport med truck (fatgripare, fatlyft 
och fatvändare) eller för att använda i ett 
kransystem (Fattänger, fatgreppare och 
spännklogripare): 

- stort antal fat kan utan problem trans-
porteras både vertikalt och horisontellt,

- även i ett smalt utrymme är en enkel 
och flexibel lastning möjlig,

- en stabil konstruktion ger livslång 
kvalitet. 

Många av våra produkter uppfyller re-
dan kraven enligt ATEX-Direktiv 94/9/
EG och kan därmed även användas inom 
explosionsfarliga områden.

Inte mindre genomtänkt är urvalet av 
förslag av fatverktyg med både manuel-
la och elektriska fatöppnare. Verktygen 
från DENIOS har en perfekt funktionali-
tet till de tekniska krav som ställs av an-
vändaren. Fatpumpar i olika materialva-
rianter är anpassade efter ämnet som ska 
pumpas. 

I sortimentet finns det många praktis-
ka prylar, såsom fatlyftstänger, fattrattar, 
lock och fatkilar. Produkter som under-
lättar det vardagliga arbetet och som gör 
arbetet med farliga ämnen lättare och bi-
drar till en säkrare arbetsplats.

www.svenskverkstad.se32

universell och tillförlitlig

Högprestandaborr Walter Titex X•treme, i sol-
id hårdmetall, enligt dIn 6537 kort utförande 
med skaft enligt dIn 6535 HA. Foto: Wal-
ter AG

Högprestandaborr Walter Titex X•treme, i sol-
id hårdmetall, enligt dIn 6537 kort utförande 
med skaft enligt dIn 6535 HE. Foto: Wal-
ter AG

Walter höjer ribban rejält med 
X•treme-programmet när det gäller pre-
standa, processäkerhet och mångsidig-
het. Dessa högproduktiva borrverktyg 
finns nu även i kort utförande enligt DIN 
6537 för små borrdjup och högt ställda 
krav på stabilitet.

Första steget i lanseringen under an-
dra halvåret 2010 koncentrerades på borr 
i långt utförande enligt DIN 6537, d v s 
längd/diameterförhållande 5xD. I andra 
steget som nu tar vid, tillkommer kort ut-
förande enligt DIN 6537, d v s L/D-för-
hållande 3xD. Stabiliteten ökar i och 
med att skärdjupet minskar. Det korta ut-
förandet är därmed särskilt lämplig för 
besvärliga förhållanden. Alla X•treme-
borrar finns tillgängliga från Ø3 till 25 
mm. Användaren kan välja mellan två 
skaftutföranden enligt DIN 6535, HA 
och HE. Skafttoleransen h6 medger fast-
spänning i krympchuckar.

X•treme-borren är utmärkt för borrning 
i sneda ingångs-/utgångsytor, konvexa 

arbetsstyckesytor samt tvärgående hål. 
140 graders spetsvinkel med optimerad 
geometri och fyra styrlister håller borren 
i rätt riktning och ger därmed hög pro-
duktivitet och processäkerhet. De fyra 
styrlisterna bidrar även till en ökad ytfin-
het i hela borrhålet.

På grund av den enastående “riktnings-
stabiliteten“ kan användaren minska an-
talet arbetsoperationer, t ex vid fräsning 
av en plan yta eller borrning av ett pi-
lothål. Ytterligare egenskaper, som t ex 
invändig kylmedelsförsörjning och en 
aluminium/kromnitridbaserad XPL-be-
läggning medger mycket hög matning 
och maximerad livslängd. En ytterliga-
re faktor som bidrar till hög kostnads-
effektivitet är att den kan användas för 
alla ISO-materialgrupper. X•treme-
borren lämpar sig därmed för alla indu-
stritillämpningar, som t ex maskin- och 
anläggningstillverkning, fordonstill-
verkning, kraftindustrin eller för verk-
tygs- och formtillverkning.

Säkerhet genom 
funktionalitet  
– fathantering 
från DENIoS

Fatlyft från dEnIos med handvev och rep 
eller med hydraulikpump för leverans.

Den framgångsrika snabb-
växlingsfunktionen i Sand-
vik Coromants QS- hållar-
system för automatsvarvar 
kan nu kombineras med 
högprecisionstillförsel av 
skärvätska. 

Bearbetning av små detal-
jer i krävande, långspånan-
de material ger alltid pro-
blem med spånbrytning. 
De riktade munstycke-
na ger exakt skärvätsketill-
försel, vilket betydligt för-
bättrar spånbrytningen och 
prestanda. Verktygslivs-
längden förlängs också.

Eftersom systemet kan 
implementeras med tryck så låga som 
10 bar (gäller nästan alla moderna au-
tomatsvarvar) är den här nya skärväts-
kefunktionen enkel att tillämpa och ger 
problemfri bearbetning och förbättrad 
komponentkvalitet vid svarvning, av-
stickning och spårsvarvning. På liknan-
de sätt kan en mycket enkel modifiering 
utföras för automatsvarvanvändare som 
redan äger ett vanligt QS-hållarsystem.

Högtryckskylning kan ge stora fördelar 

vid bearbetning av svåra material som 
titan, koboltkrom, kirurgiskt rostfritt 
stål och varmhållfasta superlegeringar 
(HRSA). Systemet är lämpligt för auto-
matsvarvar från Citizen, Star och Nex-
turn. 

QS-hållarsystemet som ger automat-
svarvanvändare snabb verktygsväxling 
och reducerade  stilleståndstider kom-
mer att finnas med högprecisionstill-
försel av skärvätska från och med den 1 
mars 2011.

QS- hållarsystemet är nu försett med 
högprecisionstillförsel av skärvätska

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

www.datek.net

HUR VILL DU STYRA?

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

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

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

Box 8778  |  402 76 GöteBorG

010-458 00 00  |  info@meiser.se

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

AUTOMATION & PRODUKTION

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

www.hjmek.seÅkerivägen 6. 241 38 Eslöv. Tel: 0413-160 06 • www.hjmek.se
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Tyngdpunkten  
i Söderfors

Tyngdpunkten i Sandviken

Hög kvalitet och  
servicenivå är två 
nyckelbegrepp i  
vår verksamhet

Med tillverkning av komponenter och reservdelar

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

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

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

får vi industrins puls att slå!

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

SANDVIKEN • SÖDERFORS
I N D U S T R I T E K N I K
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SAMTAL MEd Vd:n

Christian von Koenigsegg, vd 
Koenigsegg AB

Världens snabbaste vd

Il tempo Gigante, bilen 
från Flåklypa Grand Prix.

