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LEdarEN

Allt bromsar utom bilen

Med vänlig hälsning

Johan Sköldberg
johan.skoldberg@qimtek.se

”På rullande sten växer ingen mossa”
Bilindustrin är en av få branscher som gör just det, rullar på. Faktiskt en av få som till 

och med har en viss ökning på exportsidan. Man kan inte annat än att lida med alla som 
är involverade i SAAB just nu, men i skrivande stund så ser det dock lite ljusare ut och 
kanske kan även lite kinesiska Yuan ”rulla” åt vårt andra stora bilmärkes håll och där-
med övertyga Hovrätten om en rekonstruktion trots allt. 

Ett sådant upplägg kräver dock godkännande av kinesiska myndigheter, Europeiska 
investeringsbanken och General Motors, även från Riksgälden samt från vår regering, 
det vill säga inget som kommer att ske över natten precis. Är detta troligt? Vem vet... 
men det som kan bli SAABs räddning är deras teknologi och det känner väl de flesta 
till. Hur som helst om SAAB överlever en ”nionde gång”, så krävs stora förändringar, 
för en tionde gång har ingen överlevt, inte ens en ”katt”.

Många av de andra branscherna såsom maskin, elektronik och anläggningsindustrin 
ser lägre ordervolymer nu än tidigare. Lägre orderingångar inom maskinindustrin är 
ett tecken på att investeringar kan ha mattats av. Det är fortfarande en hög produktion 
i industrin och alla utnyttjar sin kapacitet till fullt. Men fortsätter en avmattning på or-
der så kommer kapacitetsutnyttjandet också att sjunka.  En ganska säker indikation att 
konjunkturen i Sverige sakteliga är på väg neråt är att metallföretagen också ser en läg-
re orderingång. 

Så det gäller givetvis att framöver veta när man ska bromsa, men framför allt ock-
så att se sig omkring och se möjligheterna till att gasa, vilket är det enda sättet att få en 
bil ”att rulla”.

Vi syns på Tekniska Mässan/Blech Nordic 2011
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CNC-MASKINER – TEKNIKGYMNASIUM

Tel 0500–44 50 50. www.lichron.se

Karusellsvarvar
Koreanska KDM har över 30 års erfarenhet och 

bygger stora kvantiteter åt koreanska Doosan, bl a 

serien Lynx, Puma samt arborrverken ACE.

Här presenteras karusellsvarvarna under 

eget varumärke. KDM har 300 anställda 

och bygger ca 2500 maskiner per år. 

KDM på EMO!
Se KDMs KTM-12/16 på EMO: Hall 26, monter A28

KTM-12/16
Karusellsvarv med C-axel 
och drivna verktyg
• Svarvdia. 1600 mm x höjd 1300 mm
• Bordsdiameter 1250 mm
• Effekt 45 kW
• ISO 50 kona
• Drivna verktyg 18,5 kW
• 4-backs manuell chuck
• Kylvätska genom 
   spindel 20 bar
• Linjära skalor X/Z
• 16 verktygsplatser

KTC/KTM-serien har bordsstorlek upp till 2500 mm 
och sving 3000 mm, roterande verktyg och palett-
system som option.

2 paletter fOMGÅENDE
LEVERANS!

SPECIAL- 
PRIS!

Helsida KDM höst 2011.indd   1 2011-09-13   12.01



www.svenskverkstad.se6

 FKG är branschorganisation 
för Skandinaviens leverantö-
rer till fordonsindustrin. An-
talet medlemsföretag är cir-
ka 300.

 Fredrik Sidahl är 55 år och 
är utbildad vid Chalmers Tek-
niska Högskola. Han har ar-
betat på flera olika positioner 
inom framförallt utveckling 
inom fordonsindustrin (Volvo 
CC och Saab Automobile) och 
dess leverantörsled. Han har 
bland annat varit Divisions-
chef inom automotive på Ca-
ran. Han är i dag anställd vid 
BAE/Hägglunds som direktör 
med ansvar för affärsenheten 
EM-Center.

– Fredrik Sidahl uppfyller 
mer än väl den kravprofil som 
vi haft för vår rekrytering av 
en efterträdare till Svenåke 
Berglie. Sidahl har arbetat på 
båda sidor, OEM och leveran-
törsledet, samt är bevandrad i 
myndighetskontakter, något 
som vi värdesätter högt, säger 
Christer Palm, styrelseordfö-
rande för FKG.

EfTEr BErgLiE
Fredrik Sidahl efterträ-

der Svenåke Berglie som va-
rit vd för FKG sedan årsskif-
tet 1999-2000. Under Berglies 
ledning har förståelsen för le-
verantörsindustrins roll inom 
fordonstillverkning ökat mar-
kant. Inte minst skedde det i 
anslutning till bilindustrins 
strukturkris för två år sedan.

 – Mitt uppdrag är att byg-
ga vidare på det arbete som 
Svenåke lagt ner för den skan-
dinaviska leverantörsindu-

strin. På agendan finns flera 
viktiga frågor – från kreditti-
der till fordonsindustrins glo-
balisering. Personligen ser 
jag med stor entusiasm fram 

emot att delta och hjälpa till i 
utvecklingen av leverantörs- 
och fordonsklustret, säger 
Fredrik Sidahl, tillträdande vd 
för FKG. 

Våra verktyg levereras 
med en extra funktion. 
Oss.
Det finns ingen ersättning för världsledande expertis när det  
gäller att hitta smarta verktygslösningar. Den gula rocken är din 
garanti för att du både får världens bästa verktyg och kunskapen 
som behövs för att utnyttja dem maximalt. 
 
Vi har med tusentals erkänt fungerande lösningar den erfarenhet 
som krävs för att hjälpa dig sänka era kostnader per producerad 
detalj, öka maskinutnyttjandet och förbättra produktkvaliteten,  
oavsett om du svarvar, gängar, borrar, fräser, eller sticker och  
svarvar spår.

Låter det intressant? Gå till vår webbplats, eller ännu bättre,  
kontakta någon i en gul rock.

www.sandvik.coromant.com/se

Smart ads for 2011.indd   4 2011-03-21   17:17:20

Ulf Näversten har tillträtt som 
ny platschef för DHL Supply 
Chains lagerverksamhet i Torsvik 
i Jönköping. 

Ulf kommer närmast från Lo-
gent Logistics där han till för-
mån för DHL lämnat en tjänst 
som Senior Logistic Consultant. 
Med många års bred erfarenhet 
från transport- och logistikbran-
schen axlar Ulf nu en viktig roll – 
på lagret i Torsvik hanterar DHL 
logistiken för några av världens 
mest kända varumärken i en av 
Skandinaviens modernaste lager- 
och distributionsanläggningar.

– Som ny platschef har jag en 
riktigt spännande utmaning fram-
för mig. Min ambition är att vi ska 
bli världens bästa DHL-lager i 
Sverige, alla kategorier. Det är en 
utmanande resa, tillsammans med 
mina medarbetare har vi fantas-

Glenn Heed blir ny vd på CP 
Nordic Customer Center. Med en 
ny strategi för den svenska mark-
naden ska det Atlas Copco-äg-
da industriverktygsföretaget öka 
omsättningen med cirka 30 pro-
cent, till cirka 100 miljoner kro-
nor, de tre närmaste åren.

Bredare satsning på fordonspro-
duktion och generell industripro-
duktion, större distributionsnät, 
fler återförsäljare och en rad nya 
innovativa produkter är några av 
de områden man nu kommer att 
lägga stor kraft på .

– Vi har ett stort förtroende i 
branschen, ledande produkter och 
ett bra team. Nu ska vi bland an-
nat öka distributionskanalerna 
och tillgängligheten, vilket kom-
mer att resultera i mycket positiva 
flöden för oss, säger Glen Heed 
bland annat. 

Edströms Maskin AB har an-
ställt Per Andersson som ny säl-
jare med ansvar för plåtbearbet-
ningsmaskiner.

Fokus kommer främst att lig-
ga på kantpressar och gradsaxar 
med de nya agenturerna Vimer-
cati och CoastOne Oy samt kant-
pressverktyg. 

Per Andersson har arbetat som 
säljare på Hjo-Verktyg AB, med 
inriktning mot kantpressverktyg 
och har sedan tidigare även erfa-
renhet från försäljning av plåtbe-
arbetningsmaskiner.

Fredrik Sidahl ny vd för FKg

fredrik Sidahl tar över rodret på fKg efter Svenåke Berglie. 
foto: fKg

 Fredrik Sidahl har utsetts till 
ny vd för FKg – Fordonskom-
ponentgruppen AB. 
Han efterträder Svenåke 
Berglie som avgick för pen-
sion efter FKg:s ordinarie bo-
lagsstämma 6 september.

ulf Näversten ny 
platschef på DHL  
i Jönköping

Edströms Maskin 
presenterar  
Per Andersson

glenn Heed ny vd  
på CP Nordic  
Customer Center

Michael Sigvardsson 
nytillträdd vd  
på Pullmax

tiska förutsättningar för att lång-
siktigt kunna utveckla våra kun-
ders logistikhantering, säger Ulf 
Näversten, ny platschef på DHL 
Supply Chains lageranläggning i 
Torsvik.

Michael Sigvardsson, 46 tillträ-
der den 29 augusti som koncern-
chef och verkställande direktör 
på Pullmax AB. Michael kom-
mer senast från Icomera AB, där 
han sedan 2009 arbetat som vd och 
marknadschef. Michael var tidiga-
re vd för AB Thoreb under 9 år och 
före det, marknadschef på Consi-
lum Marine under flera år. Micha-
el har en civilingenjörsutbildning 
från Chalmers och en MBA från 
Handelshögskolan i Göteborg.

– Samarbetet med LVD ger 
Pullmax en unik position på 
marknaden, med branschens bre-
daste och bästa produktsortiment 
inom plåtbearbetning. Jag ser 
framemot att få möjlighet att vara 
med och utveckla Pullmax-kon-
cernen, som genom en omfattan-
de förändringsprocess står väl po-
sitionerad inom nyförsäljning och 
eftermarknad, säger  Michael Sig-
vardsson, vd Pullmax.

– Vi är glada att få Michael i vårt 
team, hans långa erfarenhet av för-
säljning och utveckling av affärer 
och företag ger Pullmax möjlig-
heten att ta nästa steg i utveckling-
en. Vi ser stora möjligheter att nu 
öka Pullmax koncernens affärer 
med ett mycket starkt produktpro-
gram som ger förutsättningar för 
konkurrenskraftig produktion för 
Pullmax kunder, under Michaels 
ledning, säger  Tomas Hellström, 
Styrelseordförande Pullmax.
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Våra verktyg levereras 
med en extra funktion. 
Oss.
Det finns ingen ersättning för världsledande expertis när det  
gäller att hitta smarta verktygslösningar. Den gula rocken är din 
garanti för att du både får världens bästa verktyg och kunskapen 
som behövs för att utnyttja dem maximalt. 
 
Vi har med tusentals erkänt fungerande lösningar den erfarenhet 
som krävs för att hjälpa dig sänka era kostnader per producerad 
detalj, öka maskinutnyttjandet och förbättra produktkvaliteten,  
oavsett om du svarvar, gängar, borrar, fräser, eller sticker och  
svarvar spår.

Låter det intressant? Gå till vår webbplats, eller ännu bättre,  
kontakta någon i en gul rock.

www.sandvik.coromant.com/se
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ISCAR har kompletterat sitt sortiment av solida CHAT-
TERFREE-pinnfräsar med långskaftade pinnfräsar med 
tre spånkanaler. Dessa solida pinnfräsar klarar, med eller 
utan kylning, spårfräsning med djup på ända upp till 2xD i 
aluminium samt spår med djup 4xD i två passeringar.

De nya långskaftade pinnfräsarna har alla de beprövade 
egenskaper och fördelar som övriga pinnfräsar i CHAT-
TERFREE-sortimentet. Differentierad tanddelning som 
minskar harmoniska svängningar och vibrationer vilka 
annars kan bryta av solida hårdmetallfräsar, slipade och 
polerade skäreggar för utmärkt ytfinhet i botten- och si-
doytor utan spår efter övergångar. De har visat sig vara 
särskilt effektiva i lågeffektmaskiner anpassade till ISO40 eller BT40.

Den nya ECA-H3 ... CF pinnfräsen finns i diametrar från 3 till 25 mm. 

ISCAR har utökat sin tättandade fräsfamilj 
HELIDO H400 ROUND för att förbättra pro-
filbearbetning och rampning inom ett brett 
område av applikationer. Nu ingår även 10 
och 16 mm-skär som komplement till de ur-
sprungliga 12 mm-skären. Tillhörande fräs-
kroppar finns i diameterområdet 20-32 mm 
för pinnfräsar och 40-125 mm för planfräsar. 

Till skillnad från cirkelformade skär har 
HELIDO 400 ROUND-skären en perife-
ri som består av sammanbundna cirkelbå-
gar där verksam radie skulle ha krävt dubbel 
skärstorlek för ett normalt cirkulärt skär. Det-
ta tillåter mycket höga matningar eftersom 
fler skär kan monteras in i en fräs med given 
dimension vilket ger ett verktyg med tätare 
tanddelning. 

Skären är dubbelsidiga, med spiralskurna 
skäreggar vilket ger mjukare ingång i mate-
rialet. Skärens geometri medger en 10o posi-
tiv spånvinkel. Varje skär har fyra 120o bågar 
med verklig radie. 

Skärens unika utformning på HELIDO 

400 ROUND ger förutom 4 skäreggar även 
en stabil laxstjärtsinspänning utan risk att 
skäret vrider sig i sätet vid höga skärkrafter. 
Med de fasta indexeringslägena garanteras 
att alla fyra eggarna utnyttjas, så att man inte 
av misstag kasserar skär som har användbara 
skärkanter kvar

www.iscar.se

BraNSCH- O PrOduKTNyHETEr
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KDM -ny agentur hos Lichron
Lichron utökar sitt produktsortiment 

med en väletablerad tillverkare av stora 
karusellsvarvar.

Koreanska KDM har 30 års erfaren-
het av att bygga maskiner. KDM bygger 
stora kvantiteter åt koreanska Doosan 
bla. serien Lynx, Puma samt arborrver-
ken ACE. Här presenteras karusellsvar-
varna under eget namn. KDM har 300 
anställda och bygger ca. 2500 maskiner 
per år. 

KTC/KTM serien med bordsstorlek 
upp till 2500 mm och sving 3000 mm, 
roterande verktyg och palett-system 
som option.

– KDM passar in i vårt maskinpro-
gram, tidigare har koreansk kvalitet 
bevisat sin höga standard genom vår 
agentur Hyundai-Kia dessutom byg-
ger KDM maskiner åt koreanska Doo-
san meddelar marknadsansvarig Mag-
nus Chronholm.

www.lichron.se

Granzow har utökat sitt sortiment med 
marknadens energisnålaste tryckluftsfil-
ter. Tack vare ny filterteknik håller filtre-
na en låg tryckdifferens (tryckfall) över 
hela sin livslängd. Detta leder i sin tur till 
en mer ekonomisk drift då man ej behöver 
producera övertryck pga. tryckfall. 

Filterhusen skyddas av antikorrosions-
beläggning och kraftig epoxylack p.g.a. 
detta så erbjuds 10-års garanti på filterhu-
sen.

Serien av tryckluftsfilter från Granzow 
innehåller allt ifrån mekaniska vattenav-
skiljare, standard vatten/partiklar/olja av-
skiljande filter till sterilfilter för de mest 
kritiska applikationerna.

Vi har även filter för andningsluft, högre 
tryck, gasfilter samt andra specialfilter.

www.gransow.se

Marknadens 
energisnålaste 
tryckluftsfilter

Innovationsbron investerar i SenSiC AB, 
med eget framtaget sensorsystem för op-
timal förbränning. Sensorerna är avsed-
da att användas för reglering av en rad 
olika typer av förbränningar från bioma-
terial till diesel. Applikationerna riktar sig 
till tillverkare inom biovärmesystem, vil-
lapannor, kaminer, kraftvärmeverk samt 
framtida tillämpningar inom fordons- och 
fartygsindustrin. 

www.sensic.se

Ny generation 
gassensorer för 
en renare miljö

ISCARs frässortiment av HELIDo 
H400 RouND har utökats

...och solida hårdmetallpinnfrä-
sar med långa skaft



9www.svenskverkstad.se

LÅT OSS SAMMANFATTA  
INTERCUT I TRE, ENLIGT OSS,  
RIKTIGT STORA ORD: 

MESSER,
KALTENBACH
& SOYER
Egentligen skulle vi kunna upprepa våra tre grundstenar: Engagemang,  

kunnande och service, men det är med en oerhörd stolthet och glädje vi  

nu kan presentera dessa varumärken i våran portfölj. 

Ring oss på 08-550 512 00 eller besök www.intercut.se så kan vi  

berätta mer om Messers skärmaskiner, Kaltenbachs kap- och bläster- 

maskiner eller Soyers bultsvetsmaskiner via vårt systerbolag Areg.
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Lichron har nyligen sålt tre stora fleropera-
tionsmaskiner från tyska AXA.

Först ut i Januari 2011 var LG Produktion 
i Hovmantorp med en order på AXA VSC2- 
2000XTS. En maskin med rörelseområde i 
X-axel på 2360 mm, direktdriven spindel på 
12.000 varv och 30 kW, i verktygsmagasinet 
finns 36 platser som kan riggas under drift. 
LG Produktion bearbetar bla. bakstycken och 
fronter till mobila datorer.

Det välkända verkstadsföretaget Maskinar-
beten i Alvesta investerar också de i en stor 
och kraftfull fleroperationsmaskin från AXA.

Maskinarbeten har tecknat order på en av de 
största AXA maskinerna i Sverige med en X-
rörelse på 8000 mm. Maskinarbeten uppda-
terar sin maskinpark med en pendelmaskin 
utrustad med tiltbar spindel för att kunna be-
arbeta stora detaljer till värmeväxlare samt 
för legoproduktion.

Maskinmodellen heter VHC3 8000XTS 50. 
VHC syftar på den tiltbara spindeln (Vertikal/
Horisontell). Maskinen har ett rörelseområde 
på X/Y/Z 8000/900/850 mm. Spindeln är en 
BT 50 kona på 45 kw och 6.000 varv med 20 
bars kylvätsketryck genom spindeln. Maski-
nen är också utrustad för pendelkörning och 

med ett NC-rundbord. En viktig uppbygg-
nadsdetalj i AXA´s maskiner är plangejdrar 
i alla axlar för kraftig avverkning med bäs-
ta stabilitet.

Styrsystemet kommer från Heidenhain mo-
dell iTNC530. Maskinen är också utrustad 
med Renishaw mätprobe för verktyg samt 
mätprobe för detalj.

XTS i modellnamnet betyder Extended 
Tool System (utökat verktygsmagasin). XTS 
verktygsmagasin är till för snabb hantering 
med riggning och underhåll under pågående 
produktion. Magasinet är också utbyggbart i 
moduler för framtida expansion.

Maskinen väger totalt ca 35 ton och levere-
ras i Juni månad.

Augustsson Beslagsindustri AB i Vetlanda 
har gjort sin största investering hittills i form 
av en AXA VHC3 7000S. Maskinen är ock-
så här en gigant med ett rörelseområde på 
X/Y/Z 7000/900/950mm. Maskinen har ett 
tiltbart huvud samt NC-rundbord. Augusts-
son bearbetar mycket aluminium och maski-
nen är här utrustad med en HSK63-spindel på 
18.000 varv, maskinen kan pendelköras om 
så önskas.

www.lichron.se

BraNSCH- O PrOduKTNyHETEr
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Triss i AXA från Lichron

MaskinFransson har nyligen anställt 
Tommy Jansson som servicetekniker och 
han började arbeta hos oss den 8 augus-
ti. Tommy kommer att utgå från Lidhult 
i sydvästra Småland och han blir ett väl-
behövligt tillskott för vår service i södra 
Sverige.  Tommy har lång erfarenhet av 
att reparera och utföra service på verk-
tygsmaskiner.

www.maskinfransson.se

...och anställer 
Tommy Jansson

Takisawa är en välkänd japanska tillver-
kare av verktygsmaskiner som har varit i 
branchen sedan 1922. De tillverkar cnc-
svarvar från enklare 2-axliga upp till av-
ancerade multifunktionssvarvar med exv. 
övre och nedre revolver, dubbla spind-
lar och B-axel komplett med portalrobot. 
De tillverkar även fleroperationsmaskiner 
och konventionella svarvar. 

– Vi är stolta över att ha fått förtroendet 
att representera Takisawa i Sverige, säger 
Maskin AB A. Fransson:s försäljnings-
chef och huvudägare Henrik Fransson. 

– Takisawa kompletterar vårt övriga 
program på ett bra sätt, framförallt i skik-
tet mer avancerade cnc-svarvar med mul-
tifunktionsegenskaper. Takisawa har flera 
mycket kompetenta maskiner och även en 
hel del intressant på gång och därför är vi 
övertygade att de kommer att passa svens-
ka kunders krav både i dag och i framti-
den, avslutar Henrik.

www.maskinfransson.se

MaskinFrans-
son tar över 
agenturen för 
japanska  
Takisawa

Miltronics nya kopplingskabel, BE-
TAtherm® ENgine, står emot både aggressi-
va kemikalier och temperaturer upp mot 125 
°C. Därför passar den bra till framför allt tåg 
där mycket höga krav ställs på bland annat 
brandspridningsklassning, halogenfrihet och 
kemisk beständighet.

Kraven på kablar blir allt hårdare. De ska 
vara absolut säkra och fullt pålitliga. Med 
detta i åtanke, har Miltronics samarbetspart-
ner sedan många år, Leoni Studer Cables, ut-
vecklat en ny generation kopplingskablar, 
BETAtherm® ENgine, vilka tål både extre-
ma temperaturer och aggressiva kemikalier 
som exempelvis diesel och olja. Kablarna är 
avsedda för industriella miljöer och lämpar 
sig väl för tågapplikationer.

Det är många parametrar i kombination 

som gör produkten till en spjutspets bland ka-
blarna. Exempelvis är den brandspridnings-
säkrad, halogenfri och kemiskt beständig. 
Sammantaget uppfyller BETAtherm® ENg-
ine tågklassningen och kan därför installeras 
såväl inuti tåg som på utsidan. Kablarna kan 
användas till att koppla och leda ljus, värme 
och elektricitet.

– BETAtherm® ENgine har många förde-
lar, säger Magnus Gustafsson, produktingen-
jör på Miltronic. Framför allt är det den långa 
livslängden på 20 000 timmar i temperaturer 
upp mot 125 °C som är unik. Produkten är lite 
av ”top of the line”, och har ett brett använd-
ningsområde där tuffa krav ställs.

Produkten har beställts av bland andra Atlas 
Copco som ska använda den på sina riggar.

www.miltronic.se

BETAtherm® ENgine – kabeln  
som tål hetta och kemikalier
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Ibland behöver man  
stål relativt omgående. 

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

www.repay.se

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

w
w

w
.k

ru
x.

se
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Ett bredare event
Tekniska Mässan och BLECH Nordic  
bildar par och täcker upp allt från  
embedded technology till plåtbearbetning

I år blirTekniska Mässan i älvsjö väldigt speciell.
genom ett samarbete med Mack Brooks, som arrang-
erar världens största plåtmässa Euro BLECH, breddas 
och kompletteras den tekniska mässan med en stor plåt-
bearbetningsmässa. 
BLECH Nordic gör entré – och slår det här försöket väl 
ut, kommer konceptet att bli kutym i framtiden.
– Det är ett test, säger Björn Lindforss på Tekniska Mäs-
san. Men ett test som vi tror mycket på och jag tror det 
kommer att slå väldigt väl ut.

Mässeventet på Stockholmsmässan 
i Älvsjö i början på oktober får en ny 
bredd när de två mässorna arrangeras pa-
rallellt i utställningshallarna.

Det är alltså investeringar i industrin i 
ny teknik, maskiner och andra industri-
förnödenheter i allmänhet samt plåt och 

plåtbearbetning som står i fokus på den-
na ”dubbelmässa”.

Vid en presskonferens inför eventet ny-
ligen representerades Tekniska Mäss-
san av projektledare Björn Lindforss och 
Mack Brooks och BLECH Nordic av Su-
sanne Neuner.

Båda uttryckte sig positivt om samar-
betet, med förhoppningen om att kon-
ceptet ska attrahera en bred kategori be-
sökare när 210 utställare på TM och 100 
på BLECH tar emot i mässhallarna. På 
plåtmässan utgör svenska utställande 
företag 45 procent. Huvuddelen kom-
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Ett bredare event

Tekniska Mässan – Björn Lindforss.

Mack Brooks och BLECH Nordic – Susanne Neuner.

mer alltså från övriga 16 deltagande län-
der, bland annat Tyskland, Italien, Fin-
land, Danmartk, Storbritannien, USA 
och Kina.

– Vi tror att BLECH Nordic kommer 
att bli ett bra tillskott och att besökarna 
kommer att vara intresserade av att be-

söka båda mässorna, säger Björn Lind-
forss.

Lindforss berättade om en del high-
lights som mässan erbjuder i år. Bland 
annat konstaterade han att 125 års-jubi-
lerande Svenska Uppfinnarföreningen är 
världens äldsta uppfinnarorganisation. 

Föreningen firar med innovationsmässa 
i A-hallen och där finns ett 60-tal upp-
finnare på plats. Föreningen delar un-
der mässan ut International Inventors 
Award, stipendier om totalt 450 000 kro-
nor. Här kan också nämnas att Skapa-sti-
pendiet traditionsenligt delas ut 
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Dagens talare. från vänster Bengt Lindqvist, Teknikföretagen, Björn Lindforss, Tekniska Mässan, Susanne Neuner, Mack Brooks och Johan Nordin, 
Svensk Elektronik sektionen Embedded Technology.

i samband med mässans invigning den 4 
oktober. Totalt delas över en miljon kro-
nor ut av näringsminister Maud Olofs-
son, som också förrättar invigningen av 
mässan.

– Innovationstorget mitt i A-hallen är 
också värt att nämna. Där får vi se nya 
produkter som använder embedded-tek-
nik på olika sätt. Temat är i år industri 
och rymdteknik.

Lindforss nämnde också de konferen-
ser som äger rum på mässan, att årets ut-
ställare är drygt 200 till antalet och att 
han ser fram emot att se resultatet av 
samarbetet med Mack Brooks under 
mässdagarna.

– Stockholmsmässans hallar blir väl-
matade med produktionsutrustning, af-
färsintresserade besökare, innovatörer 
och aktiviteter, sa Björn Lindfors.

– Det kommer att vara fullt tryck!

BLECH NorDiC
Susanne Neuner, PR-direktör på Mack 

Brooks, konstaterade att situationen 
inom plåtbearbetningsindustrin klart sta-
biliserats sedan den globala ekonomiska 
krisen och att den allmänna inställningen 
är optimistisk igen, i synnerhet för till-
verkare och leverantörer i Norden.

Hon är, precis som Lindforss, optimis-
tisk och positiv till samarbetet med Tek-
niska Mässan och tror att satsningen på 
en stor plåtmässa i Norden är rätt och att 
Stockholm är den rätta platsen för det.

– Den stora andelen utställare från ut-
landet vid detta första BLECH Nord-
ic-event visar hur viktig utländska före-
tag anser att den nordiska marknaden för 
plåtbearbetningsindustri är.

BLECH Nordic omfattar alla sektorer 
av plåtbearbetningsprocesser, inklusi-
ve plåtbearbetningsleverantörer, rör och 
profilbearbetning, formning och böjning 
av metall, prägling, pressning, automa-
tion, flexibla tillverkningssystem, skär-
ning, stansing, sammanfogning/svets-
ning, bearbetning, laserteknik, CAD/
CAM, finish och ytbehandling, kvali-
tetsförsäkran och materialhantering – 
ett veritabelt smörgåsbord för alla som 
är involverade i någon form av plåtbe-
arbetning, således, och dessutom på alla 
niver.

– En serie seminarier om plåtbearbet-
ningsforskning och ny teknik kommer 
att hållas varje utställningsdag. Semi-
narierna omfattar presentationer om de 
senaste utvecklingarna inom formning, 
simulering och processoptimering, la-
ser- och vattenstråleskärning samt svets-
processer.

Susanne Neuner berättade också om 
de stora plåtmässorna som Mack Brooks 
arrangerar på flera håll i världen. Num-
mer ett är naturligtvis den stora Euro 
BLECH, som arrangerats i många år. 
Nu har dessutom BLECH Russia och 
BLECH India tillkommit och arrange-
rats under ett par år. BLECH Nordic är 

alltså det senaste tillskottet, och alla ser 
fram emot den med spänning.

Vid presskonferensen på Stockholm 
Business Region i slutet av augusti del-
tog även Johan Nordin, som berättade 
om  Embedded Technology och Bengt 
Lindqvist från Teknikföretagen, som 
gav en bild av den närmaste framtiden 
för svensk industri (se följande sidor).

Så här kan det se ut på en BLECH-mässa. 
Plåtbearbetning i skarpt läge. 
foto: Mack Brooks
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– Vi har precis tagit oss ur 
en av de tuffaste kriserna vi 
upplevt i svensk industri, in-
ledde Bengt Lindqvist från 
Teknikföretagen, och gav oss 
en ganska positiv bild av ut-
vecklingen.

Produktionsnivån ökar i Sverige, kon-
staterar Lindqvist. Under det senaste året 
har nivån ökat med 20 procent.

– Tittar vi på det globalt ser vi samma 
tendens där. Det har skett främst med 
hjälp av Kina, naturligtvis.

– Den starka inledningen på året, med 
ökad produktivitet avspeglas naturligt-
vis också i ett ökat investeringsbehov.

Bengt Lindqvist visade – och bevisade 
– med flera diagram och kurvor hur ut-
vecklingen sett ut de senaste åren – med 

den djupa dippen i slutet av 2008 och 
den tuffa tid som därefter följde – och 
hur kurvorna nu pekar uppåt ganska ge-
nerellt inom industrin i allmänhet och 
Teknikföretagens företag i synnerhet.

Han noterade dock fluktuationer i kur-
vorna, exempelvis den påverkan som 
tsunamikatastrofen i Japan hade.

DäMPaDE förväNTNiNgar
Han konstaterar också att inköpschefer-

na förväntningar dämpats något av den 
senaste tidens oro i olika ekonomier runt 
världen, inte minst USA:s förstås. Detta 
har till viss del påverkat även svensk in-
dustri, som trots allt står sig ganska bra i 
förhållande till många marknader.

– Även om kurvorna pekar uppåt och 
nivåerna ökat, kan man inte tala om någ-
ra anmärkningsvärt höga nivåer. Vi går 
från ett väldigt lågt läge till ett mer nor-
malt och trots den oro vi nu ser finns det 
skäl att se ljust på framtiden.

– Den starka återhämtningen vi upplevt 
efter krisen kommer inte att följas lika 
starkt fortsättningsvis, fortsatte Lind-
qvist. Tillväxten varierar en del mel-
lan olika branscher. Vissa kan växa så 
mycket som 40 procent under året.

När det gäller investeringsbehovet lig-
ger förväntningara för 2011 på en tio 
procents ökning.

– Vi får hoppas att Tekniska Mäss-
san och BLECH Nordic bidrar till att in-
vesteringarna kommer igång ytterligare, 
slutade Bengt Lindqvist.

Möjligheterna till investeringar lär inte 
saknas på mässorna. Teknikutveckling-
en har sedan det senast begav sig tagit 
ännu ett steg framåt och de utställande 
företagen har massor av nyheter att pre-
sentera på årets dubbla mässor. Drygt 
300 företag ställer alltså ut på de båda 
mässorna.

TEKNISKa MÄSSaN   &   BLECH NOrdIC

Kurvorna vänder upp
Produktionsnivån ökar – då ökar investeringsbehovet

Bengt Lindqvist från Teknikföretagen gav en bild av framtiden för svenk industri. 
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service

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

www.abus-kransystem.se

Service

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

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

Lyft er med 
ABUS Avtalsservice!

Vår kunskap – Er säkerhet
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Embedded technology – självklart
för Johan Nordin från Svensk Elektronik ligger embedded technology synnerligen varmt om hjärtat och han pratar med entusiasm om ämnet.

Embedded Technology har bli-
vit en viktig och självklar del av 
Tekniska Mässan.
– Det är nu sjätte året vi del-
tar med Embedded Confer-
ence på mässan, konstater-
ar Johan Nordin från Svensk 
Elektronik.

Förra året flyttade Embedded Confe-
rence Scandinavia in i Victoriahallen vid 
Stockholmsmässan – och det blev genast 
succé.

– Besökarantalet växte med 30 procent 
från föregående år och vid årets mässa 
kommer ECS i samma format.

Johan Nordin är ordförande i sektionen 
för embedded technology i branschorga-
nisationen Svensk Elektronik.

– Embedded technology har upplevt 
en stor uppgång under senare år, konsta-
terar Nordin. Trots den oro som finns i 
världen upplever vi en stor optimism.

Embedded technology spänner över i 
princip alla branscher. Inbyggd intelli-
gens blir allt vanligare inom alla områ-
den.

– Det finns i stort sett var man än vän-
der sig; den sitter i telefoner, i kameror, 
flygplan, tågsystem, militärsystem...  

Därför är det också svårt att mäta hur stor 
den egentligen är. Vi får sätta upp fingret 
och känna efter lite. Det är svårt att göra 
statistik. Vår känsla är att den här bran-
schen inte har påverkats i särskilt stor 
omfattning av kriser, även om det skett 
en viss stagnation.

– Men eftersom branschen är så bred 
och så fragmenterad är det svårt att få rätt 
investerare, tillägger han.

DET åTråvärDa PriSET
Intresset för Embedded Conference 

Scandinavia växer alltså för varje år som 
går, och Johan räknar med att besökaran-
talet kommer att stiga även i år.

– Intresset är enormt, säger Nordin. 
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and the nominees are...

Alisensor Wheel
Tävlande: Gloi AB, Mölndal
ALiSENSOR Wheel är en produkt som dramatiskt förenklar mätningen av camber- och cas-
ter-vinklar på fordon. Systemet består av en liten fristående sensorenhet som fästs på hjulet, 
men all grafisk interaktion går via en iPod/iPhone eller iPad, s k. iOS-enhet. På iOSenheten 
körs en applikation (app) som via Bluetooth kommunicerar med den fristående sensorenhe-
ten. Allt är självförklarande och mätningen går mycket snabbt.