Historien bakom Koenigsegg (bilen, 
alltså) började egentligen hos den knip-
sluge och motorintresserade uppfinna-
ren Reodor Felgen på en vindpinad kul-
le ovanför den norska, om än fiktiva, 
byn Flåklypa i mitten av 70-talet. Då var 
Christian von Koenigsegg fem år och 
blev så fascinerad av Felgens spektaku-
lära bilbygge Il Tempo Gigante att en 
livslång dröm föddes. Idag lever Chris-
tian den drömmen.

– Med råge, säger han.
Christian von Koenigsegg är en ovan-

lig entreprenör, men en entreprenör ut i 
fingerespetsarna – som så många andra 
i släkten. Redan som 19-åring drev han, 
som till 25 procent är tysk, sitt första fö-
retag.

– Ett tradingföretag, jag köpte och sål-
de. Jag tjänade en del pengar, men efter 
tre år hade jag fått nog. Jag ville skapa 
något.

Och det gjorde han med besked. 22 år 
gammal tog han 1994 beslutet att byg-

ga en supersportbil. Han 
minns exakt vilken 

dag det var.

– Den 12 augusti bestämde jag mig! 
Drömmen hade jag haft länge, men den 
dagen tog jag definitivt beslutet att byg-
ga en bil och starta en bilfabrik.

Sedan barnsben hade Christian von 
Koenigsegg  levt med bilar; läst om bi-
lar, tittat på bilar, skruvat med bilar.

– Med syfte att lära mig så mycket som 
möjligt om bilar.

Han lärde sig mycket och är förmodli-
gen en ovanlig vd även  i den bemärkel-
sen att han skulle kunna bygga sin pro-
dukt från början till slut.

– Möjligen med undantag av elsyste-
met. Jag är inte så bra på el...

utAn KoMPrIoMIssEr
När beslutet väl var taget, då i augus-

ti 1994, vilade han inte på hanen. Han 
kontaktade en chassiexpert och en desig-
ner och snart var arbetet med prototypen 
igång. Knappt två år senare stod Koenig-
segg CC klar, en bil som var väldigt spe-
ciell jämfört med samtida supersportbi-
lar, och något helt annat än den bil som 
idag är företagets stolthet; Agera.

CC står för övrigt för flera saker. Dels 
är det Christians smeknamn, men det 
står också för coupé cabriolet, om man 
så vill.

Mycket har hänt under de här åren. Allt 
i den första bilen var i och för sig spe-
cialkonstruerat men man använde en 
hel del Ford-delar och en V8-motor från 
Audi. Idag är allting Koenigsegg, inklu-
sive den fantastiska motorn, vars teknik 
andra biltillverkare sneglar på. Företa-
get gjuter sina egna motorblock, smider 
sina egna vevstakar och kolvar, tillver-
kar sina egna turboaggregat, insug och 
så vidare.

– Det är kul att stora, traditionella bil- 
och motortillverkare ser på vad vi gör 
och vänder sig till oss med konstruk-
tionsuppdrag.

En röd tråd och en filosofi för Christi-
an von Koenigsegg har alltid varit 

kompromisslöshet.
– Jag gillar inte att kom-

promissa, säger han. Jag sö-
ker alltid lösningar för att nå 
optimal aerodynamik, ergo-
nomi, design, säkerhet och 
funktion utan att kompro-
missa.

Lyckas det?
– Till väldigt stor del. Man 

tvingas alltid att göra vissa kompromis-
ser – som alltid i livet –  men vi strävar 
hela tiden efter att göra det i så liten ut-
sträckning som möjligt. Det gör bland 
annat att du aldrig hittar något onödigt i 
en Koenigsegg. Allt finns där för att det 
har en funktion, ett syfte. Vi har kommit 
långt i kompromisslöshet och det är idag 
signifikativt och ledande för vårt sätt att 
bygga bilar.

– När vi tvingas till en kompromiss – 
jag vill egentligen inte se det som kom-
promisser – försöker vi alltid hitta en 
uppsida och vända det till något nödvän-
digt.

AGErA – En oPtIMAL ProduKt
På samma sätt jobbar man för att göra 

alltig lite bättre hela tiden, i varje aspekt.
– Allting går alltid att höja lite. Man 

kan jobba med metallegeringar, fila lite 
i vindtunneln, förbättra detaljer. Vi ut-
vecklar till exempel däck tillsammans 
med Michelin, speciellt för Koenigsegg. 
Våra senaste däck ger 4-5 pro-
cent bättre grepp än de tidi-
gare. Små förändringar som 
får stor betydelse i slutän-
den.

Så jobbar företaget ur alla 
synpunkter i utvecklingen av 
bilarna och det ger ock-
så   resultat.

Det op-
timala re-
sultatet – 
så här långt 
– heter allt-
så Agera (sma-
ka på det ordet, 
ett alldeles vanligt 
svenskt ord som 
fungerar ovanligt 
bra internationellt 
och verkligen osar su-
persportbil, eller hur?).

Vägen hit har gått 
via modeller som 
CC8S (Superchar-
ged), CCR (en vas-
sare version med 
800 hk istället 
för 655), CCX 
(kom 2005 
och där X 
står för 10 
år). 

Med en bil som utvecklar  
1 115 hästar vid 6 900 varv 
och har en toppfart runt 
440 kilometer i timmen, kan 
vi med ganska gott samve-
te kalla Christian von Koe-
nigsegg världens snabbaste 
vd. Inte särskilt många kan 
göra anspråk på den titeln, 
även om CC:s (han kallas så) 
personbästa “bara” är 380 
km/h...

u
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Världens snabbaste vd

christian von Koenigsegg. 
Foto: Koenigsegg



www.svenskverkstad.se38

När CCX kom var det en helt ny bil 
som utvecklats. Det var också den första 
bilen med egentillverkad motor.

– Agera är också en helt ny bil, även om 
den har vissa komponenter gemensamt 
med CCX. Den är byggd för att möta 
nästa generation superbilar från konkur-
renterna.

Ageran är tillverkad i två modeller. 
Grundmodellen utvecklar 940 hästkraf-
ter vid 9 600 varv och gör 0 till 100 på 
tre sekunder. Fem sekunder senare rusar 
man fram i 200. R-modellen är ännu vas-
sare, med 1 115 hästar. Den extra kraf-
ten kapar en tiondel på accelerationen 
till 100 km/h och 200 km/h når man ef-
ter bara 7,5 sekunder. Bara 5,2 sekunder 
senare står bilen stilla – om man vill. Det 
betyder alltså att den inte bara accelere-
rar fort, den bromsar fort också.