Chargestorm
Tävlande: 
Chargestorm AB, 
Norrköping
Chargestorm har ut-
vecklat en turn-
key-lösning för el-
bilsladdning, med 
”intelligenta” ladd-
stolpar som löser pro-
blemet med överlast i 
det lokala elnätet när 
många elbilar lad-
das samtidigt. Char-
gestorms laddstol-
par kan kommunicera 
med fordonet genom 
de nyligen standardi-
serade EV-laddkon-
takterna och trådlöst sinsemellan. Med företagets Nano Gridlösning går det att bygga lokala 
intelligenta elnät som kan ladda upp till 8 gånger fler elbilar i samma nät jämfört med kon-
ventionella lösningar.

Comfort Digisystem Receiver DT10
Tävlande: Comfort Audio AB, Halmstad
Comfort Digisystem Receiver DT10 är världens första digitala minimottagare för hörappa-
rater. Hela konstruktionen väger bara 1 g och den digitala lösningen medger en unik ljudkva-
litet. Mottagaren baseras på företagets SecureStream Technology (SST) och tack vare SST 
möjliggörs digital ljudöverföring från mikrofon till mottagare, vilket eliminerar det brus som 
ofta upplevs med traditionella FM-system. Receiver DT10 ansluts till hörapparatens audio-
sko och drivs av hör-
apparatens batteri.

Nearguard
Tävlande: : Konecra-
nes och Sensor Com-
munications AB, 
Halmstad.
Olyckor med truck-
ar är den vanligas-
te orsaken till arbets-
skador. I USA sker 
till exempel varje år 
ca 34 900 allvarli-
ga truckrelaterade 
olyckor med 85 döds-
fall. KoneCranes och 

Embedded technology – självklart

Kategori Enterprise

Swedish Embedded award
Priset delas ut av Branschorganisationen Svensk Elektronik – Embedded Tech-

nology, KKstiftelsen med konsortierna teknIQ – expertkompetens intelligenta pro-
dukter samt minST – expertkompetens mikro/nano systemteknik, i samarbete med 
tidningen Elektronik i Norden och Tekniska Mässan. Mera detaljer finns på www.
embeddedpriset.nu.

Embeddedkonferensen, Embedded Conference Scandinavia, hålls i år för sjätte 
gången. Konferensen, som är kostnadsfri, sträcker sig över två dagar, 4-5 oktober 
på Stockholmsmässan. Den har fem separata spår med internationella talare, plus 
en utställningsdel med ett sjuttiotal utställande företag inom embeddedområdet.

Mer information finns på www.embeddedconference.se

Erik Josefsson och Magnus frykholm presenterar sitt tävlingsbidrag 
Chargestorm från företaget med samma namn.

Dan Hedgren visade nearguard vid presskonferensen..

Både från besökare och från utställare. 
Det bara sprutar in anmälningar.

I hallen har man naturligtvis också en 
utställning, där en stor del av de nordiska 
embedded-företagen ställer ut sina pro-
dukter. 

Här finns också årets tolv kandidater 
till Swedish Embedded Award, det efter-
traktade priset för nya innovationer och 
produkter med embedded technology. 
Kategorierna är Enterprise, det vill säga 
etablerade företag som deltar i tävlingen, 
och Student.

Ett besök vid utställningen första veck-
an i oktober kan rekommenderas. Det är 
både intressant och spännande – och ro-
ligt!
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Cooperative Adaptive Cruise 
Control (CACC)
Högskola: Högskolan i Halmstad
Tävlande: Mattias Bjäde, Spencer Mak, 
Johan Andersson, Fredrik Bergh
Trådlös kommunikation mellan fordon ute i 
trafiken kan skapa en bättre trafikmiljö både 
ur ett säkerhetsperspektiv, men också ur ett 
miljöhänseende. CACC kommunicerar tråd-
löst mellan bilar för att samköra i fordonståg, 
även kallat ”platooning”. Systemet kan jäm-
na ut de pisksnärtseffekter som tenderar att 
uppstå med dagens adaptiva system för fart-
hållning. Redan med ett relativt fåtal CACC-
utrustade bilar fungerar systemet. 
Högskolan i Halmstad kom på en hedrande 
andraplats i den internationella Grand Coo-
perative Driving challenge-tävlingen i Hol-
land. Högskolan tävlade i samarbete med 
Viktoriainstitutet och Volvo.

eBoll
Högskola: Mälardalens Högskola
Tävlande Athar Nadeem Ahmed 
I alla bollsporter är det viktigt att veta hur 
bollen rör sig och hur den roterar. eBoll be-
står av en sensor med radiosändare som mon-
teras inuti en boll och en avancerad analys-
mjukvara som behandlar de överförda data 
och presenterar dem i grafisk form. Sensorn 
är baserad på gyroteknik och läser av rörel-
serna med sex frihetsgrader. Konstruktionen 
är framför allt tänkt att användas i tränings-
situationer.

Embedded Camera Remote 
Control
Högskola: Chalmers Tekniska Högskola
Tävlande: Johan Rydh
Embedded Camera Remote Control är en 
fjärrkontroll till Canons systemkameror. En 
prototyp för modellen Canon 5D mark II har 
utvecklats som examensarbete på master-
programmet Integrated Electronic System 
Design. Prototypen är implementerad på ett 
FPGA-utvecklingskort med programmer-
bar logik och är baserad på Aeroflex Gais-
lers hårdvarubibliotek GRLIB och använder 
en LEON3-processor. Produkten kombinerar 
en fjärrutlösare med timerfunktion med funk-
tioner som annars kräver tillverkarens PC-
programvara. De inställningar som visas och 
kan ställas in är ett urval av de viktigaste som 
stöds av kameran, framförallt exponerings-
inställningar, utvidgat med timerfunktioner 

som bland annat möjliggör enkel program-
mering av time-lapse eller långtidsexpone-
ringar. De flesta av kamerans inställningar 
och funktioner kan kontrolleras via USB.

Fristående signallogger
Högskola: Mälardalens Högskola
Tävlande: Kent Malmlöf, Johan Hedberg, Jo-
han Frisk
Att felsöka ett system kan vara tidskrävande 
och i vissa fall är felbeteendet slumpmässigt 
och uppstår med långa mellanrum. Till det-
ta behövs en logger som kan samla in mät-
data som senare kan analyseras för att avgö-
ra varifrån felet kommer. Många av dagens 
loggningsenheter måste dessvärre kopplas 
till en dator eller annan kringutrustning för 
att fungera. Den fristående signalloggern är 
batteridriven, med lång batterilivslängd. Alla 
inställningar görs i en konfigurationsfil på 
SD-kortet och alla mätdata sparas även på 
detta kort. Loggern är DSP-baserad och har 
gott om analoga och digitala ingångar.

Interaktion i fleranvän-
darmiljöer
Högskola: Linköpings Universitet

Tävlande: Verner Ljung, Fredrik Lundquist
Systemet ger en koppling mellan syn och 
kroppsrörelser och implementerat det-
ta i hårdvara. Prototypen består av fyra oli-
ka komponenter, handhållna enheter, en bas-
station, en kamera, och en applikationsserver. 
Genom att synkronisera systemet så att en 
handhållen enhet i taget tänder en laser och 
kameran i samma stund tar en bildgår det att 
urskilja var på skärmen varje användare pe-
kar.

Locko – det smarta låset
Högskola: Högskolan i Halmstad
Tävlande: Hanna Johansson, Peter Lindahl
Locko är ett stöldskydd som dels låser fast 
den egendom som skyddas, men framförallt 
varnar när angrepp på den görs. Låset har 
två olika detektionssystem, där det ena ba-
seras på fiberoptisk kabel som transporterar 
en slumpmässigt kodad optisk signal från en 
diod till en läsare. Det andra detektionssyste-
met består av en accelerometer som känner 
av förflyttning och stötar. Vid ett larm skickas 
ett SMS till ägarens mobiltelefon. Det finns 
även möjligheter att lägga till andra mottaga-
re.

TEKNISKa MÄSSaN   &   BLECH NOrdIC

Sensor Communications har gemensamt ta-
git fram ett system som varnar om någon be-
finner sig i en trucks färdriktning. Systemet 
baseras på en ID-tag som all personal bär på 
bältet. Varje truck har en basstation och en 
grafisk display som varnar när någon eller 
några finns i färdriktningen. Systemet är spe-
ciellt utformat för att minimera fellarm.

PFo one
Tävlande: Boomslang Instruments AB
PFO (Protective Fashion Object) är ett de-
signat säkerhetsarmband för tjejer och kvin-
nor. Armbandet har ett inbyggt personlarm 

med GPS-positionering och GSM för upp-
koppling mot mobilnätet. Larmservicen är 
kopplad till tre av användaren utvalda per-
soner eller till världens största säkerhetsföre-
tag, G4S. Vid ett larm skickas ett meddelan-
de med position via GPRS eller SMS, med en 
länk till en Smartphone-applikation. Genom 
att klicka på länken får de på förhand valda 
personerna eller larmföretaget upp bärarens 
position och kan snabbt ta sig till larmplat-
sen.

Strokefinder R10
Tävlande: Medfield Diagnostics AB, Göte-

borg och Prevas AB, Stockholm
Varje år drabbas ca 30 000 personer av en 
stroke. Den kan bero på en blödning eller 
en blodpropp i hjärnan och för att ge rätt be-
handling är det absolut nödvändigt att veta 
orsaken. Helst skall rätt behandling kunna 
ges redan i ambulansen. Strokefinder R10 är 
ett system som använder ett stort antal mikro-
vågsnoder med låg intensitet för snabbt stäl-
la diagnos. Systemet är kompakt och kan an-
vändas i ambulanser. Det kan också användas 
för att övervaka patienter som ligger i risk-
zonen.

Kategori Student

athar Nadeem ahmed med sin eBoll.
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VIMERCATI

INNOVATIVA 
KUNDANPASSNINGAR 
OCH MASKINER MED 
MYCKET HÖG FINISH

Designed &
built in Italy

Kantpressar & Gradsaxar

Besök oss på  
Blech Nordic  
i Stockholm 
4 -7 oktober

Edströms Maskin AB | 551 99 Jönköping | 036-39 20 00 | www.EDSTROMS.com
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Robotutvecklingsföretaget Drones Net-
working ställer ut FFR Basic på Tekniska 
Mässan 4-7 oktober i samband med SKA-
PAs final

Den 4-7 oktober går finalen i SKAPAs täv-
ling Utvecklingsstependium 2011, på Tek-
niska Mässan i Älvsjö, där Hallands län re-
presenteras av Drones Networking med 
bidraget FFR Basic, brandbekämpningsro-
boten. 

– Det är roligt att vi har gått till final, ett er-
kännande för vårt tänk”, säger företagets VD 
Leif Ahlman och fortsätter “Nu det skall bli 
roligt att möta besökarna och ta del av deras 

tankar och funderingar om produkten. Och 
givetvis håller vi tummarna, hårt, för att vi 
skall hamna på någon av finalplatserna. 

Det finns insatser då man inte vill skicka 
in personal, exempelvis vid industribränder 
där det finns gasflaskor inblandade. Här kan 
FFR Basic göra en insats genom att på säkert 
avstånd för operatören, flytta, punktera och 
släcka bränder. 

– Vårt mål är att minska riskerna vid såda-
na insatser, avslutar Ahlman. 

www.dronesnetworking.se
Monternummer: A06:20
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Falcon - Nytt videomätsystem 
från Vision Engineering

Videomätsystem för berörings-
fri mätning i tre dimensioner. Kraft-
full mätdator med touch-screen och 
många geometriska fuktioner. 

Falcon 300 är ett nytt beröringsfritt 
2,5-axligt videomätsystem. Vision 
Engineering har gett detta kompakta 
system många tekniska fördelar som 
passar för både kvalitetskontroll och 
inspektion av tillverkade produkter. 
Utrustningen lämpar sig väl i verk-
stads-miljö och arbetet den kan utfö-
ra är vad man kan förvänta sig av be-
tydligt dyrare mätmikroskop. Med 
fokus på precision använder Falcon hög upplösning med zoom-optik (upp till 100x förstoring) 
för kantavkänning med en unik inbyggd kamera med irisbländare för att minska skärpedjupet, 
öka noggrannheten och repeterbarheten av Z-axeln som är ett vanligt önskemål på videomät-
system. Som en kompakt enhet har Falcon många fler avancerade egenskaper för att underlät-
ta användning och öka precision och noggrannhet såsom motorstyrd Z-axel och justerbar LED-
belysning.

www.venso.se
Monternummer: A10:30

Nu lanserar Intab en innovation inom mät-
teknik. Koppla in en trådlös ComfortLog 
och följ därefter värden från valfri dator, 
surfplatta eller mobiltelefon.

På flera håll är det viktigt att övervaka 
temperaturer och luftfuktighetsnivåer. Ge-
nom att samla in mätdata med en datalogger 
(registrerande mätinstrument) kan man lätt 
få en överblick av hur temperatur och luft-
fuktighet sett ut över tid. Skulle någonting 
inträffa är det sedan lätt att gå tillbaka för att 
kontrollera hur förhållandena varit. 

www.INTAB.se
Monternummer: A18:17

Den nya svetsmanschetten, Worksafe 
Weld 20, utvecklad och patenterad i Sveri-
ge, har så många fördelar att det är svårt att 
förstå när man ser den i sin genialiska en-
kelhet. Det är en helt ny generation svets-
skydd, den första i sitt slag. 

Industriell svetsning är i många fall ett ar-
bete där svetsaren är utsatt för en besvär-
lig arbetsmiljö. Det kan vara värme, kyla, 
vind, väta och strålning. Ibland räcker inte 
traditionella svetshandskar för att skyd-
da tillräckligt och svetsare har därför ofta 
problem med händerna. En tjockare hand-
ske skyddar bättre, men blir samtidigt mer 
otymplig och besvärlig för svetsaren att an-
vända. En tunnare och smidigare handske 
blir lättare att arbeta med men skyddar inte 
tillräckligt i besvärliga förhållanden. 

Worksafe Weld 20 löser detta problem 
genom att svetsmanschetten omsluter så-
väl hand som elektrodhållare. På så sätt 
kan man ha en tunnare och smidigare hand-
ske på handen samtidigt som manschetten 
skyddar mot yttre påverkan. 

De första produktionsserierna har nu le-
vererats och distribueras från och med april 
av Procurator. Innovationen är patenterad i 
Sverige och patentsökt globalt. 

www.procurator.net
Monternummer: A04:10

En innovation  
inom mättekniken

unik svensk  
patenterad  
svetshandske

Drones Networking ställer ut 
FFR Basic på Tekniska Mässan
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www.maexpo.se

Den nya mötesplatsen för konkurrens-
kraft i tillverkande industri

Med Manufacturing & Automation Expo skapar vi, tillsammans med branschens 
ledande aktörer, den arena som nu saknas för att samla teknikområden inom 
produktion och automation. En ny stark mötesplats för industrins utveckling, 
framgång och konkurrenskraft på en allt mer global marknad. Här bygger vi 
framtidens kompetens. Här skapas relationer och affärer. 

MACHINE & TOOL
A S S O C I A T I O N  O F  S W E D E N

affärer

kunskap

kontakter utveckling

PREMIÄR

OKTOBER

2012!

Arrangörer:



www.svenskverkstad.se24

Namnet Proto•max™ står för en ny genera-
tion av solida hårdmetallfräsar med maximal 
bearbetningsprestanda och livslängd. De nya 
fullradiefräsarna inom Proto•max™Ultra er-
bjuder nu dessa prestanda även för bearbet-
ning av ISO-H-material.

Användarna kan välja mellan två varianter 
med två diameterområden: Standardutföran-
de i diameter 3-12 mm och miniutförande, 
för små till mycket små konturer, i diameter 
0,1-2,5 mm. De små diametrarna har reduce-
rad hals och en räckvidd på upp till 10xd som 
ger fördelar vid bearbetning av djupa hålrum. 
Toleransen för skaftdiametern är h4 för mi-
niverktygen och h5 för standardverktygen. 
Detta ger utmärkta koncentricitetsegenska-
per som är absolut nödvändiga vid de höga 
varvtal som uppnås med liten verktygsdia-
meter.

De primära tillämpningarna är härdade 
material upp till 70 HRC vid verktygs- och 
formtillverkning. Till de viktigaste egen-
skaperna hör en ny TiAlSiN-ba-
serad beläggning, förkor-
tad TAS. Denna 
beläggning har 
hög värme-

beständighet, vilket är viktigt för att uppnå 
lång livslängd vid bearbetning av härdat stål. 
Dessutom har den optimerad mikrogeome-
tri för stabilisering av skärkanterna. Alla di-
ametrar, även miniversionerna, är tvåskäriga 
och har en spiralvinkel på 30 grader. Fräsarna 
lämpar sig därför mycket bra för 5-axlig be-
arbetning av komplexa detaljer.

Sammantaget medger dessa egenskaper att 
verktygen används både för medelgrov och 
grov bearbetning samt medelfin och finbe-
arbetning. Vid finbearbetning producerar de 
optimalt preparerade skärkanterna ytor med 
utmärkt kvalitet. Dessutom är verktygen 
mycket flexibla vad gäller kylning och smörj-
ning. Beroende på material och bearbetnings-
operation kan tryckluft, emulsion, 
minimalsmörjning eller torr-
bearbetning använ-
das.

www.walter-tools.com

Varje lagledare och tränare har en dröm, att 
hitta den där spelaren som tillför truppen det 
lilla extra och återigen har Edströms gjort en 
klockren värvning i robottillverkaren Uni-
versal Robots. 

Ryktet startade 2003, det var någonting på 
gång hos de danska grannarna. Ett gäng ro-
botforskare hade scannat marknaden och in-
sett att robotar var tunga, invecklade och re-
jält dyra. Inga bra egenskaper om man vill ta 
sig in på en ny marknad alltså. Något nytt be-
hövdes och kort tid därefter grundades Uni-
versal Robots med en uttalad målsättning, att 
skapa en robot som passar alla.

Effektiv automation
Med sitt ”Teach-In” system är Universal 

Robots unika på marknaden. Greppa robo-
ten manuellt, visa den arbetsområdet och du 
har den färdigprogrammerad för ett nytt upp-
drag. På köpet får du en effektivare och auto-
matiserad produktion och kan använda dina 
medarbetare till annat. Universal Robots är 
nydanade inom sitt område och har tagit sto-
ra marknadsandelar både i Europa, Asien och 
Afrika inom vitt skilda verksamhetsområ-
den som metall-, plast-, medicin- och bilin-
dustrin. 

Matchvikt på 18 kilo
Ola Andersson, VD på Edströms, var aldrig 

tveksam till att utöka verksamheten och börja 
sälja Universal Robots.

– Vi har sökt efter en leverantör inom robot-
tillverkning med produkter som inte ska vara 
så förbaskat komplicerade att lära sig. Vi vil-
le ha användarvänlighet, tydlighet, flexibili-
tet och ett konkurrenskraftigt pris. Vi fick allt 

detta i vårt se-
naste nyför-
värv. 

En produkt 
där dina medarbetare endast behöver 20 mi-
nuters utbildning för att begripa grunderna, 
en matchvikt på endast 18 kilo, inga krav på 
avskärmning, grymt precisionsarbete och låg 
strömförbrukning välkomnar vi såklart till 
gänget. Dessutom arrangerar vi den 15 sep-
tember ett robotseminarium hos oss på Ed-
ströms för de som är nyfikna och det kommer 
att bli något utöver det vanliga!

www.edstroms.se
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Daniel Svärd har sedan i maj i år, förutom 
försäljningsansvaret, även tagit över ansva-
ret för service och eftermarknad på Duroc 
Machine Tool. Huvudfokus kommer att lig-
ga på att ytterligare lyfta avdelningen och att 
förbättra företagets erbjudanden inom servi-
ce och förebyggande underhåll.

Tidigare servicechefen, Thomas Jeanmart, 
kommer framöver att fokusera på teknisk 
support, framför allt när det gäller Fanuc 
styrsystem, samt servicekoordinering.

www.durocmachinetool.com

Daniel Svärd. Daniel Jeanmart.

Nyförvärv spetsar truppen

Fräsverktyg för ultrahårda till-
lämpningar från Walter Norden

Det är betydligt enklare och smartare att 
reducera maskinernas stilleståndstider än att 
försöka tjäna sekunder i själva bearbetning-
en. Men då gäller det att ha tillgång till ett 
gränssnitt som ger snabba riggningar.

Ett sådant gränssnitt är System 3Rs Ma-
trix-system. Rigga parallellt utanför maski-
nen medan den jobbar, och därefter sekund-
snabb riggning i den tillfälligt stillastående 
maskinen. Viktigt vid längre serier, men helt 
avgörande för lönsamheten vid korta serier 
eller ren enstyckstillverkning.

Systemets design är optimerad för skäran-
de bearbetning. Och är idealisk vid bearbet-
ning med höga bearbetningskrafter.

Matrix främsta kännetecken är det ge-
nomgående hålet i dragstången. Detta inne-
bär att en betydande del av höga eller långa 
arbetsstycken kan ”sänkas ned” i chucken. 
Därigenom minimeras avståndet mellan 
kopplingens referensytor och den del av ar-
betsstycket som skall bearbetas, vilket opti-
merar stabiliteten i infästningen.

Matrix erbjuder fem olika palettstorlekar – 
Ø110, Ø142, Ø185, Ø220 och Ø260 mm – 
och låskrafter upp till 24000 N.

www.system3r.se

Ny serviceorgani-
sation på Duroc 
Machine Tool

Nytt palettsystem 
ger väsentligt ökad 
stabilitet
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Missa inte 
årets event!
Stockholm 4 – 7 oktober 2011.

Ett samarbete mellan:

Nu är rätt läge att investera i ökad konkurrenskraft! 

På årets enda stora event för tillverkningsindustrin 

kan du ta del av alla nyheter genom två parallella 

mässor och seminarieprogram – Tekniska Mässan och 

nysatsningen BLECH Nordic. En stark helhet för alla 

som vill satsa framåt!

• Tekniska Mässan – presenterar som vanligt hela 
produktionsprocessen inkl robot/automation, montering, 
verktygsmaskiner/verktyg, kontroll, underhåll, 
produktutveckling och miljöeffektivitet. 

• BLECH – som för första gången satsar i Norden – 
täcker in plåtbearbetningsområdet från plåt, rör och 
komponenter till alla typer av bearbetning inkl svetsning, 
ytbehandling och automation. Dessutom miljö, säkerhet 
och forskning.

Välkommen!

Dubbelt så bra!

Registrera dig för kostnadsfri biljett på
www.blechnordic.com • www.tekniskamassan.se

Plåtbearbetningsmässa

www.blechnordic.com

www.tekniskamassan.se

BN_AD_89x279_SE_no_bl.indd   1 26/07/2011   16:54

Mätmaskin ShaPix
– kostnadsbesparande 
mätteknik

Företaget Nyli, en funktions-
leverantör inom mätteknik 
har presenterat en nyhet av 
stor dignitet. 

Nyli är nämligen först i Europa 
med att lansera den amerikanska 
mätmaskinen ShaPix som med 
en unik laserteknik kan visuali-
sera mikroskopiska avvikelser 
på plana ytor. Något som bland 
annat kommer att hjälpa tillver-
kare att effektivisera sin bear-
betningprocess där planhet är en 
kritisk del för funktionen. 

Ett exempel kan vara att iden-
tifiera och förändra bearbetning-
en för att motverka läckage mel-
lan ytor eller när en viss friktion 
mellan ytor är kravkriteriet. 

Rapporter vid mätningen pre-
senteras på ett sätt som ger dig 
en mycket enkel analys från den 
rapport som erhålls vid mät-
ningen där du kan se om bear-
betningsmetoden möter upp till 
ställda krav. 

– Mätmetoden har utveck-
lats av det amerikanska företa-
get Coherix med huvudkontor i 
Ann Arbor. Det ligger i Michi-
gan som är ett mycket känt ut-
vecklingscentrum för nya tekno-
logier. Försvarsindustrin i USA 
driver på forskningsarbetet som 
också gynnar industrin, säger 
Andreas Thorn på Nyli. 

Coherixs ShaPix-maskin har 
vunnit terräng i USA under en 
tid men har först nu tagit ste-
get över Atlanten. Volvo Tech-
nology i Göteborg har investe-
rat i tekniken och bidragit till 
att vi får möjlighet att introdu-
cera spetstekniken in i Europe-
isk tillverkningsindustri. Volvo 
Technology är medfinansiär när 
nu Coherix Europe har bildats. 
Volvo Technology räknar med 

att mätmetoderna så småningom 
ska få kvaliteteshöjande effekt 
för den egna tillverkningen inom 
moderbolaget. Men redan nu är 
ShaPix en intressant teknik, en-
ligt Andreas Thorn. 

– Maskinen kan belysa en yta 
på 300 x 300 mm med ett laser-
raster i olika våglängder. När lju-
set reflekteras går det att mäta 
formstrukturen hos ett objekt. 
Via ”stitching” kan man sam-
manföra flera ytor för att erhålla 
större ytor för kontroll och ana-
lys. 

För att ge bild av skillnaden 
mellan en koordinatmätmaskin 
och med ShaPixs laserljus så ut-
för koordinatmätmaskinen nor-
malt ett 60-tal punkter på en yta 
av den här storleken medan Sha-
Pixs på samma område lägger 
hela fyra miljoner mätpunkter. 

Det innebär att en homogen 
bild går att återskapa av mätom-
rådet där även de minsta avvi-
kelserna blir tydliga. 

Bilder som är 3-dimensionella 
har under lång tid använts inom 
mättekniken men med ShaPix 
teknik benämner vi bilden som 
erhålls som en holografisk bild 
där ytan återskapas med mycket 
hög noggrannhet med minsta av-
vikelse verifierad. 

Bearbetningen kan med lätthet 
analyseras vad gäller hur verkty-
gen klarar att uppnå ställda krav 
dessutom ger mätningen möj-
lighet att även få ett ”fingerav-
tryck” på varje bearbetningsma-
skin prestanda. 

– Det blir mycket tydligt för 
den som ska analysera vad som 
förorsakar avvikelse och lokalt 
var på ytan avvikelsen finns, för-
klarar Andreas Thorn. 

www.nyli.se
Monternummer TM: A12:30
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Stölder av metaller och verktyg har blivit 
ett gissel för företag i hela landet. Återvin-
ningsföretaget Stena Recycling erbjuder nu 
en specialbyggd container som försvårar me-
tallstölder. Containern är fullmatad av elek-
tronik som skickar larm och kan spåras om 
den flyttas eller utsätts för inbrottsförsök.

Varje år stjäls metaller, maskiner och utrust-
ning för hundratals miljoner. Många gång-
er innebär det inte bara ekonomisk skada för 
drabbade. Byggprojekt försenas och det kan 
uppstå samhällsrisker när signalsystem och 
elcentraler plundras.

– Åtskilliga av våra kunder och vi själva är 
drabbade av metallstölder. Med Stenas lar-
made container för skrothantering vill vi på 
ett nytt sätt bidra till att motverka denna sam-
hällsplåga, säger Mats Torring på Stena Re-
cycling.

Stena Recycling har utvecklat antistöld-
containern för att i första hand erbjuda kun-
der ett skydd mot metallstölder.

– Designen har anpassats helt och hållet 
för att förhindra inbrott och tekniken larmar 
vaktbolag när någon försöker. Det här vill vi 
erbjuda våra kunder men även Stena kan ha 
nytta av den, säger Mats Torring.

Containern är en neutralt målad 20-fots sjö-
container som försetts med takluckor (för att 
lyfta in metallskrot) som stängs inifrån, den 
har spanjolettlås mm för att förhindra inbrott 
eller att containern lyfts upp. Låsen är extra 
kraftiga. Väggar, tak och dörrar har seismisk 

detektering som känner av angrepp med ex-
empelvis skärbrännare eller vinkelslip. Ka-
blar är dragna i en robust stomme av stål för 
att inte kunna skadas av skrot. Containern 
kan också användas på arbetsplatser där man 
behöver låsa in verktyg och maskiner. Därför 
har den också belysning invändigt för att för-
enkla hantering av verktyg när det är mörkt 
ute.

Containern har GPS-utrustning och skulle 
den flyttas går larmet automatiskt till larm-
centralen med en positionsangivelse. Dörrar 
på tak och kortväggar känner av öppning ge-
nom magnetkontakter och detektorer finns i 
alla väggar om någon skulle försöka bryta sig 
in. Larmet går också om någon försöker slå ut 
larmenheten.

– När larmet är aktiverat har larmcentralen 
dygnet-runt-bevakning och förmedlar larmet 
enligt de instruktioner de fått av användaren.

www.stenarecykling.se

Lätt, med lågt underhåll för 
många uppgifter

Nya skär för CoroMill 328 ger användarna 
fler valmöjligheter vid bearbetning

Med utvändig och invändig spårfräsning, 
spårstickning och fräsning av låsringsspår 
(med fas) liksom invändig fullprofilsgäng-
ning kan de nya skären för Sandvik Coro-
mants CoroMill® 328 erbjuda kunderna flera 
profilalternativ än någonsin.

Kombinationen av flera skäreggar för ökad 
produktivitet och vassa skäreggar för spår 
och gängor av hög kvalitet gör CoroMill 328 
till ett perfekt val för mekaniska verkstäder 
som vill ha en hög kapacitet med ett enda 
verktyg.

Sandvik Coromants PVD-belagda (TiAlN) 
finkorniga hårdmetallsort, GC1025, rekom-
menderas för alla ISO-materialgrupper tack 
vare sitt goda motstånd mot termisk chock 
och strålförslitning, vilket ger bättre bear-
betningsekonomi. Dessutom klarar Coro-
Mill 328 2-8 skär, där varje fickmonterade 
och säkra skär har tre vändbara skäreggar för 
högproduktiv, kostnadseffektiv bearbetning. 
Det finns fyra verktygshållare, men endast 
en skärstorlek, vilket underlättar extra myck-
et för användaren. Monteringsalternativ med 
Weldon-skaft (B), dornmontering (Q) och 
nav med kilspår (S) finns.

Passar både utvändig och invändig bear-
betning (i hål större än 39 mm diameter), och 
grund spårfräsning, spårstickning och fräs-
ning av låsringsspår (1,1 till 5,15 mm bredd) 
kan utföras med fasning i en enda operation. 
Det stora utbudet av skär gör också att sam-
ma operationer kan utföras utvändigt, liksom 
gängfräsning i stigningsintervallet 1,5 till 6,0 
mm. 

Gängfräsning är ett utmärkt alternativ till 
hål gängade med gängtapp, eftersom det 
innebär lägre effektförbrukning och god 
spånkontroll. Det finns ett antal förhållan-
den där gängfräsning är att föredra: när svåra 
material ger problem med spånavgången, vid 
bearbetning av icke-roterande komponenter, 
vid bearbetning mot en skuldra, vid bearbet-
ning av tunnväggiga komponenter, samt när 
större flexibilitet krävs vad gäller diameter 
och stigningsintervall.

www.coromant.sandvik.com

Teknikfylld Stena-container  
ska stoppa metalltjuvar

ROTA NCL den nya lättviktschucken från 
SCHUNK GmbH, kompetensledaren inom 
uppspänningsteknologi och gripsystem, ny-
definierar effektivitet för svarvoperationer. 
ROTA NCL i stålversion väger ca 35% min-
dre än motsvarande konventionella kraft-
chuckar av samma storlek. Lättare vikt ger 
snabbare acceleration och lägre energiför-
brukning. En ny styrning av grundbackar-
na via en dubbelcylinder försäkrar att krafter 
fördelas jämnt över chuckkroppen. Med sitt 
stora centrumhål, permanentsmord och kom-
plett avtätad är chucken i det närmaste under-
hållsfri och därför mycket lämpad för dagens 
applikationer i moderna maskincenter. 

SCHUNKs konstruktörer, i det innovati-
va familjeägda företaget, har lagt all tänk-
bar kraft på att hitta sätt att viktreducera kon-
struktionen av ROTA NCL.

Chucken har en mycket låg konstruktion 
och har tre tydligt markerade flanker, som 
på ett idealiskt sätt kombinerar viktreduce-
ring, åtkomlighet och utmärkande design. 
Ett flertal hål inuti chucken bidrar ytterliga-
re till lägre vikt. För att innehålla all tänkbar 
kraft, stabilitet och noggrannhet i chucken, 
är alla komponenter i kraftflödet av myck-
et starkt, härdat stål. En dubbel cylindrisk 
styrning, som patentsökts, garanterar att all 
kraft fördelas jämnt över hela chuckkrop-

pen. På grund av den optimerade backstyr-
ningen passar ROTA NCL lika bra för utvän-
dig som invändig uppspänning. En integrerad 
permanentsmörjning ser till att hålla konstan-
ta spännkrafter, och på så sätt en konstant ef-
fektivitet. 

Lättviktschucken är hermetiskt tätad mot 
smuts och kylvätska, och är i det närmaste 
underhållsfri.  Med sin låga bygghöjd ger den 
mer plats i maskinrummet. Med ett backin-
terface med kilspår har man tillgång till det 
världsledande backsortiment som också till-
verkas av SCHUNK. ROTA NCL tillver-
kas i storlekarna 185, 225, och 260 och med 
spännkrafter på mellan 75 och 140 kN. 

SCHUNK visade 40 nya produkter på EMO 
2011. 

www.schunk.se

Fräs för spårstick-
ning och gängning 
ger fler profiler

Sandvik Coromants nya gängskär för CoroMill 
328 ger användarna fler valmöjligheter, samt 
infällt: Sandvik Coromants nya skär för Coro-
Mill 328-samlingen
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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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När Lennart Claesson och 
övriga ägare köpte Herber i 
Värnamo, la man ner den ti-
digare verktygstillverkningen. 
Fokus har varit utveckling av 
rörbockningsmaskiner och 
verktygstjänsten har köpts in.
– Nu ändrar vi på det, när vi 
tillsamman med IKV Tools 
har bildat IQT Technology AB, 
säger Lennart Claesson, vd på 
Herber.

Utvecklingen har fallit sig ganska na-
turlig, sedan dotterbolaget EQSOL, som  
jobbar med smörjmedel, en tid samarbe-
tat med IKV Tools i Forsheda. Där är de 
duktiga på verktyg och den kunskap och 
erfarenhet som finns där, är naturligtvis 
viktig i det nya företaget IQT Techno-
logy, som ägs hälften-hälften av Herber 
och IKV Tools.