– Och det går stadigt, säger Christi-
an von Koenigsegg. Det är ett signum. 
Enorm riktningsstabilitet som inte upp-
levs i någon annan bil. Man kan tvärnita 
från 300 km/h med bara ett finger på rat-
ten. Våra bilar har heller ingen gummi-
upphängd motor och växellåda. Det gör 
att prestandan hela tiden är närmare föra-
ren. En stor gokart. Det ger också en mer 
direkt kontroll över prestandan och man 
känner bilens alla rörelser.

– Power is nothing without control!
Med Ageran placerar alltså Koenigs-

egg ännu en milstolpe för företaget, men 
också för utvecklingen av supersportbi-
lar över huvud taget. I skrivande stund är 
åtta Agera levererade. Två i R-version.

Agera R ska toppa Top Gears lista?
– Det räknar vi med. Vi är redan högt 

på den listan med CCX. Nu ska vi toppa!
Top Gear, det brittiska bilprogrammet 

med hundratals miljoner tittare världen 
över, testar och listar som bekant värl-
dens supersportbilar.

– Det är den moderna formen av biltäv-
lingar, säger Koenigsegg. Därför är lis-
tan viktig.

KoEnIGsEGG, vd
Man skulle kunna säga att bara tanken 

på att bygga en svensk bil i superseg-
mentet är befängd. Och det var det säkert 
en och annan som tyckte när det begav 
sig. Men historien visar hur fel en sådan 

tanke är. Koenigsegg hävdar sig synner-
ligen väl på den internationella arenan – 
med bil efter bil, innovation efter inno-
vation.

– En svensk supersportbil måste vara 
speciell, bekräftar Christian von Koe-
nigsegg. Det gäller helt enkelt att vara 
bäst. Vi har ingen tradition att falla till-
baka på, som många konkurrenter. Gan-
ska bra går helt enkelt inte.

– Men i och med att vi slog alla på fing-
rarna, etablerade sig bilen själv, så den 
lätta biten var att få folk att gilla den.

Idag rullar 86 bilar från Koenigsegg ute 
i världen. Huvuddelen av dem i Mellan-
östern, som är företagets största mark-
nad.

– De flesta av våra kunder är miljar-
därer. Väldigt få sparar ihop till en sån 
här bil, där bilen utgör kanske 80 procent 
av den totala förmögenheten. Men det 
finns en och annan.

Christian von Koenigsegg är inte bara 
en entusiastisk entreprenör, uppfinnare 
och visionär. Han är vd för ett bolag ock-
så och det är den rollen han lever i med 
huvudansvaret för utveckling och kund-
kontakt, även om 
han också agerar 
testförare – han 
älskar ju faktiskt 
att köra bil.

– Som vd kastar 
jag bollen ganska 
långt fram, säger 
han. Att ha tydli-
ga mål är viktigt 
för mig, liksom att 
utmana mig själv 
och organisatio-
nen. Man kan inte 
ligga på latsidan 

utan måste ha gasen i botten hela tiden. 
Det gör att jag förmodligen upplevs som 
ganska krävande som vd. Med påföljden 
att jag samlar en väldigt kompetent ska-
ra medarbetare omkring mig. Det passar 
inte alla att vara på tå hela tiden, men det 
innebär också att jag har ett mycket bra 
gäng i organisationen.

KoEnIGsEGG EFtEr sAAB
Det var sent på hösten 2009 som Koe-

nigsegg hoppade av Saab-affären, som 
under de föregående månaderna såg ut 
att bli ett stort projekt för Christian von 
Koenigsegg.

– Vår plan var att gå igång tidigt på 
hösten, men när det drog iväg blev pla-
nen alltmer ohållbar. Därför hoppade vi 
av. De som kom efter oss använde vår 
plan från våren 2010 och läget var därför 
sämre, varumärket var ytterligare ska-
dat.

– Det var ett svårt beslut att hoppa av, 
men taget är taget. Och jag är egentli-
gen ganska nöjd ändå. Jag är inte den 
som grämer mig över de beslut jag fat-
tat. Men visst hade det varit spännan-
de att få bygga Saab. Dessutom såg vi 
många synergieffekter – åt båda hållen, 
där Koenigseggs utveckling hade haft 
nytta av Saab och tvärtom på lång sikt. 
Trots skillnaderna finns det många lik-
heter mellan verksamheterna. I princip 
handlar det om skala.

– Hur som helst fick jag väldigt nyttiga 
erfarenheter under den där tiden, bra er-
farenheter och goda kontakter. Men när 
beslutet väl var taget att hoppa av, kas-
tade vi oss huvudstupa in i vårt eget pro-
jekt; Agera.

Varför ska jag köpa en Koenigsegg för 
15 miljoner, när jag kan köpa en Ferra-
ri för två?

– Av samma anledning som du köper 
en Jaeger istället för en Casio. Du betalar 
för ett hantverk och en design som är väl-
digt exklusivt. Skillnaden i upplevelse 
och prestanda. Fråga dig själv: Kan jag 
få nåt bättre för samma pengar med sam-
ma prestanda? Nej!

Sedan petar världens snabbaste vd i et-
tan och släpper kopplingen – i sin Saab 
9-5!

Mikael Harrison

SAMTAL MEd Vd:n

Koenigsegg Agera r. Foto: Koenigsegg

den första prototypen, Koenigsegg cc 1997. Foto: Koenigsegg

Ageran agerar. Foto: Koenigsegg
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Ett ISO 17025 av SWEDAC  Ackrediterat laboratorium

Metallanalyser
Med snabba supermoderna utrustningar, dubblerade för hög tillgänglighet.

Box 54, 693 21 Degerfors
Tel 0586-47406,0586-42720, Fax 0586-47005 

E-mail: sebackman@degerforslab.se, www.degerforslab.se



www.svenskverkstad.se40

BrAnSCh- O prOdUKTnyhETEr

www.svenskverkstad.se40

SVIA RoBoT ACADEMY
Det gäller att ta vara på sina investeringar och då är ut-

bildning en nyckelfråga. 
Därför har SVIA tagit fram ett antal utbildningspaket. 