MiNiMEraD aDMiNiSTraTioN
I Forsheda, där det nya företaget fått 

nya lokaler i anslutning till IKV, tar man 
hand om inköp och planering, Herber 
sköter order och ekonomi.

– Vi har investerat i två fräsar och en 
svarv – samtliga Haas – och anställt 
två personer i det nya bolaget, berättar 
Claesson, som tror att synergieffekterna 
mellan företagen kan bli både många och 
lönsamma.

– PÅ IKV Tools vägg i vägg finns 25 
man som kan bistå de två på IQT, om det 
skulle behövas.

– Inledningsvis tillverkas verktyg till 
Herber i bolaget, men när vi fått in ruti-
nerna och landat processerna på ett bra 
sätt ska vi marknadsföra företaget utåt 
och erbjuda verktygs-, fåstycks- och pro-

totyptillverkning.– All beredning sker på 
solidmodeller, så några ritningar behövs 
inte. Från en 3D solidmodell bereds bi-
ten i MasterCam X5 direkt och skickas 
till maskinerna.

– Det är ett exempel på hur vi har mi-
nimerat administrationen i företaget. En 
målsättning är att kunna jobba snabbt 
och effektivt utan krångel.

uNiKT affärSSySTEM
I samma andetag berättar Lennart 

Claesson om det egna, webbaserade af-
färssystemet.

– Vi har gjort ett alldeles eget och det är 
unikt, säger han entusiastiskt. Det är helt 
anpassat till verksamheten, är väldigt en-
kelt och avskalat från början. Där finns 
vad som behövs och tillkommer behov 
av fler funktioner, lägger vi till det efter 
hand.

Den nya företaget IQT Technology AB 
såg egentligen dagens ljus redan i slutet 
av 2010. Man kom igång i februari och 
har nu hittat formen för hur man ska job-
ba. Inom kort kommer alltså företaget att 
erbjuda sina tjänster på marknaden.

IQT TECHNOLOGy aB

Nu gör 
Herber 
verktyg 
– igen

Tillsammans 
med IKV Tools

Lennart Claesson, till vänster i mitten, omgiven av bilder från iQT Technology. Högst upp Tony 
Schöneck vid en maskin, i mitten en detaljbild i en fräs och underst två nyinstallerade Haas-
maskiner.



29www.svenskverkstad.se 29www.svenskverkstad.se

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

Effektiv lagerhantering av plåtar.
Kan anpassas för plåtar i olika format och efter era behov.
Integrering med era bearbetningsmaskiner t ex laser-vattenskärningsmaskiner.
Spar utrymme.
Kontakta oss för beräkning.

www.kasto.deinfo@ahlsellmaskin.se • www.ahlsellmaskin.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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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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Ett EN17025 av SWEDAC Ackrediterat laboratorium

D-lab, Box 54, 693 21 Degerfors 
D-Lab, Box 54, 693 21 Degerfors

Tel 0586-474 06, 0586-427 20, Fax 0586-470 05
E-mail: sebackman@degerforslab.se, www.degerforslab.se

Vi har de senaste 
modellerna av
analysinstrument.
Dubblerade för hög
tillgänglighet.

Mer än 95% 
av alla analyser
har svarstid på 
0,31 dagar
(201005-201104)

Gå in på Youtube, sök på Degerfors Laboratorium och se vad vi kan. 
Vi kommer med ny hemsida i september.  

Har du bråttom? Svar Samma dag!
ackrediterad kemiSk metallanalyS

till marknadenS lägSta priS!

gör Som 800 andra kunder 
– kontakta d-lab
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Fri entré när du  
förregistrerar dig på  
elmia.se/subcontractor
Använd kod: A100435

Möt företagen 
som skapar under
På jakt efter nya idéer och smarta tekniska innovationer? Bra! 

Då är Elmia Subcontractor rätt plats för dig. Här möter du 

närmare 1 200 underleverantörer som producerar, utvecklar 

och skapar produkter för framtidens tillverkningsindustri. Med 

hjälp av deras unika kompetens kan du hitta lösningar som 

passar just ditt företag. 

Lösningar, som faktiskt 

kan skapa underverk!

8-11 november 2011
elmia.se/subcontractor

Partner för miljön

Experter på förvaring av farliga ämnen
Säker förvaring och hantering av farliga ämnen

3 Europas bredaste produktutbud inom hantering och förvaring 
av kemikalier

3 Egen produktutveckling och produktion
3 Varje år säljer vi mer än 1000 kundanpassade lösningar
3 Proffesionell rådgivning
3 Representerade på 15 platser i Europa
3 Allt från uppsamlingskar och absorbenter till miljöcontainer

CoastOne Oy
PRESS BRAKES CONE SERIES

036-39 20 00 | EDSTROMS.com

Made in Finland

€ 37.000+ moms

Helelektrisk 
kantpress i två 
olika storlekar

NYHET!
• Servodriven
• Linjärstyrning
• Kortare cykeltider
• Ergonomisk design
• Lägre driftkostnader
• Automationsanpassad

www.coastone.fi 
Reservation för prisförändringar, priser 
exkl. moms. Frakt-, installations- och 
utbildningskostnader tillkommer.

Besök oss på 
Blech Nordic 
i Stockholm 
4 -7 oktober
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JörgEN foNDELiuS, 
DELLNEr BraKES

– Kapaciteten är 
tillbaka hos vis-
sa leverantörer, 
medan andra fort-
farande har väl-
digt svårt att le-
verera. Det finns 
de som har svårt 
att leverera på 14 
veckor just nu – 
såna som före kri-
sen gjorde det på 
åtta!

– Det är alltså 
uppenbart att många inte hunnit med att få 
upp sin kapacitet, trots att det nu har gått gan-
ska länge sedan uppgången kom.

– Bedrövligt långa leveranstider. Och nu 
finns dessutom en oro på marknaden för vad 
som ska hända under vinterhalvåret, vilket 
får till följd att många kanske väntar ytterli-
gare. 

– Men den oron fanns inte för ett år sedan, 
då uppgången kom.

Jörgen har varit ifrån jobbet under en åtta 
månader lång pappaledighet och märker tyd-
liga skillnader när han kommit tillbaka.

– När jag hälsade på under sommaren, hann 
knappt någon prata med mig, eftersom tele-
fonerna ringde i ett. 

– Nu är telefonerna betydligt tystare.
– Men historiskt sett upplever vi en ned-

gång under hösten. Det är normalt att order-
ingången går ner. Våren och vintern är mer 
hektiska.

Våren och sommaren har varit tuffa för de 
som varit på jobbet hos Dellner.

– Våra produkter är uppdelade i två kate-
gorier, standardbromsar och hela bromssys-
tem. På systemsidan har vi upplevt en mycket 
kraftig uppgång, samtidigt som det varit bra 
drag på standardprodukterna.

– Vi har klarat det någorlunda, men lider 
som sagt av långa leveranstider här och där.

Under Jörgens bortavaro har Jan Gustavs-
son anställts, vilket gör att Jörgen nu kom-
mer att koncentrera sig på inköpsstrategi och 
marknadsresearch.

– Dessutom ska jag ägna mig åt problem-
lösning och utveckling av en del leverantörer.

PEr KarLSSoN,
SiLva

– Det känns lite trångt på vissa ställen, 
instämmer Per Karlsson på Silva. Vissa 
har problem att leverera, andra har hög 
kapacitet.

Men riktigt samma problem som Fon-
delius har han inte.

– Vi köper ju allt mindre på den svens-
ka marknaden.

Stora inköp görs istället i Kina.
– Kina hade inte samma drop som stör-

re delen av övriga världen under krisen, 
utan där tuffade det på utan att företagen 
tvingades anpassa kostymen som i de 
flesta andra länder.

– Att vi kan 
uppleva lite 
långa leverans-
tider ibland har 
nog mer att göra 
med att vi har 
väldigt många 
projekt på gång 
just nu och läg-
ger många or-
der.

Under som-
maren har Silva flyttat mer produktion 
till Kina från Sverige och det påverkar 
naturligtvis också inköpsbilden.

– Det faller sig då naturligt att vi gör in-
köp i större omfattning i Asien.

Den oro man talar om just nu, har Per 
inte märkt något av.

– Vid förra nedgången märkte vi av den 
ganska sent i förhållande till de flesta an-
dra branscher. Det kanske är så den här 
gången också. Å andra sidan känns det 
inte riktigt likadant den här gången. Det 
är väl snarast så att vi är lite osäkra på 
vad som ska hända.

MarCuS JaNSSoN
HTC SwEDEN

– Hösten har rullat igång ganska bra, 
konstaterar Marcus Jansson på HTC, 

men säger i näs-
ta andetag att 
hösten rent ge-
nerellt är en 
ganska svag pe-
riod.

– Det är lika-
dant varje år, 
det går ner lite 
på hösten. Våra 
starka perioder 
är vår och som-
mar.

Marcus instämmer i Jörgen Fondeli-
us påstående att många leverantörer har 
svårt att få fram grejorna i den takt man 
vill.

– Det är lite trögt hos vissa, det är helt 
riktigt.

HTC Sweden gör sina uppköp både 
i Sverige och utomlands och variatio-
nerna i leveranssäkerhet skiljer sig inte 
nämnvärt mellan länderna.

– Det är ungefär likadant överallt. Vis-
sa företag har svårt att leverera, hos an-
dra går det bättre.

– Svenska leverantörer har naturligtvs 
fördelen av de kortare transportsträckor-
na.

– Men det har blivit betydligt bättre än 
det var för något år sedan, menar han. Då 
var det ofta riktigt tufft och de flesta hade 
svårt att hålla leveranserna. Uppgången 
var både kraftig och snabb för vår del, 
och då hade leverntörerna svårt att hänga 
med, att snabbt få upp sin kapacitet, som 
under lågkonjunkturen anpassats till be-
tydligt lägre nivåer.

– Många av våra leverantörer hade det 
riktigt tufft under krisen, och det tog väl-
digt lång tid innan kapaciteten var tillba-
ka.

Märks något av den nu finansiella 
oron?

– Den kan väl till en del förklara försik-
tigheten just nu, men än har vi inte märkt 
särskilt mycket av den.

INKöParNa

Har leverantörerna hunnit 
ikapp uppgången?
Många har fortfarande svårt att leverera
Efter den tuffa lågkonjunkturen togs de flesta lite på sängen när uppgången kom, tidigare än vän-
tat och även snabbare än de flesta räknat med. Företag som sänkt kapaciteten under lågkonjunk-
turen hann inte med i starten och marknaden drabbades av växtvärk, när inköparna la beställn-
ingar i allt snabbare takt. underleverantörerna hann helt enkelt inte med i svängarna och följden 
blev betydligt förlängda leveranstider.
En del har fortfarande problem med långa leveranstider, och den oro som upplevs just nu gör att 
en del företag kanske fortfarande drar sig för att öka sin kapacitet..?
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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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MEdLEMSrEPOrTaGET

Företagare på andra sidan muren
Visby Smide och Cedergrens Mekaniska – två företag som sliter på ön där vi andra tar igen oss

Visby Smide ligger som namnet anger 
i Visby – utanför muren. Här delar Con-
ny Gutsäter och Sven-Anders Hafdelin 
ägarskapet i lika delar. De gick in som 
delägare i företaget 1999. Först med små 
andelar, och sedan tog de över hela före-
taget när en tidigare ägare och sedermera 
delägare gick bort.

Conny har rötterna här, medan Sven-
Anders är ”importerad” från fastlandet.

– Men jag har rösträtt, säger han.
Curt Cedergren driver sitt företag till-

sammans med brodern Björn i Klinte-
hamn, ett par mil söder om Visby. Fö-

retaget är ett riktigt familjeföretag och 
drivs nu i tredje generationen sedan 
1908!

De två företagen skiljer sig åt ganska 
mycket. Medan Visby Smide är ett ren-
odlat smidesföretag med tyngdpunkten 

på byggnadssmidde och legojobb, plåt 
och svets, är Cedergrens mer mångfaset-
terat, med försäljning och service av en-
treprenadmaskiner, VVS, en del skäran-
de bearbetning och den egna produkten 
Skid-Car.

Conny gutsäter och Sven-anders Hafdelin under loggan på det växande företaget i visby.

gotland är inte bara sol och 
sommar, raukar och får, 
Almedalen, ringmuren, dricke 
och saffranspannkaka med 
salmbärssylt. Här finns syn-
nerligen aktiva och fram- 
gångsrika företag också.
Vi hittade två av dem; Visby 
Smide och Cedergrens Me-
kaniska Verkstad.
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MEdLEMSrEPOrTaGET

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

Företagare på andra sidan muren
Visby Smide och Cedergrens Mekaniska – två företag som sliter på ön där vi andra tar igen oss

En sak har de ändå gemensamt och som 
ger dem en lite annorlunda ställning jäm-
fört med de flesta företag i landet – de le-
ver och verkar på en ö, en tillvaro som 
visserligen kan ha sina fördelar ifråga 
om livskvalité, kundnärhet och så vida-
re, men som också kan verka begränsan-
de i andra avseenden.

– När man har lite panik med saker till 
och från fstlandet är det lite strul, säger 
Curt Cedergren. Lastbilar går ju varje 
dag. Det går tre färjor på vintern, en till 
Oskarshamn, två till Nynäshamn. Före-
tagspaket kan däremot ta två dar. Men vi 
är vana vid det – precis som norrlänning-
arna.

– Vi är inte så många på ön, och den är 
ju begränsad, konstaterar Conny Gutsä-
ter. Vi saknar en del industri. Exempel-
vis ytbehandling. Det finns till exempel 
ingen pulverlackering på hela ön. Det 
saknar man ibland.

öNS förSTa LaSEr
Nu finns det i alla fall en laserskärma-

skin på ön. Den står sedan före semes-
tern hos Visby Smide – den enda i sitt 
slag på ön.

– Det finns vatten- och plasma-maski-
ner tidigare. Det här är den första lasern. 
Vi har inte marknadsfört den ordentligt 
än, men där finns stor potential att få in 
en hel del jobb.

Laserns fina snitt och höga arbetshas-
tighet öppnar för nya jobb, nya produk-
ter, som kräver fler arbetsmoment i ef-
terbearbetning om man använder sig 
av andra metoder.  Conny håller upp en 
bockad plåt som skurits i lasern.

– En cykelhållare, säger han. Man skru-
var fast den på väggen och hänger upp 
hojen i trampan. Smidigt och enkelt. En 
smart produkt som är som klippt och 
skuren för laserskärmaskinen.

I den breda kundkretsen finns bland 
andra öns största företag, Cementa. Fö-
retaget har kanske inte särskilt stor an-
vändning för cykelhållare, men verk-
stadskapaciteten bakom lasern kan bidra 
med en hel del till Slite-företaget.

– I huvudsak slitdelar av olika slag, sä-
ger Sven-Anders och Conny. Mycket re-
parationer. På senare tid en hel del ar-
betsskyddsåtgärder, landgångar kring 
mätpunkter, trappor, skyddsräcken...

– Vi gör byggsmide åt bland annat 
PEAB, WISAB, Nybergs och  Arriba 
med flera.

– Vi jobbar dessutom jättemycket åt 
båtindustrin, tillägger Conny. Vi har en 
båtfabrik i Visby, där Nimbus varit un-
der många år innan de flyttade till Ma-
riestad. Nu gör ett annat företag båtar 
på lego åt Nimbus och återuppväckta J 
Craft. Vi gör vatten-, bränsle- och septi-
tankar, pulpiträcken – bland mycket an-
nat. Det blir en hel del rostfritt.

För att utnyttja sin stora tomt, har man 
byggt en garagelänga intill den stora 
verkstadsbygganden. Ett sätt att kom-
plettera verksamheten.

Curt Cedergren driver tillsammans med sin bror det över hundra år gamla familjeföretaget i 
Klintehamn, söder om visby.

u
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Medan vi går runt nämner Conny, som 
i förbigående, att han drabbats av cancer. 
Han var borta från företaget i endast en 
månad och därefter bara då och då.

– Man blir trött av det där giftet.
Det som tycks bekymra honom mest är 

att han tvingades vara borta från företa-
get några veckor.

– Det kan få en firma att rasa totalt, sä-
ger han.

Både företaget och Conny klarade dock 
lyckligtvis krisen. Idag betraktar han sig 
som frisk. Företaget mår också bra.

Innan vi lämnar Visby Smide konsta-
terar paret Conny och Sven-Anders att 
de då och då hittar på något roligt för att 
synas lite extra. På taket står till exem-
pel företagsnamnet med stora bokstäver. 
Ingen som anländer till ön med flyg kan 
missa det om de tittar häråt.

– Nu har vi den där också, säger de och 
pekar upp på en stor, smidd ”kristallkro-
na” på en stolpe.

– Den lyser vackert under julnätterna...

100-åriga CEDErgrENS
Ett par mil söderut från Visby ligger 

Klintehamn. Här hittar vi ett gammalt 
företag, drygt 100-åriga familjeföretaget 
Cedergrens Mekaniska Verkstad AB, 
och en av dess ägare, Curt Cedergren. 
Fastigheten ligger centralt på Verkstads-
gatan och vänder vi oss mot havet ser vi 
rakt ner mot sågverket och hamnen.