De erbjuder både grund- och fortsättningsutbildning-
ar för ABB robotar. Dessutom erbjuds utbildningar på 
SVIAs visionsystem PickVision samt företagets stan-
dardmaskiner för frammatning av detaljer. Genom åren 
har SVIA alltid utbildad sina kunder i samband med 
projekt men nu erbjuder företaget denna möjlighet till 
alla i nya fräsha och ändamålsenliga lokaler. Vägen till 
framgång genom robotkunskap går, enligt företaget, via 
SVIA ROBOT ACADEMY. Se www.svia.se för mera 
information.

Fastems AB, Box 513, S-442 15 Kungälv, 0303-246900

Fastems värld av produktionslösningar

FMS 
Vi tillverkar:
• FMS lösingar för marknadens � esta 

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

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

produktionsdata

Robotceller 
Vi har:
• 60 års erfarenhet av produktions 

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

Service 

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

www.fastems.com

Tekniska Mässan  
Monter A24:51

En nyhet från SPV Spintec
SPV Spintec arbetar konstant med utveckling av sina 

produkter för att kunna vara den perfekta sammarbets-
partnern när det kommer till skärande bearbetning inom 
den moderna industrin. SPV för ett nära sammarbete 
med kunderna och lyssnar noga på synpunkter och åsik-
ter. Tack vare att företaget har all tillverkning på hem-
maplan i Eskilstuna kan man snabbt och enkelt få fram 
prototyper på nya produkter.

Allt fler kunder har frågat efter hållare som är anpas-
sade för gängsnitt. SPV Spintec har därför tagit fram en 
variant som möjliggör detta. Tack vara anpassning till 
ordinarie tapphållarprogram finns möjlighet att använ-
da gängsnitthållare kombinerat med gängchuck anting-
en med eller utan axiel flytande rörelse (s.k. floating). 
Detta gör även att man lätt kan kombinera med olika ty-
per av fästen t.ex morsekona, weldon mm.

Kemppi Oy, den finska internationella tillverkaren av svetsutrust-
ning, har lanserat ett nytt sortiment Minarc Evo-utrustning för indu-
striellt bruk. Sortimentet utgör en idealisk lösning för yrkessvetsare 
ute på fältet, i verkstaden eller på en arbetsplats.  

 Med den nya Minarc Evo-serien fortsätter den globala framgång-
en för det prisbelönta, klassiska Minarc-sortimentet som lanserades 
2001. I Minarc Evo-sortimentet erbjuds MMA-, MIG/MAG- och DC 
TIG-svetsutrustning som är enkel att använda och lätt att bära.

Minarc Evo-sortimentet består av fem produktmodeller. Alla pro-
dukter ger maximal uteffekt vid 35 % intermittens. Minarc Evo 150 
är en 150-amperes maskin på 5,8 kg för MMA- och TIG-svetsning. 
När det gäller MIG/MAG-svetsning finns två MinarcMig-modeller 
på 13 kg och maximal strömstyrka på 170 och 200 A. MinarcTig 
200- och 200 MLP-modellerna är avsedda för DC TIG- och MMA-
svetsning. De väger 11 kg och ger 200 A svetseffekt vid 35 % inter-
mittens. 

Fortsatt framgång för  
de små jättarna
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Qimteks Marknadsplats
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är du leverantör? 
registrera ditt företag kostnadsfritt på 

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

Qimteks Marknadsplats har tekniska profiler på över 3 000 leverantörer

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

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

                                                                                         Ta en UC på www.qimtek.se

www.uc.se
08-670 90 00

Sveriges ledande 
affärs- och kredit- 
upplysningsföretag

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

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



www.svenskverkstad.se42

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

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

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

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

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

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

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

Legotillverkning och bearbetning 
samt specialmaskiner utgör vår 
huvudsyssla.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

toppmodern legotillverkning inom 
skärande bearbetning. vi är 41 
anställda. Har 20 cnc-maskiner. 
omsätter ca 65 miljoner. Har egen 
kvalitetsavdelning med cnc-styrd 
mätmaskin.

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

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

Laholm CNC Teknik AB
Kullsgårdsvägen 39
31234  Laholm
tel. 070 2525144
www.lct-ab.se
daniel Hedqvist 

Laholm cnc-teknik AB tillverkar 
precisionsdetaljer i olika material i 
små till medelstora serier åt sven-
ska tillverkande företag med eget 
konstruktionsunderlag.

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

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

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

Parsgruppen består av fyra före-
tag. AcAB - Btt – PrEForM - 
ABL. vår bas är kvalificerad till-
verkning och vidareförädling av 
plåtprodukter i alla storlekar från 
en millimeter och uppåt.

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.



43www.svenskverkstad.se 43www.svenskverkstad.se

Svensk Verkstads Leverantörsnätverk

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

det viktiga stålarbetet utförs alla 
tider av Falu Mekaniska verkstad.

Elis Johansson Smides AB
Junogatan 1, 451 42  uddevalla
Anders swedenfeldt, 
tel. 0522-10405
www.elissmide.se

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

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

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

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

vi erbjuder produktion i både 
sverige  och Estland. Finmekani-
sk plåtberabetning, cAd/cAM, La-
ser skärning, revolver-stansning, 
Kantpressning, svetsning, 
svarvning, Fräsning, Ytbehan-
dling, Montering m.m.

JB Smides AB 
Industrivägen 8, 722 33 västerås 
Johan Lannebris, tel. 021-60171
www.jbsmide.se

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

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

Kvalificerad bearbetning i små och  
stora serier. Konstruktion, Hållf-
asthetsberäkning, Bearbetning, 
värmebehand ling, Ytbehandling, 
Montering, Pakete ring, Lagerhåll-
ning.

Meiszners  
Mekaniska AB
Baravägen 1
Box 115
613 23   
oXELösund
www.meisz-
nersmek.se
Frans Meiszner
tel. 0155 372 73

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

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

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

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

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

Dalkia Energy & Industrial  
Services AB
vi finns på flera order i sverige:
Karlskrona, Avesta, Göteborg, 
stockholm m.fl
www.dalkia.se
Joakim Karlsson
tel: 0455-359505
 
dalkia arbetar som helhetslever-
antör inom industrin för att stödja 
med teknisk kompetens och rätt 
maskinell utrustning. vi tar ett 
helhetsansvar för utveckling och 
effektivisering.

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

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

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

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

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

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

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

tillverkning av tryckkärl enligt 
PEd, behållare, stålkonstruktioner 
och filterstommar i svart, rostfritt 
eller syrafast material.

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

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

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

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

SITAB 
dunderbacken 3
811 93  sandviken
Kontakt: dominik slyk
tel: 0293-402 30
www.sitab.nu

I sandviken-tung industri, lyft-
redskap, komponenter till ugnar. 
Plåt upp till 50 mm. I söderfors-
tunnare plåt 10-15 mm. till-
verkning och vattenskärning av 
värmeväxlare, ljuddämpare i rost-
fritt, aluminium även svartplåt.

Repay
Brunegårdsvägen 1
451 76 uddevalla
tel. 64 58 00
www.repay.se

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

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

saltängens Mekaniska verkstad 
AB är ett företag som specialiser-
at sig på maskinbearbetning, 
svetsning av stora maskindelar 
och termisk sprutning. är också 
Hardox Wearparts Medlem

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

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

Kablego Dalarna AB
norrtullsv 15
783 35  säter
Per-Arne sahlberg
tel. 0225-59 59 57
www.kablego.se

En genomtänkt kabelstruktur bi-
drar till effektivare produktion och 
billigare produkter. På Kablego 
har vi mer än 20 års erfarenhet av 
att tillverka och montera genom-
tänkta kablage.
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AB Jan O Mattsson
Box 44100
stenkullavägen 43,  
stora Essingen
100 73  stocKHoLM
tel.08 13 14 00
www.janomattsson.se
Lars nyström

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

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

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

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

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

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

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

PBH Teknik AB
Magasinvägen 3
691 42  Karlskoga
www.pbhteknik.com
Björn Waara
tel.  0586-63441

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

Gullängets Mekaniska  
Verkstad AB
Björnavägen 78                        
891 42 örnsKöLdsvIK         
Hemsida:  gm-verkstad.se 
telefon: 0660-822 40 
Fax: 0660-818 20

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

 

PEPAB Produktionspartner AB
Bröksmyravägen 33
826 40  söderhamn
www.pepab.se
stig-olof Elmelind
tel:0270-429 151

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

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

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

CL-LEGO
Murgårds- 
vägen 6
816 31   
ockelbo
Magnus  
Larsson
tel: 
073-735 62 95

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

NC-Tjänst i Västerås AB
saltängsv. 41
721 32  västErås
www.nc-tjanst.se
torbjörn Axelsson
tel:070-246 46 94

nc-tjänst i västerås AB är grun-
dat 1995 och affärsinriktningen är 
skärande bearbetning i cnc- 
styrda fleroperationsmaskiner och 
svarvar.
vi utför komplicerade bearbetnin-
gar i alla typer av material, spe-
cialitet rostfritt och gjutgods. vår 
kundkrets består till största del av 
större företag.

Svetsspecialisten i Malmö AB
silverviksgatan 30
213 74 MALMö
Kontakt: conny olin/Lars sjögren
tel: 040-43 42 30
Email: info@svetsspecialisten.se
Webb: www.svetsspecialisten.se

tillverkar avancerade rörkompo-
nenter till fyllningsmaskiner och 
övrig mejeriutrustning.
orbitalsvetsning i rördimension-
er 6-76 mm.
cnc-styrd helautomatisk rörbock-
ning med kuldorn.
Företaget är kvalificerade enligt:
Iso 15614-1
Personal är certifierade enligt:
En-287-1, En-1418 (orbital)

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

Företaget med 50-åriga rötter.
Bred kompetens mångårig 
erfarenhet. vi utför: 
svets&Plåtkonstruktioner 
Industrireparationer/montage
svarvning, Fräsning, Arborrning
robotsvetning, Byggstål, Byggplåt
Maskinkonstruktioner, dammluck-
or, mm.

Skeppshults Press & Svets AB
svetsgatan 1
333 93  skeppshult
Berne Måhl
berne@skps.se
tel. 0371-355 14, 070-9651376

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

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

cnc bearbetning i svarv och 
flerop.
Bearbetar i plast, stål, rostfritt och 
aluminium.
små till mellanstora serier.
service, kvalitet och leverans-
säkerhet gäller hos oss.

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

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

Momentum Stainless 
Components
Johanneslustgatan 12, 
212 28 Malmö
telefon: 040 26 06 73

Legotillverkning av allt inom rost-
fritt. specialitè: tankar, tryck-
kärl och stativ till livsmedels och 
processindustri. valsning, manu-
ell eller mekaniserad tig och plas-
masvets. IWs.

Brickpack AB
Box 21
repslagaregatan 21
312 21 Laholm
tel 0430-295 50
www.brickpack.se

vi utför stansning och skärning 
samt efter-och ytbehandlingar. 
vi arbetar med i stort sett alla ma-
terial och lagerhåller ett 
omfattande sortiment av stan-
dardmaterial.
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Vrena Mekaniska Verkstad AB
oppundav 21
640 33  Bettna
Joachim Andersson
tel. 0155-29 33 00

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

Silver & Stål
Box 154, 643 22 vingåker
christian schütt
telefon: + 46 (0)151 51 15 62
Mobil: + 46 (0)739 41 15 62
Fax: + 46 (0)151 51 18 70
christian.schutt@silverstal.se
www.silverstal.se

Legotillverkning i rostfritt stål, 
aluminium, titan och stålplåt. 
vi kan: djupdragning, Excen-
terpressning, Laserskärning, 
stansning, Bockning, svetsning, 
slipning, Polering & Montering. 
Inom varje område finns det au-
tomatisering i form av robotstyrn-
ing. certifierade enligt Iso 9001, 
Iso 14001 samt svetscertifikat En 
287-1.

- blir du förvald vid offertförfrågningar  
 från viktiga inköpare.

Några exempel på användare  
av Qimteks marknadsplats:

sandvik, Kockums, volvo, Atlet, Haldex,  
öhlins,  Atlas copco, Metso, Gränsfors, Bom-
bardier, seabased, dellner Brakes, sil-
va, ssAB, Htc sweden, Brokk, uddeholm, 
EWAB, Hallins, Autotube, trelleborg, sony 
Ericsson, climateWell, Lorentzen Wettre och 
Koenigsegg + hundratals andra viktiga in-
dustriföretag, även från övriga skandinavien.

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

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

• Er logotyp i Qimteks leverantörsregister   
 under era verksamhetsområden.