– Företaget har drivits i den här fast-
igheten ända sedan 1908, berättar Curt. 
Den har bara byggts ut lite sedan dess.

Här finns både en järn- och vitvarubu-
tik, verkstad med tillgång till verktygs-
maskiner, bland annat ett par gamla Sto-
rebro-svarvar, svetsverkstad, servicehall 
för entreprenadmaskiner och kontor på 
övervåningen.

Cedergrens har sysslat med massor av 
olika saker genom åren. Idén som Ernst 
Cedergren hade när han startade firman 
i tidigt 1900-tal, var att hjälpa till med 
allt. Och ungefär det har man sedan gjort 
i hundra år; installationer för värme, vat-
ten och avlopp, försäljning av trakto-
rer och tröskverk, företaget har tillver-
kat spannmålskrossar, frömjölskvarnar, 
pumpcylindrar och till och med tryck-
pressar (från början en ombyggd mang-
el. Idé och konstruktion; Ernst Ceder-
gren). Företaget har byggt och reparerat 
båtmotorer, jobbat med ångpannor och 
lokomobiler, drivit gjuteri och sålt bi-
lar och råttfällor... tja, allt som rimligtvis 
kan omfattas och utföras inom begreppet 
”mekanisk verkstad”.

– Farfar slutade vid järnvägen och star-
tade firman här, berättar Curt. Han gjor-
de en växel på järnvägen till hamnen, så 
han kunde köra in loken till verkstaden 
och reparera dem. Det var så det började.

– Vi är fortfarande väldigt breda i vår 
verksamhet, men är kanske lite tydliga-
re nu och inte lika mångfasetterade som 
under många år tidigare, under vår far-

far Ernsts och vår far Stens år. Vi har bu-
tiken, verkstaden där tonvikten ligger på 
entreprenadmaskiner – och så vår egen 
produkt Skid-Car. Det är vår huvudsak-
liga verksamhet.

SKiD-Car
Vid en rundtur i verkstaden hittar vi 

också mycket riktigt början på det som 
snart är en komplett Skid-Car-rigg.

– Den här tillhör de större vi gör, för 
tunga lastbilar.

Skid-Car är faktiskt en 25 år gammal 
produkt vid det här laget, uppfunnen av 
ett par gotlänningar, Bengt Rosendahl 
och Alf Johansson, och inköpt av brö-
derna Cedergren i mitten på 80-talet.

– De satte en folkaframvagn bak på 
en gammal Saab, monterade en rorkult 
så att bakhjulen kunde svängas. Men så 
kunde man ju inte köra utbildning. Lös-
ningen fick de på båtföretaget, där de 
jobbade. Vagnarna som båtarna drogs 
på  tappades ibland av truckarna och de 
dansade omkring och sladdade – då fick 
de idén, som utvecklats till dagens Skid-
Car. 

Bröderna Cedergren bidrog med en del 
idéer till dagens konstruktion. 

Skid-Car är alltså ett alternativ till halk-
banor med halkan i asfalten.

– Halkbanor är dyra att anlägga och 
dyra i underhåll. En annan fördel med 
Skid-Car är att man kan få halka var man 
vill, inte bara på några fläckar.

Marknaden i Sverige är ganska begrän-
sad, men världen är stor och hittills har 
produkten sålts till 37 länder.

– Men den drabbades ganska hårt av 
lågkonjunkturen, konstaterar Curt Ce-
dergren. De största marknaderna är USA 
och Storbritannien och de tillhörde ju de 
hårdast drabbade. Därför gick försälj-
ningen ner ganska kraftigt under den där 
tiden. Nu har det börjat röra på sig igen, i 
synnerhet i USA. Dessutom har jag nyli-
gen varit i Kina, och det är en väldigt in-
tressant marknad för oss.

Bortsett från det drabbades företaget 
inte alls av den djupa lågkonjunkturen.

– Som öbor får vi aldrig de riktigt höga 
topparna – men vi får heller aldrig de rik-
tigt djupa dalarna heller. I alla fall inte på 
de områden vi verkar.

iNDuSTri KrävS
Curt Cedergren nämnde tidigare pro-

blemen med transporter. Det är extra 
svårt på sommaren, trots att färjorna går 
tätare än under vintern.

– Då kan det vara svårt att få plats på 
båtarna med halkbilar eller entreprenad-
maskiner. Som öbor har vi lite förtur, 
men även den kön blir full ganska fort 
sommartid, så det är alltid lite strul vid 
transporter till fastlandet. Det kan bli lite 
tjatigt ibland.

Gotland har idag 57 000 invånare. På 
sommaren är den mångdubbelt högre. 
Kommunens målsättning är att nå 65 000 
fasta invånare.

– Men det kräver att vi har industri, sä-
ger Curt Cedergren och åsikten delar han 
med Conny Gutsäter och Sven-Anders 
Hafdelin i Visby.

– Turismen är naturligtvis den klart 
största näringen på ön, och industrin 
kommer därför lite i skymundan. Där 
krävs större ansträngningar om vi ska 
kunna öka befolkningen.

 Nu är det höst på ön. Turisterna har 
flytt – på Visby Smide och Cedergrens 
har de fått arbetsro...

MEdLEMSrEPOrTaGET

Skid-Car, Cedergrens egen patenterade produkt, har fått fäste på många marknader. Den här 
bilden, ur företagets broschyr, är tagen i Eksjö, som varit lite pilotanläggning i Sverige.

Tunga entreprenadmaskiner, ett av Ceder-
grens större ben.

Butiken. En välsorterad järn- och vitvaruaffär 
kompletterar Cedergrens verksamhet.
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Weine Werlevik tillhör de före-
tagsledare som verkligen 
vet vad han talar om när det 
gäller företagets produkter.
När han kom till Iscar Sverige 
den 1 maj 1989, var det som 
servicetekniker. Sedan 1995 
är han företagets vd och har 
alltså gjort en snabb karriär i 
företaget som har moderbo-
laget i Israel och som slåss 
med framgång på den svens-
ka marknaden.

Innan Weine Werlevik kom till Iscar 
jobbade han närmast som produktions-
tekniker på Toolux Alpha i Sundbyberg. 
Företaget tillverkade grammofonskiv-
pressar och under åren på företaget fick 
Werlevik uppleva övergången mellan 
vinylskivor och cd. 

– En intressant teknikövergång.
Sedan drygt 20 år handlar det dock om 

helt andra saker än musikmedia. På bil-
den här intill håller Werlevik det senas-
te i hålbearbetningsverktyg från sitt fö-
retag. Vägen dit har varit spikrak och 
konsekvent.

– Under åren i Sverige har företa-
get produktmässigt gått igenom tre fa-
ser, kan man säga. Under de första åren 
handlade det främst om avstickning och 
spårbearbetning. Då uppfann Iscar Self-
Grip, som möjliggjorde montering av 
avstickningsskär utan spännskruvar – 
något som de flesta har varianter på idag.

– 90-talet präglades av utvecklingen 
av fräsgeometrier. Då lanserades Heli-
Mill, där det nya var att eggen på skäret 
inte var parallell med baksidan. Resulta-
tet blev bland annat snabbare och mju-
kare skär.

– Idag ligger fokus på utveckling av 
verktyg för hålbearbetning. Den senaste 
produkten är SumoCham, borret med ut-
bytbara skär.

uTMaNiNgar
Koncernen där Weine Werleviks upp-

gift är att vinna mark på den svenska 
marknaden, och gör det med framgång, 

har en speciell policy som Sverige-vd:n 
skattar väldigt högt;

– När vi lanserar en ny produktfamilj, 
sätts ett nytt team in med uppgift att kon-
kurrera med den produkten, berättar han. 
Det är ett mycket kraftfullt verktyg som 
driver produktutvecklingen väldigt ef-
fektivt inom företaget.

– Vi konkurrerar helt enkelt med oss 
själva, för att hela tiden ligga i framkant.

– För det är ju så; det handlar om att ut-
veckla eller avveckla. Vi och våra pro-
dukter måste hela tiden utvecklas för att 
vara med.

växEr STarKT
Inte så konstigt då att tillväxten i före-

taget under 15 år fram till 2008 låg på 17 
procent i snitt. Talande siffror.

Det var innan det stora fallet hösten 
2008. Och nu då?

– I år har vi just kommit över 2008 års 
försäljning. Det går alltså väldigt bra.

Utmaningen just nu?
– Den stora utmaningen för min del är 

alltid att ta marknadsandelar. Det är min 
huvuduppgift. Vi har tuff konkurrens 
av de två stora svenskarna Sandvik och 
Seco Tools – men det är en sund konkur-
rens och en konkurrens kunderna sätter 
värde på – ty konkurrens driver utveck-
lingen. Det är så det ska vara.

– Produktmässigt är utmaningen hela 
tiden den pågående utvecklingen av tuf-
fare material, som vi måste göra effek-
tiva verktyg för. Hårdare och mer svår-
bearbetade material kommer och fokus i 
industrin ligger på optimering, ökad pro-
duktivitet. Vi måste möta med effektiva 
verktyg som kan skära snabbt och hålla.

STor friHET
Iscar etablerade sig i Sverige 1987. Då 

hette företaget Iscar Norden.
– Men det var egentligen bara den 

svenska marknaden företaget arbetade 
på. Precis som idag.

Iscar Sverige var således ganska snart 
det självklara namnet.

I början av 90-talet hade Iscar Sverige 
sju anställda. Under Weine Werleviks 
tid som vd har de blivit 35 och utveck-
lingskurvan har varit tämligen jämnt sti-
gande under dessa år.

Vad är det bästa med att vara vd för 
Iscar Sverige?

– Att vi jobbar i en så platt organisa-

tion, som ger oss väldigt stor rörelsefri-
het att bearbeta marknaden på det sätt vi 
tycker är bäst.

– Moderbolaget är väldigt lyhört för 
våra åsikter och idéer.

– Dessutom tycker jag väldigt mycket 
om sättet att arbeta med produktutveck-
ling, som jag sa. Innovationskraft och en 
stark vilja – och förmåga – att utveckla, 
uppfinna och hitta lösningar på problem.

– De är oerhört duktiga på att tänka i 
nya banor, och följaktligen kommer inn-
ovationerna löpande. Vi kan mäta fram-
gångarna i hur många som kopierar oss.

– Ett mycket intressant företag att job-
ba i, alltså – och jag trivs utmärkt.

Tuff vD
Weine Werlevik är alltså en self-made 

vd och som en man som gått den långa 
vägen, skulle man kunna tro att han är  
kompis-typen, som stryker medhårs sna-
rare än som ställer krav på sina medarbe-
tare... det stämmer inte riktigt.

– Jag har väldigt tydliga åsikter och är 
nog snarare pådrivar-typen med mindre 
empati, säger Werlevik själv.

– Jag är bestämd när jag vill nå till en 
punkt och är väldigt målfixerad. Pekar 
gärna med hela handen.

– Ibland tror jag att jag kanske åtnjuter 
lite för stor respekt...

Weine Werlevik är 51 år gammal, har 
fru och tre pojkar, en på 16 och de andra 
över 20. Fritiden tillbringar han gärna på 
golfbanan, när han har tid. Men på sena-
re år har han haft allt mindre tid. Handi-
kappet har nämligen sjunkit från 9,5 till 
14. Men det är ju heller inte så pjåkigt...

SaMTaL MEd vd:N

Weine Werlevik, vd 
Iscar Sverige AB

”vi försöker alltid slå oss själva”

Fakta / iscar
iscar är ett israel-baserat före-
tag med totalt över 6 000 
anställda. 2 000 av dem job-
bar på moderbolaget i isra-
el, övriga i 40 dotterbolag 
över hela världen, där de stora 
marknaderna är uSa, Tyskland, 
frankrike och Storbritannien.

iscar Sverige har sin adress i 
uppsala och sysselsätter för 
närvarande 35 personer.
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Med effektivitet i fokus och ambitionen att hela tiden överträffa 
sig själva har DEWALT nu tagit fram en helt ny serie batte-
ridrivna verktyg. Man höjer ribban rejält med en kombi-
nation av intelligent teknik och ett nytt kraftfullt Li-Ion 
batterisystem.

XR står för eXtreme Runtime. Hemligheten med den 
exceptionellt långa körtiden är den unika teknologin inu-
ti verktygen, som ser till att batteriet utnyttjas maximalt, något som gör att 
verktygen kan nyttjas längre.

XR sortimentet består av skruvdragare, slagborrmaskiner, slagskruvdragare, 
tigersågar, cirkelsågar och lampor. Fler verktyg lanseras vidare under året. Samt-
liga verktyg drivs av slidepack Li-Ion batterier. XR verktyg finns med slide-
pack Li-Ion batterier på 10.8V, 14.4V eller 18V. 14.4V och 18V batterier-
na finns med 1.5Ah och 3.0Ah. Samtliga batterier från 10.8V till 18V 
kan laddas med nya XR multiladdaren.

I samband med XR lanserar DEWALT ett nytt unikt förvaringssys-
tem, ToughSystem. Ett nytt mobilt modulbyggt förvaringssystem för 
yrkesmän. Med robusta förvaringslådor i tre storlekar kan du skapa 
din personliga kombination.

Varje verktygslåda kan användas separat eller lastas på den unika ToughSystem vagnen. Vag-
nen är utrustad med speciella lastbyglar som gör att du kan lasta eller lossa varje låda separat. 
Samtliga lådor har lås och gångjärn i metall och är tillverkade i 4mm tjock armerad plast för att 
tåla de mest krävande arbetsmiljöerna. Lådorna är också utrustade med silikontätning för att vara 
damm- och vattentäta enligt IP65 standard.

www.dewalt.se

BraNSCH- O PrOduKTNyHETEr
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Norden Machinery i Kalmar lanserar 
en tubfyllningslinje som täthetsprovar 
tuber i full produktionstakt och med full 
kvalitetskontroll. Täthetsprovningen är 
baserad på svenska Adixens unika sens-
orteknologi för vätgas.

– Tekniken är helt ny i branschen och 
patentsökt, säger Adixens utvecklings-
chef Fredrik Enquist.

Läckande tubförpackningar stoppar ib-
land upp produktionen och leder till både 
nedsmutsning och kassation av material. 
Traditionellt testar man tuberna genom 
stickprovstagning, men det är metoder 
som är ineffektiva eftersom skadan redan 
är skedd. Adixen Scandinavia och Nor-
den Machinery har därför tillsammans 
utvecklat en utrustning som täthetskon-
trollerar plast- och laminattuber i hög 
hastighet direkt efter fyllningsprocessen. 
Maskinen fyller tuberna med flytande 
innehåll som till exempel krämer och tät-
hetsprovar dem samtidigt ”in line” med 
hög känslighet och i full produktionstakt. 
Skulle en tub läcka kasseras den omedel-
bart och endast täta tuber packas, vilket 
sparar tid och pengar.

– Vi har integrerat vår senaste modell 
vätgasläcksökare i en av Norden Mach-
inerys tubfyllningsmaskiner och för-
sett sensorn med nyutvecklad program-
vara som klarar att läcksöka upp till 100 
cykler i minuten, säger Fredrik Enquist. 
Detta är något helt nytt i branschen, som 
har en stor efterfrågan på läcksökning i 
samband med fyllning.

Läcksökaren är en vidareutveckling av 
Adixens beprövade ASH 2000-instru-
ment som integrerats i en Nordenmaskin. 

Tubfyllningsmaskinen har ett mun-
stycke som blåser in cirka 8 milliliter 
femprocentig vätgasblandning (E949) i 
varje förpackning, som sedan efter för-
slutning snabbt läcksöks av en sensor. 
Gasen till varje test kostar 0,1 öre (ca 
0,0001 euro) vilket gör att en 50 liters 
gasflaska räcker till cirka en miljon tu-
ber.

www.adixen.se

Ny metod för  
tuber med  
patentsökt  
tätkontroll

DEWALT lanserar XR, nästa ge-
neration av batteriverktyg

Schuchardt växer, såväl omsättningsmässigt som i pro-
duktutbud. Fler produkter kräver mer yta och nu har Schu-
chardt byggt på höjden. Inomhus.

Under de senaste åren har Schuchardts produktprogram 
breddats väsentligt. Inte minst har antalet förbrukningsar-
tiklar för skärande bearbetning, som till exempel pinnfrä-
sar och borr, ökat kraftigt. Även lagerhållningen av produk-
ter har förbättrats avsevärt.  För några år sedan fördubblades 
lagerytan, nu har Schuchardt Maskin investerat i tre lagera-
utomater av fabrikat SSI Schäfer. 

– Det var nödvändigt, dels för att utnyttja lagerytan mer ef-
fektivt, skapa utrymme för ytterligare utveckling i produkt-
sortimentet, men också för att ytterligare effektivisera or-
derhanteringen, säger Kai Walkendorff, platschef.

Lagerautomaterna är sju meter höga, rymmer vardera ett 40-tal hyllplan och hyser numera alla 
mindre produkter. Ytorna som har frigjorts används för godsmottagning men ska också klara av 
framtida expansion. www.smaskin.se

Schuchardt investe-
rar i lagerautomater

Med Bollé Safety Cobra kit har du allt i en 
liten box – snygga säkra skyddsglasögon med 
tre olika linser:  en vit, en gul och en mörk 
lins. Byt lins och variera efter arbetsuppgift 
och humör.

Alla linser är antifog- och antiscratchbe-
handlade och valfriheten är stor med olika 
optisk kvalitet på den vita linsen. Bollé Co-
bra är en av få tillverkare som kan erbjuda en 
vit lins med en ljusförlust på bara fyra procent 
jämfört med 10 procent som är vanligt för 
skyddsglasögon. Mer ljus ger ökad ögonkom-
fort och avlastning för ögat. Glasögonens vita 
lins finns också med 30 eller 70 procents blå-
ljusfiltrering. 

Cobra är den senaste modellen skyddsglas-
ögon från Bollé Safety. Säkerheten är hög. 
Linsen är tålig och säker och ger bra skydd 
mot flygande partiklar. Linserna har B klas-
sificering vilket innebär att glasögonen kla-
rar högre säkerhetskrav än vad som krävs för 
skyddsglasögon. För ökad komfort mot an-
siktet och för att stänga ute damm och partik-
lar har glasögonen ett skummaterial att sätta 
fast på linsens insida.

www.bolle-safety.com

En box fylld med komfort,  
säkerhet och valfrihet
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Är du leverantör? 
registrera ditt företag kostnadsfritt på 

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

Qimteks Marknadsplats har tekniska profiler på över 3 000 leverantörer

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

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

                                                                                         Ta en UC på www.qimtek.se

www.uc.se
08-670 90 00

Sveriges ledande 
affärs- och kredit- 
upplysningsföretag

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

Som medlem i Qimtek får du ett förmånligt pris på UC:s kreditupplysningar.
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ML Smide Verkstads AB
Truckvägen 4, 
194 52 upplands väsby 
fredrik Ling, Tel. 08-59411230
www.mlsmide.se

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

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

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

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

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

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.

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.

Råbe Tooling
utvecklingsgränd 9
722 26 västerås
Tel 021-83 87 00
www.rabetooling.se
info@rabetooling.se 

vår verksamhet är inriktad mot 
kvalificerad bearbetning av kom-
ponenter med komplexa geom-
etrier samt konstruktion och till-
verkning av pressverktyg till 
krävande kunder inom bl. a. kraft-
genereringsindustrin.

Kronplast Industrier AB
ritarslingan 18 D
187 11  TäBy
Johan Kempendahl
Tel: 08-630 05 60

Kronplast vakuumformar plast-
detaljer för industrin och reklam-
branschen.  vi är ett väletabler-
at kvalitetsföretag med hög teknisk 
kompetens och en av de ledande till-
verkarna inom vårt område.
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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. Tillverkning och vattenskärn-
ing av värmeväxlare, ljuddäm-
pare i rostfritt, aluminium även 
svartplåt.

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

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

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

Saltängens Mekaniska verkstad 
aB är ett företag som specialiser-
at sig på maskinbearbetning, 
svetsning av stora maskindelar 
och Termisk Sprutning. är också 
Hardox wearparts Medlem

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

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

Kablego Dalarna AB
Norrtullsv 15
783 35  Säter
Per-arne Sahlberg
Tel. 0225-59 59 57
www.kablego.se

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

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

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

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

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

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

Melanders Verkstads AB
industrigatan 16
302 21  Laholm
www.kej-ab.se
Mikael Nilsson
Tel.0430-12348

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

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

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

Gullängets Mekaniska  
Verkstad AB
Björnavägen 78                        
891 42 örNSKöLDSviK         
Hemsida:  gm-verkstad.se 
Telefon: 0660-822 40 
fax: 0660-818 20

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

 

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

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

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

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

Svetsspecialisten i Malmö AB
Silverviksgatan 30
213 74 MaLMö
Kontakt: Conny olin/Lars Sjögren
Tel: 040-43 42 30
Email: info@svetsspecialisten.se
webb: www.svetsspecialisten.se

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

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

företaget med 50-åriga rötter.
Bred kompetens mångårig 
erfarenhet. vi utför: 
Svets&Plåtkonstruktioner 
industrireparationer/montage
Svarvning, fräsning, arborrning
robotsvetning, Byggstål, Byggplåt
Maskinkonstruktioner, Dammluck-
or, mm.

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

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

Östergrens Production AB 
asplundavägen 1
432 99  Skällinge
Tel: 0340-35880    
fax: 0340 35889 
info@ostergrensindustri.se
www.ostergrensindustri.se
 
vår styrka är att leverera produk-
ter från råvara till ytbehandlad 
färdig produkt. vi lackerar utöver 
kromlack, de flesta raL-kulörer 
samt på beställning även färger i 
NCS-skalan.

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

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

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

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

Momentum Stainless 
Components
Johanneslustgatan 12, 
212 28 Malmö
Tel: 040 26 06 73
viking@momentumstainless.se
www.momentumstainless.se

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

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.

SUNDAB AB
Dumpervägen 8
142 50 Skogås
Mikael Sellerstrand, Tel. 08-644 
88 18
www.sundab.eu

SuNDaB startade sin verksam-
het 1975.
genom CNC-svarvning, svetsning, 
slipning och polering bearbetar 
vi idag de flesta på marknaden 
förekommande rostfria kvaliteter.
vi arbetar även i höglegerade ma-
terial. 

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.
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Svensk verkstads Leverantörsnätverk

Vrena Mekaniska Verkstad AB
oppundav 21
640 33  Bettna
Joachim andersson
Tel. 0155-29 33 00

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

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

Legotillverkning i rostfritt stål, 
aluminium, titan och stålplåt. 
vi kan: Djupdragning, Excen-
terpressning, Laserskärning, 
Stansning, Bockning, Svetsning, 
Slipning, Polering & Montering. 
inom varje område finns det au-
tomatisering i form av robotstyrn-
ing. Certifierade enligt iSo 9001, 
iSo 14001 samt svetscertifikat EN 
287-1.

CL-LEGO
Murgårdsvägen 6
816 31  ockelbo
Magnus Larsson
Tel: 073-735 62 95

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Examec AB
Hannelundsgatan 12
SE-273 35, Tomelilla, 
Tel: 417 788 80
Kontakt: Henry Svensson
0417-788 80

Examec är specialiserat på 
avancerat maskinbygge med hög-
sta precision i mindre serier. vi är 
vana att ta ett totalansvar vilket 
reflekteras av bredden organisa-
tionen liksom i vår väl definierade 
affärsprocess.

Process Produkter AB
Sven Stures väg 5
826 50 Söderhamn
www.processprodukter.se
Helena Torstensson, Tel. 0270-
19040

Som din partner för ämnestill-
verkning, vattenskärning, bock-
ning, CNC och svets erbjuder vi 
tjänster inom 
inköp, spedition, ytbehandling, 
tillverkningsunderlag, artikelregis-
ter, provtryckning, betning, mon-
tering och lager.

Några exempel på  
användare av Qimteks 
marknadsplats:

Sandvik, Kockums, volvo, 
atlet, Haldex, öhlins,   
atlas Copco, Metso,  
gränsfors, Bombardier,  
Seabased, Dellner Brakes, 
Silva, SSaB, HTC Sweden, 
Brokk, uddeholm, EwaB, 
Hallins, autotube,  
Trelleborg, Sony Ericsson, 
Climatewell, Lorentzen  
wettre, Koenigsegg, Sca-
ma, Scana, Cybaero, igge-
sund Tools, voith Turbo, alfa 
Laval, atlet, Modul-System, 
artech automation och SNa 
Europe med flera.

•  Förvald vid offertför-  
 frågningar som matchar  
 era verksamhetsom- 
 råden.

•  Prioriterad placering i  
 Qimteks leverantörs- 
 register (ca 15 000  
 användare/mån.).

• Er logotyp i Qimteks  
 leverantörsregister under  
 era verksamhetsom- 
 råden.

• Expanderad företags- 
 profil med logotyp, bilder,  
 länk-hemsida.

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

Ring 08-753 48 00 
www.qimtek.se

För mer 
information  
om Qimteks 
medlemskap

Q
en smart investering  
som inte kostar skjortan

Populärt  
sökverktyg  
för inköpare

Cepa Steeltech AB 
Måsvägen 25 
227 33 Lund 
www.cepa.se 
Magnus Sandström 
Tel. 046-190700 

Komplett tillverkare med lasers-
vetsning som specialitet. 
vi kan även: Djupdragning, Ex-
centerpressning, Laserskärning 
Bockning, Svetsning, Pulver lack-
ering, Slipning/Polering & Monter-
ing. Högt tekniskt kunnade med 
Kunden i fokus. vi levererar bla till 
alfaLaval, aBB, alstom, Hassel-
blad, volvo och Jötul

Allt detta ingår  
i Qimteks 
medlemskap:Nitator Stainless Group

Kontakt: rolf Enroth
Tel:070-3838903
www.nitator.se

Nitator Stainless group är främst 
en  uppdragstagare för arbeten i 
rostfritt stål. från konstruktions 
och ritningsarbeten via plåt, svets, 
maskinbearbetning, ytbehandling 
till slutmontage, avprovning samt 
installation och idrifttagning hos 
slutkund.
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Kramers Mekaniska 
Verkstad AB är ett renod-
lat serviceföretag inom 
verkstadsindustrin. Före-
taget fokuserar på lego-
tillverkning samt service- 
och reparationsarbete. De 
är specialister på rationell 
tillverkning av små seri-
er, och har tillverknings-
kapacitet för såväl små 
detaljer som större och 
komplexa maskiner. Fö-
retaget har idag 12 anställ-
da. Kramers startades som 
en “bondsmedja” av Karl 
Kramer 1936 och i dag är 
det sonen Stig Kramer som driver verksamheten tillsammans med hans söner Kim och Ola. Se-
dan starten har företaget utvecklats till ett modernt verkstadsföretag. Många av företagets kun-
der återfinns i norra Skaraborg, och flertalet av kunderna har utvecklat en långsiktig och nära 
affärsrelation med Kramers. De stärker ständigt sin konkurrenskraft genom investeringar i kun-
skap, anläggning och maskiner. Den senaste maskinen är en vertikal flerop. från Pinnacle i Tai-
wan. Modellen SV 126 har rörelserna 1300 x 610 x 610 mm, spindelhastighet på 8000 v/min, 
armväxlare, högtryck genom spindeln samt styrd 4:e axel. Kramer har sen tidigare modellen 
VMC 1000 S. Maskinerna kännetecknas av sina goda prestanda och noggrannhet.

www.ahlsellmaskin.se

BraNSCH- O PrOduKTNyHETEr
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Platsbespa-
rande insam-
ling och förva-
ring av varor 
från Denios

Med stapelbara behållare i Polyeten er-
bjuder Denios mycket hållbara och inno-
vativa produkter. Behållarna har en mängd 
olika tillämpningar och är perfekt lämpa-
de för lagring av varor och återvinnings-
bart avfall.

Staplingsbara behållarna i PE är tillver-
kade av färgad, väderbeständig polyeten 
och därför helt korrosionsbeständiga. De 
är formstabila, rotationsgjutna och lätt att 
rengöra. En maximal belastning av upp till 
2,5 ton och möjlighet att stapla upp till 5 
lastade behållare på varandra.

Med fleratlet varianter finns en mångsi-
dighet i användningsområdet. De finns an-
tingen som en 4-sidig design för lagring av 
råvaror och övriga insatsvaror, granulat el-
ler grus samt insamling av avfall och för-
packningar. Alternativt finns behållaren 
med öppna kortsidor för hantering av långa 
varor. Båda versionerna kan hanteras med 
palltruck från kortsida såväl som långsida 
för enklast möjliga ”In-house” transport. 
Ett valfritt chassi ger dessa behållare ytter-
ligare flexibilitet.

Som 4-sidig stängd version kan behållar-
na användas som uppsamlingskar för far-
liga ämnen. Passar utmärkt för behålla-
re med syror, baser, oljor och övriga icke 
brandfarliga ämnen tack vare hög kemisk 
resistens. 

Den staplingsbara behållaren från DE-
NIOS, tillverkad av PE, finns i storlekarna 
90, 260, 300 och 400 liter med en total ka-
pacitet på upp till 360 liter när den används 
som en bassäng.

DENIOS är sedan 25 år den ledande le-
verantören av produkter för lagring av far-
ligt material, miljöskydd och säkerhet i ar-
betet. Det började med uppsamlingskärl 
för miljöfarliga vätskor till att idag erbjuda 
en 670-sidig katalog med över 10.000 ar-
tiklar för hantering och förvaring av farli-
ga ämnen. Tack vare detta är Denios mark-
nadsledare, med över 700 anställda på 14 
orter över hela världen.

www.denios.se

 En kompakt, inbyggnadsbar mem-
branpumpserie lanseras nu av Alen-
tec & Orion. Få rörliga delar, minimalt 
underhåll, hög kapacitet och stabilt 
flöde är några av fördelarna med fö-
retagets nya pumpar. Pumparna är av-
sedda att användas för transport av 
alla typer av vätskor, till exempel ol-
jor, färg och lim. Den nya pumpserien 
klarar att pumpa partiklar upp till fyra 
millimeter. 

Alentec & Orions nya membran-
pumpserie vänder sig främst till 
process- och färgindustrin samt 
reningsverk men passar även fordons-
verkstäder för hantering av till exem-
pel spillolja.  

 Alentec & Orions nya serie mem-
branpumpar är utrustade med en pa-
tenterad oscillerande luftventil som 
gör att flödet blir jämnt och stabilt. 
Pumparna som finns i två storlekar 
har, trots sitt kompakta format, en kapacitet på 50 respektive 100 liter/timme. 

– Den oscillerande luftventilen växlar riktning upp till 20 gånger snabbare än konventionella 
ventiler, säger Krister Tynhage, försäljningschef på Alentec & Orion. Det är den främsta anled-
ningen till det mycket jämna flödet. 

Pumparna kräver minimalt underhåll och service kan göras på plats utan att de behöver monte-
ras ner. Tack vare få rörliga delar är pumparna också mycket driftsäkra. Installationen är enkel, 
endast tryckluft behövs för att starta driften av membranpumpen. 

– Valet av pumpmodell styrs av den vätska som ska transporteras, säger Krister Tynhage. Vår 
nya pumpserie finns tillverkad i både metall och olika plastmaterial. 

Även hälsovådliga vätskor kan hanteras då membranpumpen är hermetiskt tillsluten. 
Alentec & Orions nya pumpar finns även i en ATEX-godkänd version. Det betyder att pum-

pen, i ATEX-utförande, kan användas i lokaler där det ställs krav på att all utrustning ska vara 
explosionsskyddad.

www.alentec.se

Mekanisk Verkstad med anor  
investerar med ytterligare inköp 
av vertikal flerop från Pinnacle

Enkelt underhåll och stabilt flöde 
med ny serie membranpumpar
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Richard Steen AB
Tillsammans med Voortman
är vi Sveriges ledande 
leverantör av produktions-
maskiner för stålbyggnads-
industrin. Maskiner som 
bearbetar förekommande 
ståltyper. t.ex: balkar, profi-
ler, plattstål, vinkelstål och 
plåt.
Borrenheter, stans & 
klippsystem, böjmaskiner, 
bandsågar, balkprofile-
ringssystem, plåtber-
betningsmaskiner och 
slungrensmaskiner

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

Professionella lösningar för stålbyggnadsindustrin!

Den ledande leverantören av produktions-
maskiner för stålbyggnadsindustrin

Tel växel: 08–504 106 00
Fax: 08–504 106 10
E-post: info@spgab.se
Hemsida: www.spgab.se
Adress: Förrådsvägen 6, 137 37 Västerhaninge
Postadress: Box 118, 137 22 Västerhaninge
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Gallerduk

Rostfri stålduk Perforerad stålplåt Filterprodukter

Krenelerade galler Svetsade galler Durkplåt

Sträckmetall C-profil

DEn KomPlETTA lEvERAnTöREn
Stort lager och snabba leveranser!
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STOra LEvEraNTörSdaGEN
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En effektivare leveranskedja
Efterlyst på Stora Leverantörsdagen:
Professor John Henke. foto: göran Björklund rekordmånga uppmärksammade årets Stora Leverantörsdagen. foto: göran Björklund

Moderator Lennart Ekdal leder slutord om Saab med fKg:s styrelseordförande Christer Palm och 
Lars Holmqvist, Clepa. foto: göran Björklund

i samband med leverantörsdagen avtackades 
Svenåke Berglie efter sina år på fKg. foto: fKg

Men det är bara en del av förklaringen.
– Det är sex år sedan vi tog det strate-

giska beslutet att ta upp arrangemanget 
på koncernledningsnivå. Detta tillsam-
mans med att hålla toppnivå på talarna, 
har bidragit till den stadiga ökning av an-
talet deltagare vi upplevt under fem år. I 
år kom rekordmånga 454, säger Berglie.

Till de tunga namnen på talarlistan hör 
definitivt professor John Henke från 
Oakland University i Michigan, USA. 
Han forskar inom relationer mellan for-
donstillverkare och leverantörer, och 

hans kärnämne landade klockrent under 
dagens rubrik ”En effektivare leverans-
kedja”.

– Det finns stor förbättringspotential 
här, och Henke visade tydligt med resul-
tat från sina djupa undersökningar vilken 
stor betydelse relationerna mellan kund 
och leverantör har. Bra relationer i hela 
kedjan är oerhört viktigt, och här varie-
rar det väldigt mycket.

– En intressant aspekt i det samman-
hanget är att det alltid är kunden som sät-
ter ribban för samarbetsklimatet.