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

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

Ring 08-753 48 00 
www.qimtek.se

Vill du boka 
en leverantörsannons 

eller få mer information om
Qimteks medlemskap

Q en smart investering  
som inte kostar skjortan

Med ett medlemskap  
i QimtekFellingsbro Mekaniska AB

Hemvägen 10
710 41  FELLInGsBro
www.fellingsbromekaniska.se
Jörgen Ingvarsson
tel:0581-62 12 22

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

Avesta Klippcenter AB
Koppardalsvägen 44
774 41  Avesta
sweden
Joe Josefsson
tel. 0226-82550

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

Holmbo Production AB
vammargatan 8 
615 32 valdemarsvik 
telefon: 0123-295 50 
Fax: 0123-120 09 
E-post: info@holmboprod.se
www.holmboprod.se

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

Östergrens Production AB 
Asplundavägen 1
432 99  skällinge
tel: 0340-35880    
Fax: 0340 35889 
info@ostergrensindustri.se
www.ostergrensindustri.se
 
vår styrka är att leverera produk-
ter från råvara till ytbehandlad 
färdig produkt. vi lackerar utöver 
kromlack, de flesta rAL-kulörer 
samt på beställning även färger i 
ncs-skalan.

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

Fimek AB
Industrivägen 7, Box 314
682 27 Filipstad
tel. 0590-162 00, 
Fax 0590-711 25
www.permec.eu

Fimek är en etablerad underlev-
erantör till fordons- och verk-
stadsindustrin med fokus på se-
rieproduktion av högförädlade 
produkter. Genom högteknolo-
gisk utrustning, effektiva proces-
ser och kompetenta medarbetare 
erbjuds kunderna lösningar inom 
skärande bearbetning, värmebe-
handling och slipning.
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Thomas Dahlberg
verkställande direktör
Entreprenörföretagen AB
Box 47235, 100 74 stockholm
årstaängsvägen 19 c
telefon: 08-762 75 98
Mobil: 070-962 75 98
Fax: 08-616 00 72

Lars Svedje
vice verkställande direktör
Entreprenörföretagen AB
Box 47235, 100 74 stockholm
årstaängsvägen 19 c
telefon: 08-762 75 05 
Mobil: 070-690 44 00
Fax: 08-616 00 72

Thomas Hedin
Företagsrådgivare 
region 1
Entreprenörföretagen AB
Expolaris center, 
931 78 skellefteå
telefon: 0910-78 29 30
Mobil: 070-333 22 42 
Fax: 0910-147 22

Hans Bergström
Företagsrådgivare
region 2, Entreprenörföretagen AB
Box 861, 891 18 örnsköldsvik
strandgatan 21
tel: 060-16 73 20
Fax: 0660-770 22
Mobil: 070-322 07 70

Hans Eriksson
Företagsrådgivare
region 3, Entreprenörföretagen AB
Box 47235, 100 74 stockholm
årstaängsv. 19 c
tel: 08-762 75 96
Fax: 08-616 00 72
Mobil: 070-638 75 96

Fredrik Nyström
Företagsrådgivare
region 3, Entreprenörföretagen AB
Box 47235, 100 74 stockholm
årstaängsv. 19 c
tel: 08-762 75 96
Fax: 08-616 00 72
Mobil: 070-272 75 93

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

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

Vakant
Företagsrådgivare
region 6, Entreprenörföretagen AB
Box 186, 201 21 Malmö
Jörgen Kocksgatan 1 B
tel: xxx-xx xx xx
Fax: xxx-xx xx xx 
Mobil: xxx-xxx xx xx

Annika Brännmark
Företagsrådgivare
region 6, Entreprenörföretagen AB
Kungsgatan 1 B
352 30 växjö
tel: 0470-74 84 31
Fax: 0470-74 84 99
Mobil: 070-628 84 31

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

Företagsrådgivare

Stålbyggnadspriset 2011

Stålbyggnadsinstitutet delar vart an-
nat år ut Stålbyggnadspriset till ett bygg-
nadsverk där man på ett innovativt och 
arkitektoniskt tilltalande sätt utnyttjat 
stål i den bärande konstruktionen. Syftet 
är att uppmuntra till användandet av stål 
i byggandet och ge upphov till nya idé-
er och inspirerande lösningar. Men inte 
minst är priset till för att uppmärksamma 
arkitekter, ingenjörer och företag som 
väljer att utnyttja stålets egenskaper på 

ett tydligt och väl exponerat sätt. 
 Bland de nio projekt juryn gallrat fram 

för slutbedömning valdes till slut Ry-
varekens skivfilterbyggnad. Vi gratule-
rar Per Eric Persson , KUB arkitekter, 
konstruktören Fredrik Einarsson, Ram-
böll, och inte minst stålentreprenören 
Stålab, Magnus Hugosson.

Vinnaren presenterades i samband med 
Stålbyggnadsinstitutets Materialsemina-
rium den 5 maj i Stockholm.

Att bli skadeståndskyldig och tvingas beta-
la skadestånd kan i värsta fall resultera i att 
företaget går omkull. En ansvarsförsäkring är 
då ett oumbärligt grundskydd för ditt företag 
för att skydda dig för oförutsedda kostnader 
vid skadeståndsskyldighet. Många tar på sig 
ett ansvar innan man anmält skadan eller pra-
tat med en skadereglerare – GÖR INTE DET. 
För att få ersättning från en ansvarsförsäk-
ring ska ni vara skadeståndsskyldiga enligt 
allmänna leveransbestämmelser samt skade-
ståndsrättsliga regler! 

Bara att ni skadat kunds egendom innebär 
inte med automatik att ni är skadeståndsskyl-

diga. En till synes liten skada kan medföra 
mycket stora kostnader i slutändan.

Kontakta alltid försäkringsbolaget när ska-
da inträffat för att få vidare instruktioner. Var-
je skada är unik, och skaderegleraren ska i sin 
bedömning ta hänsyn till flera faktorer, bland 
annat vilket ansvar ni tagit på er i ingångna 
avtal.