Man konstaterade också att fordonstill-
verkare är ganska dåliga på att ge kor-
rekta volymprognoser och vilka negati-
va effekter det får i hela leveranskedjan.

– Det är ett jätteproblem att ställa bra 
diagnoser.

Volvo Personvagnars nye utvecklings-
chef Peter Mertens sticker också ut bland 
de överlag tunga talarna, där vi märker 

Peter Karlsten, chef för Volvo Power-
train, Johan Westman, vd för Finnveden 
Bulten och vd-kollegan Roger Berggren, 
Leax Group, Anders Rune, Teknikföre-
tagen och Lars Holmqvist, Clepa.

– Det var inte bara intressant att få Pe-
ter Mertens syn på hur utvecklingsar-
betet kan effektiviseras, säger Svenå-
ke Berglie. Han visade sig också vara en 
strålande och entusiasmerande talare.

I samband med leverantörsdagen i Gö-
teborg avtackades också Svenåke Berg-
lie, som lämnar över vd-skapet för FKG 
till Fredrik Sidahl. Berglie går i pension, 
om än förmodligen inte en särskilt passiv 
sådan. Han avslutar:

– Dagen var bra. Mycket positiva reak-
tioner. Men mediabevakningen var inte 
lika intensiv som förra året – händelseut-
vecklingen i Saab konkurrerade med oss 
den dagen...

– Fordonsindustrin är i fokus just nu.
Det menar Svenåke Berglie är 
en del av förklaringen till det sto-
ra intresse årets upplaga av Stora 
Leverantörsdagen rönte. Rekord-
många kom till göteborg den 7 sep-
tember.
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GÄVLE GALVAN AB www.gavlegalvan.se
www.saferoad.com

StålkonStruktioner  
&  varmförz inkn ing  
med 80 årS erfarenhet

Vi har mångårig erfarenhet av 
legotillverkning, bland annat stolpar, 
master och fackverkskonstruktioner. 
Detta kombinerat med Sveriges längsta 
varmförzinkningsgryta gör oss till proffs  
på tungt, långt och besvärligt gods

Besök www.gavlegalvan.se för mer info

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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Steel Calc Euro 1.2
Ett bra program 
har blivit bättre
Nu har utvecklarna på SyTech 
släppt en uppdaterad version 
av det populära stålberäk-
ningsprogrammet SteelCalc 
Euro.
– ännu mer lättanvänt än den 
tidigare versionen, säger Dan-
iel Heddelin på SyTech. Bland 
annat...

SteelCalc Euro har blivit snyggare. Ett 
gränssnitt med stora, tydliga och snygga 
knappar, ljusa och behagliga färger. Det 
är lättare att komma igång och inmat-
ningen går smidigare.

– Nu finns också möjligheten att skala 
upp gränssnittet för de som har stora mo-
nitorer, säger Heddelin. På det sättet kan 
man tydligt se hela specen över skärmen 
och få en bra överblick.

Den nya versionen av programmet 
innehåller också en rad förändringar och 
förbättringar och har dessutom byggts 
ut i sin omfattning. Som bekant kan pro-
grammet redan tidigare numer även spe-
ca rostfritt och aluminium. Nu utreds 
också möjligheten att ta med tunnplåts-
profiler. 

Det kommer bland annat att innebära 
att de tre leverantörer som omfattas av 
programmet (BE Group, Stena Stål och 
Tibnor), ska kompletteras med ytterliga-
re leverantörer.

– Till nyheterna hör också bättre verk-
tyg för vår del, så vi snabbare kan uppda-
tera nya leverantörsprislistor. Nu kan an-
vändarna ta del av de nya prislistorna redan 
dagarna efter de publicerats på grossisternas 
webbplats.

En funktion som förmodligen kommer 
att uppskattas mycket är de förbättrade 
möjligheterna att själv modifiera kap-
optimering med balkflytt. Nu kan man 
enkelt och smidigt justera och modifie-
ra kapoptimeringen.

LaDDa NEr DEMo
Den nya versionen av SteelCalc Euro, 

version 1.2, finns att ladda ner som demo 
på www.sytech.se.

Ta hem programmet och testa. Du som 
redan har den äldre versionen, kommer 
säkert att uppskatta förbättringarna. Du 
som inte sett det tidigare, kommer att bli 
glatt överraskad – nu kommer jobbet att 
bli betydligt enklare och roligare...

Några skärmdumpar som 
visar ett antal olika de-
lar av programmet, näm-
ligen granskning av plåt-
mängder och vikter, 
specning, kapoptimering 
samt längst ner en färdig 
kaplista för utskrift.
Skärmdumpar: SyTech
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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

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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.
* Fyll i talongen och skicka in sidan senast 
21 oktober till: 
”Korsord 411” Svensk Verkstad, Svärdvägen 
13, 182 33 Danderyd.

företag:  ..........................................................

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

adress:  ....................................................
Postadress/ort:  ........................................
Tel:  ...........................................................

Priser:
Trisslotter
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Vinnare i nummer 3-2011: anette Philipson,Benning Sweden 
aB, Sollentuna. Kristin Magnusson, gelins KgK aB, Skara.
Pär-ola Sundgren Knislingeverken aB, Knislinge.
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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!

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
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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

Niklas Bramsell
företagsrådgivare
region 6, Entreprenörföretagen aB
Box 186, 201 21 Malmö
Jörgen Kocksgatan 1 B
Tel: 040-35 25 28
fax: 040-23 33 82 
Mobil: 073-183 25 28

Annika Brännmark
företagsrådgivare
region 6, Entreprenörföretagen aB
Kungsgatan 1 B
352 30 växjö
Tel: 0470-74 84 31
fax: 0470-74 84 99
Mobil: 070-628 84 31

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

Företagsrådgivare

Lunchdebatt om ”politiska fuskbyggare” i Almedalen

Det var den 19 maj som Entreprenörföreta-
gens Branschdag genomfördes på Konsert & 
Kongress i Linköping. 

I en enkät som de medverkande fick 
fylla i innan de åkte hem fick arran- 
görerna och upplägget över lag ett högt be-
tyg och det mesta tyder därför på att Bransch-
dagen kommer att bli en återkommande tra-
dition. 

Enligt Kerstin Grahn, som är en av de från 
kansliet som har varit med och arrangerat 
evenemanget, är en branschdag något som 
har planerats länge nu.

– Vi vet att det har funnits ett stort intresse 
för en branschdag och att den är efterlängtad 
både av leverantörer och medlemmar. Så det 
känns bra att vi äntligen fick ihop det här och 
att det blev så lyckat, säger hon. 

Dagen inleddes med att Thomas Dahlberg 
och Lars Svedje, vd respektive vice vd i En-
treprenörföretagen, hälsade alla välkomna.  
Därefter var det dags för journalisten Len-
nart Ekdal att gå upp på scenen för att före-
läsa under rubriken ”Är hantverkare en sam-
ling fuskbyggare?” 

Materialet byggde på TV4-programmet 
Fuskbyggarna vars andra säsong visades i vå-
ras. Programserien har blivit en stor tittarsuc-
cé och vi fick också veta att den – lite oväntat 
– även älskas av många barn. Lennart Ekdal 
berättade om bakgrunden till serien och visa-

de klipp ur de olika avsnitten.
– När vi spelade in den första säsongen så 

var det inte någon som visste vad det var, så 
då sprang alla hantverkare, som vi försökte 
intervjua, iväg. Men nu den andra gången har 
alla stannat och velat berätta sin syn på sa-
ken, vilket är ett beteende som de tjänar på, sa 
Lennart Ekdal.

Vi fick också veta att kollegan Martin 
Timell och hans team, hittade flest byggfel i 
badrum och på tak. Fel som till exempel har 
berott på att det är okvalificerade hantverkare 
som har utfört jobbet.  

– Det är också en del som har åtagit sig att 
utföra ett jobb, men som sedan inte tar sitt an-
svar utan lämnar kunden i sticket. Det hand-
lar också om att många kunder är blåögda. De 
litar på hantverkaren och förbluffande många 
går också med på att betala hela eller stora de-
lar av beloppet i förskotts. Men så är det ty-
värr många svenskar i dag som bryr sig mer 
om vad det är för mönster på tapeten än om 
själva byggkonstruktionen.

Säsong tre av Fuskbyggarna sänds under 
våren 2012 och Lennart Ekdal tror att det nog 
blir den sista. 

Inga fuskbyggare här inte
Entreprenörföretagens Bransch-
dag i Linköping blev ett mycket lyck-
at arrangemang på flera sätt. Rep-
resentanter från leverantörs- och 
grossistleden fanns på plats för att 
träffa medlemmar, leverantörer, 
fastighetsägare och arkitekter och 
för att knyta kontakter och för att 
lära sig mer om Entreprenörföreta-
gens samtliga branschben. 

När politikerna samlades i Almedalen i 
Visby i somras, fanns även en delegation 
från Entreprenörföretagen på plats.

Huvudsyftet var naturligtvis att trumma för 
Entreprenörföretagen och göra den nya orga-
nisationen känd på flera plan, inte minst hos 
politikerna.

Till Gotland tog Entreprenörföretagen  

med sig Carina Hjulström, som agerade mo-
derator i den arrangerade lunchdebatten. 
Ämnet som diskuterades var lagen om of-
fentlig upphandling, LOU.

– Det kom omkring 150 personer och det 
blev en fin debatt, kommenterar Lars Sved-
je. LOU bör debatteras, eftersom den ibland 
missbrukas. Om den ska fungera måste den 

Debatten samlade om-
kring 150 intresserade 
åhörare, som lyssnade 
till debattörerna Thom-
as Dahlberg, Harald Hjal-
marsson, Carina Adfolfs-
son Elgestam och Kristina 
Carin Hjulström. Cari-
na Hjulström längst till 
höger i panelen, agerade 
moderator.  
Foto: Tomas Skagerlind
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När Thomas Dahlberg skulle tacka Lennart 
Ekdal efter hans seminarium föreslog han att 
TV4 kunde komma och filma medlemsföre-
tagens verksamhet och kalla det programmet 
för Kvalitetsbyggarna.  Men Lennart kontra-
de med att han visserligen trodde att det skul-
le gå att göra, men att ingen skulle titta på ett 
sådant program eftersom tittarna vill se kon-
flikter och drama.

Därefter rullade programmet på och för-
utom att besökarna erbjöds möjlighet att gå 
runt och titta på en massa nya produkter i le-
verantörernas montrar i utställningsdelen, så 
fanns det även en hel del intressanta semina-
rier att lyssna på. 

Arkitekt Hans Eek, från Passivhuscentrum, 
berättade till exempel om de nya byggnorms-
kraven som ska börja gälla från år 2020 och 
EU:s satsning på forskning och utveckling 
för Sustainable Energy Technology (SET). 

– Vi måste minska koldioxidutsläppet och 
vi gör det bäst genom att bygga fler passiv-
hus. I dag finns det faktiskt ingen anledning 
att inte bygga nåt annat än passivhus, men ty-
värr utvecklas byggindustrin så otroligt lång-
samt i jämförelse med till exempel bilindu-

strin, sa Hans Eek och han betonade också 
hur viktigt det är med ett bra samarbete på 
byggarbetsplatsen när ett passivhus ska byg-
gas.  

Mikael Bengtsson, Sveriges Teknis-
ka Forskningsinstitut (SP), presenterade 
ett forskningsprojekt som handlade om hur 
fönsterbleck ska monteras i putsade enstegs-
tätade fasader.

Några andra föreläsare denna dag var till ex-
empel Peter Nord, Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap, samt Annika Brännmark, 
Entreprenörföretagen, som berättade om arbe-
tet med de nya branschreglerna för imkanaler. 

Robin Aaltonen, Sveriges Tekniska Forsk-
ningsinstuitut, presenterade en forsknings-
rapport om takras och vikten av bra kon-
struktioner som SP nyligen har gjort. Och Ari 
Leidelöf, SAPA Heat Transfer AB och Bren-
dan Floody, Euramax Coated Products Ltd, 
Corby förmedlade nyttig kunskap om alumi-
nium. 

Branschdagen avslutade sedan på det heder-
värda Frimurarehotellet där det blev middag 
samt dans till fram på småtimmarna.

Tomas Skagerlind

Kenth Westin
förbundsordförande

OrdFöraNdEN Har OrdET

usel ekonomi  
i världen kan  
drabba oss
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Lunchdebatt om ”politiska fuskbyggare” i Almedalen

i skrivande stund så har sommar-
en passerat och i min del av landet 
känner vi av den kommande hösten. 
Men jag får hoppas att ni har fått 
ha en bra sommar med en del 
välförtjänt semester. 
Men nu är det bara att hoppa i sel-
en och börja jobba med de uppdrag 
vi har och se vad hösten och vintern 
kan ge.
Den usla ekonomin som idag finns 
i många länder i Europa och uSa 
kommer att påverka oss, även om 
ingen tror att det händer på en 
gång. Men vi får vara uppmärksam 
på vad som sker för går byggsektorn 
ner så påverkar det våra stål- o lätt-
byggare.

Jag vill än en gång ta upp en sak 
som ligger mig varmt om hjärtat och 
det är medlemsvård. 
Jag tycker det är av yttersta vikt att 
vi tar hand om existerande med-
lemmar så de får den bästa hjälpen 
i sitt dagliga arbete med eventuella 
frågor som måste lösas och det lig-
ger mycket på våra företagsrådgi-
vare som måste lägga ner tid på att 
besöka och prata med medlemmar-
na så de känner stödet. 
Samtidigt är det viktigt att besöka 
presumtiva medlemmar för vi be-
höver nya, så Entreprenörföreta-
gen blir en stark organisation på 
marknaden.

Nu den 13 och 14 oktober har vi 
ordförande-konferensen, där vi 
hoppas på ett högt deltagande av 
föreningsledare och andra medlem-
mar, för där kan vi diskutera olika 
frågor. Så om det finns något som ni 
tycker skall tas upp, meddela kan-
sliet det.
fortsättningsvis kommer Entre-
prenörföretagen att söka andra 
branschorganisationer att samarbe-
ta med. vi behöver stärka kom-
petensen inom många om-
råden.

Med de orden får jag 
önska er en bra höst 
både i arbete och 
privat, så hörs vi näs-
ta gång.   

Inga fuskbyggare här inte
Lennart Ekdal efterlyste 
fuskbyggare i församlingen 
– men fann inga.
foto: M Harrison

följas, inte missbrukas. Det är ofta de små 
aktörerna i branschen som får klä skott för 
missbruket, och missar affärer när kommu-
ner kringgår regelerna.

Thomas Dahlberg menade att reglerna är 
så krångliga att bara 30 procent av företa-
gen ger sig på offentliug upphandling. Att 
dela upp upphandlingarna i mindre enheter, 

kan göra den mer tillgänglig för små aktörer, 
tyckte Harald Hjalmarsson. Huvudsaken är 
att kommunerna agerar på ett korrekt sätt ef-
ter reglerna. Det skulle lösa många problem.

Gick budskapet fram?
– Fler känner till Entreprenörföretagen ef-

ter Almedalsveckan och debatten om LOU 
lever vidare.
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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 3 november och innehåller 
mycket mässa:
• Inför Elmia Subcontractor
• Rapport från Tekniska Mässan  
 och BLECH Nordic
• Rapport från EMO Hannover 
• ...och en hel del annat

08-753 48 00

ring och boka din annons i
Sveriges största 
verkstadstidning

Materialdag den 21 oktober

I nästa nummer...
Nummer 5 kommer ut i hela 24 000 exemplar!

Nummer 5 av Svensk Verkstad blir 
ett riktigt mässnummer; EMO Han-
nover, Tekniska Mässan som i år för-
stärks med BLECH Nordic – och 
Elmia Subcontractor som står för 
dörren.

• Stort reportage inför årets Elmia 
Subcontractor, där vi bland annat tar 
en titt på investeringsbehovet hos un-
derleverantörerna.

• Uppföljning av eventet i Stock-
holm, med Tekniska Mässan som 
i år samarbeter med Mack Brooks 
och deras BLECH Nordic. Mäss-
sa på bredden över en stor, stor bit av 
svensk industri.

• Uppföljning av jättemässan EMO 
Hannover i Tyskland. Svensk Verk-
stad är på plats även där.

• Vi möter ännu en spännande vd 
för en intervju.

• Något nytt företag i landet får ock-
så påhälsning.

• ...och mycket, mycket mer
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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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+ 75 %

Fully                   integrated performance

NYHET

Tiger·tec® Silver ISO P generation – ny skär-
sort och nya geometrier! Sammansättningen 
av det unika Tiger·tec® Silver CVD-skiktet och 
den helt nya geometriefamiljen bidrar till ett 
ännu större användningsområde. Upplev detta 
innovativa resultatunder som kommer att bidra 
till en ökad effektivitet vid svarvning i stål. Så 
definerar vi ren performance – fullt integrerat 
i våra kunders processer.

Walter Norden 
Eketångavägen 1,  
SE-30241 Halmstad

Se produktvideo:  
Scanna QR-code direkt  
under http://goo.gl/frwc2

Betydande ökning av prestationen:

Konkurrens

Tiger·tec® Silver WPP10S

Besök oss
på EMO 2011
i hall 3, monter G24

www.walter-tools.com
www.youtube.com/waltertools 
www.facebook.com/waltertools
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