Att tänka på när skada inträffar
• Säkerställ bevisning (foton, vittnen, notera 
observationer mm)
• Anmäl skada till försäkringsbolaget snarast
• Om den skadade egendomen har en egen 

Ansvarsförsäkring
När en beställare påstår att du har orsakat en skada –  vad gäller?

ryaverket vann juryns hjärta

citytunneln – Glashallen Malmö c
Beställare: Jernhusen
Arkitekt: Metro arkitekter, claes r Janson /  
carl Kylberg
Konstruktör: danewids Ingenjörsbyrå AB, 
robert danewid
stålentreprenör: Js-smide 

citytunneln – stationsuppgång triangeln
Byggherre: citytunneln
Arkitekt: KHr, nille Juul sörensen / sweco 
Architects, Lars Lindahl
Konstruktör: Arup, nille Juul sörensen / In-
tegra
stålentreprenör: skandinaviska Glassystem

dockums – region skåne, Malmö
Beställare: Wihlborgs Fastigheter
Arkitekt: Arkitektkontoret Kari nissen Brodt-
korb As, Jeannette Wikström / Kari nissen 
Brodtkorb
Konstruktör: tyréns, Håkan Mårtensson / 
Kenth Lindell
stålentreprenör: uPB As

Kanalbron i Karlstad
Byggherre: Karlstad Kommun
Arkitekt: sweco Architects, Johny Lindeberg
Konstruktör: WsP, K-G Lundström
stålentreprenör: Promostal 

P-hus dockan, Malmö
Beställare: Wihlborgs Fastigheter 
Arkitekter: Krook & tjäder, Anders Blomqvist

Konstruktör: tyréns AB, Håkan Mårtensson
stålentreprenör: Livallco

Pumphuset - Fredhällsparken, stockholm
Beställare: Fortum, stockholms stad 
Arkitekter: urban design, Helena Glantz / 
Karin Ask
Konstruktör: Pyrit, Mattias Lilja
stålentreprenör: ML smide

ryaverket - skivfilterbyggnaden
Beställare: Gryab 
Arkitekter: KuB arkitekter, Per Eric Persson
Konstruktör: ramböll, Fredrik Einarsson
stålentreprenör: stålab, Magnus Hugosson

stockholm Waterfront
Beställare: Jarl Asset Management
Arkitekter: White arkitekter, Bengt svensson 
/ Hans Forsmark
Konstruktör: ELu Konsult AB, claes-Henrik 
classon
stålentreprenör: ruukki construction / con-
tiga
Plåtleverantör: outokumpu / LW Plåt

stockholmsmässan – AE-hallen
Beställare: Mässfastigheter 
Arkitekter: rosenbergs arkitekter, Alessandro 
ripellino / sara Ericsson
Konstruktör: ELu Konsult AB, stefan Engberg
stålentreprenör: Forssells smide / Franssons 
Mekaniska
Plåtleverantör: Häfla Bruk

Finalisterna:

dockums – region skåne, Malmö

P-hus dockan, Malmö

Pumphuset - Fredhälls-
parken, stockholm
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Peter 
collin.

Kenth Westin
Förbundsordförande

OrdFörAndEn hAr OrdET

Branschdagarna

47www.svenskverkstad.se

I skrivande stund är det inte långt 
kvar till branchdagarna inom Entre-
prenörFöretagen, som jag tycker är 
viktiga för oss alla, där vi kan träffas 
och dela information och andra saker 
som kan vara till nytta för oss alla.

Dessutom får vi inte glömma PLR:s 
kongress, där vi är intresserade av de 
beslut som tas. Det kan involvera även 
oss mekaniker och smeder, ty företa-
garfrågorna är desamma så visst in-
tresse har vi där också.

Sedan får ni inte glömma att hålla 
er informerad om Almedalen för där 
kommer vi att profilera EF ytligare.

Jag vill ta upp en sak som ligger mig 
varmt om hjärtat och det är medlems-
vård. Jag tycker är av yttersta vikt att 
våra företagsrådgivare besöker exis-
terande medlemmar vilket våra två 
från norr gjorde med ett, som jag tror, 
gott resultat – vi är ingenting utan våra 
medlemmar.

Och då kommer vi in på vad det i 
framtiden innebär att vara stålbyg-
gare och speciellt för våra yngre kol-
legor som får tampas med nya regler 
inom EU. Vi kommer med stormsteg 
mot våra nya EU-regler 1090-1 och 2 
och det kommer att ställa stora krav 
på våra anställda på kansliet som jag 
kommer att se till hjälper oss medlem-
mar med, för det är inte möjligt att vi 
alla ska lära oss detta. Det måste vara 
en fråga för oss centralt att se till att 
medlemmarna får hjälp.

Ni som inte vet vad detta innebär 
bör ta kontakt med kansliet. Men som 
vi alla vet; är man inte medlem så får 
man inte hjälp, så därför passar det 
mig bra att säga varför är det så många 
som tror att de klarar sig själv.

Men vi vet att det inte går, så ni som 
inte är medlemmar; Skriv på! Förde-
larna är större än nackdelarna – i den 
mån det nu finns några...

Med de orden vill jag 
önska er en glad och 
varm sommar. Ni tror 
det kanske inte, men 
även i mina trakter är 
snön borta.

Stålbyggnadspriset 2011

Juryns utlåtande:
En långsträckt, transparent byggnad, där den smäckra stålstommen är exponerad och ytskikten i 
huvudsak är utförda i stål. En oval byggnadskropp, där enkla och raka konstruktionselement har 
kombinerats med specialkrökta gavelprofiler. detaljer och infästningar är enkelt och precist ut-
förda. Hallarnas undertak av sträckmetall är upphängt via karbinhakar i längsgående vajrar och 
döljer på ett tufft och stilsäkert sätt takets innandöme samtidigt som det skapar ett sammanhän-
gande rum. det upphängda entresolbjälklaget och de omsorgsfullt utformade handledarna i rost-
fritt stål är andra exempel på hur man medvetet arbetat med stålets möjligheter i alla olika situ-
ationer.
skivfilterbyggnaden är ett föredömligt exempel på hur stål i konstruktion och som materialval 
kan bidra till högklassig och identitetsskapande industriarkitektur och samtidigt bilda en både 
funktionell och tilltalande arbetsmiljö. En uppvisning i hur stålet effektivt och elegant använts för 
både detaljer och helhet!

När en beställare påstår att du har orsakat en skada –  vad gäller?
försäkring skall den skadelidande 
själv anmäla skadan på sin försäkring
• Underrätta eventuella UE

Fundera gärna på nedan punkter redan idag!
• Se upp med vad du skriver på!  Om du i av-
tal (t.ex. i kontrakt eller i AF-delen) åtagit 
dig ett ansvar som går utöver allmänna ska-
deståndsrättsliga regler och leveransbestäm-
melser är det inte säkert att försäkringen täck-
er det ansvaret.
• Kontrollera din underentreprenör så han är 
rätt försäkrad
• Det är i normalfallet den skadedrabbade 

som har bevisbördan samt har själv ett ansvar 
att begränsa skada på sin egendom.

Du som tecknat Entreprenörföretagens uni-
ka medlemsförsäkring har ett väldigt brett 
skydd för detta område. Tveka inte att kon-
takta oss för att gå igenom just ditt försäk-
ringsskydd!

vi kommer i ett nr längre fram återkomma 
med mer detaljerad information kring ans-
varsförsäkring

ryaverket vann juryns hjärta

Juryn har bestått av:
Arkitekt Henrik rundquist, rundquist arkitekter – Arkitekt Matilda stannow, tidskriften Arkitek-
tur – Professor Bernt Johansson, stålbyggnad – civ ing tomas Alsmarker, tyréns – civ ing Lars 
Hamrebjörk, red stålbyggnad – civ ing Björn uppfeldt, vd sBI

stockholmsmässan 
– AE-hallen Kanalbron i Karlstad

stockholm Waterfront

vinnaren: ryaverket - skivfilterbyggnaden
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* Fyll i talongen och skicka in sidan senast 
9 september till: 
”Korsord 311” Svensk Verkstad, Svärdvägen 
13, 182 33 Danderyd.

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

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

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

Priser:
trisslotter
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Vinnare i nummer 2-2011: tord Henriksson, Artech sverige, 
Dals Långed • Ann Ling, Ling Metallgjuteri, Marieholmn •
cathrin Andreasson, volvo Powertrain, Malmö

© AB RIGNELL-ZANDER
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Gallerdurk
till

konkurrens-
kraftiga
priser!

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

Luleå 0920-25 06 71
Fax 0920-25 06 72

www.stal-plat.se

Kontakta oss för offert!

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

nästa nummer
nästa nummer av svensk verkstad ut-
kommer den 23 september och innehåller 
i första hand detta:
• Inför Tekniska Mässan
• Inför BLECH Nordic
• Inför EMO Hannover 
• Mycket mer

08-753 48 00

ring och boka din annons i
Sveriges största 
verkstadstidning

Materialdag den 9 september

Underhållsfria
Spillsugar

Titta in på
www.QH-system.se

Eller ring 031-45 65 65 och prata med Roger

Tysta
Blåsmunstycken

Effektiva
Oljeavskiljare

Snabba
Maskintömmare
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Det kanske inte var så oerhört mycket 
mer folk i år, men som Lennart Claesson 
på Herber Engineering uttrycker det:

– Nu känns det som de hade lite mer 
kött på benen.

Det vill säga att de besökande företa-
garna, som i Herbers fall var omkring 

400, var mer inställda på att göra affärer 
än under krisen som rådde när det sist be-
gav sig.

Värnamo IndustriExpo är en nu sex år 
gammal företeelse, där 16 företag gått 
samman för att genomföra industrida-
garna. Dessutom har alla dessa företag 
ett flertal medutställare bland samarbets-
partners och kollegor, vilket gör att da-
garna i Värnamo blir en riktigt omfat-
tande utställning. Med den fördelen att 
värdföretagen har hela sin verksamhet i 
”montern”.

nYA ProJEKt
Både Fransson och Claesson konstate-

rar att dagarna varit synnerligen givande 
och välbesökta.

– Såväl gamla kunder som nya företag 
har besök oss och det har lett till många 
nya projekt, konstaterar Henrik Fransson 
som upplevde den första av de två dagar-
na som mycket intensiv med många be-

sökare.
– På onsdagen hade 

vi väldigt många besö-
kare, på torsdagen lite 
mindre, men fortfaran-
de skapligt, säger han.

Hos MAF fanns åtta 
medutsällare. Bland 
andra Walter Norden, 
HeidenHain, Sandvall 
och Chuck Center.

Lennart Claesson 
mötte också en hel del 
nya ansikten på Her-
ber.

– Ja, tänk att vi va-
rit här i 66 år och fort-
farande kan möta nya 

kollegor som man inte träffat tidigare – 
det är ju smått fantastiskt.

Betyder det också nya kunder?
– Ja, under de här dagarna har vi fått 

15-20 nya leads att jobba med. Det får 
man ju vara väldigt nöjd med.

Henrik Fransson framhåller fördelar-
na med  Värnamo IndustriExpo och dess 
kostandseffektivitet.

– Stora fördelar är naturligtvis att man 
slipper kostnaderna för transport av ma-
skiner, liksom monterkostnaderna. Vi 
kan också visa fler maskiner och företa-
get på ett annat sätt än en vanlig mässa.

– Samtidigt blir det här naturligtvis en 
ganska lokal företeelse och man får inte 
besökare från hela landet, som man ju får 
på en större mässa. Men sammantaget är 
det här ett väldigt bra sätt att visa upp sig 
på.

– Och den här gången är ju som sagt var 
utfallet väldigt bra. Vi har fått flera nya 
projekt att jobba med de här dagarna .

Företagarna i Värnamo fick därmed yt-
terligare ett bevis på att hjulen faktisk 
snurrar på för fullt igen. Är det någon 
som minns krisen?

samling kring borden hos Herber. Foto: Herber Engineering

Gott om folk och högt i tak. Betydligt större köplust bland besökarna jämfört med för två år sedan. Foto: Herber Engineering

En av de maskiner som drog till sig intresset 
hos Maskin AB A. Fransson. Foto: MAF

Affärer i Värnamo
årets upplaga av Värnamo In-
dustriExpo blev en munter his-
toria.
Med de förra industridagarna, 
för två år sedan, i gott minne, 
konstaterar företagarna i Vär-
namo att årets event var av 
annan kaliber.
– Betydligt bättre nu än då, 
säger Henrik Fransson på 
Maskin AB A. Fransson.

glada dagar på Värnamo IndustriExpo 2011
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Swerea utför forSkning och utveckling i världSklaSS 
inom lättvikt, rent Stål och funktionella fibrer

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

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

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

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

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

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

funktionella fibrer
Fibrer är byggstenar i förädlade textila ma-

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

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

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

Forskning i världsklass

Swerea-koncernen skapar, förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena material-, process-, 
produkt- och produktionsteknik. Målet är att skapa affärsmässig nytta för medlemmar och övriga kunder och 
att stärka konkurrens- och innovationsförmågan hos näringslivet i Sverige. Koncernen har ca 500 anställda 
och omsätter 600 Mkr. www.swerea.se
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Walter Norden AB
Halmstad, Sverige
+46 35 165300
service.norden@walter-tools.com
www.walter-tools.com

Konkurrent

Tiger·tec®

Tiger·tec®Silver

En ny tiger,  
en ny standard:  

 100 %
ökad  

effektivitet

upp 
till 

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

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