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LEDAREN

”En idé som inte innebär några risker 
är knappast värd att kallas idé” 
                                                                 Oscar Wilde

Under den gångna veckan har många, 22 000 besökare, varit på Tekniska Mässan. Jag 
var där i egenskap av utställare.
Under dessa fyra dagar träffade jag många intressanta människor, nya som gamla ansik-
ten besökte vår monter.

Den positiva andan var väldigt tydlig och jag skrev i den förra ledaren att “Mässan” 
kommer att bli en viktig måttstock för var vi är på väg... Jag tror att den blev ganska 
framgångsrik för många. Gjordes det inte affärer så kände många ändå stor tillförsikt för 
vad framtiden bär i sitt sköte.

Vad jag dock saknade lite var mer nyfikenhet och visioner. Många pragmatiska samtal 
fördes och många affärer låg runt hörnet, den närmsta framtiden var relativt utstakad. 
En över lag positiv företagsanda har äntligen kommit till Sverige. Det är förståeligt att 
vi gläds åt dessa nya tider och det behövs med tanke på vad som varit. Men vi får inte 
glömma samtal om nätverkande, skapa nya produkter, affärsutveckling och t.o.m. före-
tagssammanslagningar för att skapa starkare formationer på större marknader. 
Många maskinleverantörer har, av förklarliga skäl, givetvis svårt att växa på utländ-
ska marknader då de mestadels jobbar med agenturer. Men i den allmänna diskussionen 
saknades detta lite i montrarna i Älvsjö.

Att leda företag dynamiskt, med noga överlagda marknadsstrategier, men även med 
risktagande kommer att bli än mer avgörande för många industriers överlevnad de när-
maste åren. Det är lätt att fastna i sin produktion när det nu vänder uppåt igen, men det är 
oerhört viktigt att hela tiden se om sitt hus och att avsätta tid till att hitta nya affärsvägar.

SVMF och Tekniska Mässan delade ut pris i ”Tekniktävlingen” som riktades mot fram-
tidens entreprenörer. Teknikföretagen har gjort TV för att locka unga talangfulla män-
niskor till ingenjörsyrket. Detta kanske inte känns så viktigt, för det var inte många som 
var där och lyssnade, men att locka unga talangfulla människor till svensk verkstadsin-
dustri är också viktiga bitar i pusslet.
Den nya generationen med ingenjörer och ekonomer tänker mer i 
internationella banor, det vore klokt om företagen vågar göra li-
kadant.

Om ett par veckor börjar Elmia Subcontractor, där denna 
fråga är ännu viktigare. Jag hoppas att Sveriges många geni-
ala entreprenörer kan och vill lägga sin tid och kunnande på 
att hitta och utveckla dessa så viktiga bitar.

Tack för trevliga dagar på Tekniska Mässan!
Väl mött på Elmia Subcontractor 9-12 no-
vember.

Johan Sköldberg
johan.skoldberg@qimtek.se

Visionärt ledarskap behöver 
alla bitarna i pusslet
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Med utbyggnaden av Tvärbanan kopplas fler delar av Stockholm samman.

GOD SAMMANHÅLLNING  

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

Scanautomatic och ProcessTeknik i  
första gemensamma mässatsningen

Duroc Special Steel i Luleå har tecknat 
ett tvåårigt leveransavtal med SSAB av-
seende sträckvalsning av ultrahöghållfast 
stål. Stålet ska användas till en säkerhets-
detalj i en ny bilmodell.
– Vi ska sträckvalsa 12 000 ton stål över 
en tvåårsperiod, vilket motsvarar en för-
dubbling av vår årsproduktion, berättar 
Olle Nilsson, marknadschef på Duroc Spe-
cial Steel.
Avtalet är ett legoavtal, ett så kallat hire 
processing agreement, där SSAB levere-
rar stålet och Duroc Special Steel står för 
förädlingen.

Duroc tecknar  
avtal med 
SSAB

Stor orderingång för Atlas Copco 

Scania redovisar en vinst före skatt på 3 
352 miljoner kronor för tredje kvartalet 
2010. Det kan jämföras med en vinst före 
skatt på 383 miljoner kronor motsvarande 
period 2009.
Analytiker hade i genomsnitt räknat med 
en vinst före skatt på 2 898 miljoner kro-
nor, enligt Reuters sammanställning. 
Omsättningen uppgick till 18 558 miljoner 
kronor, jämfört med 13 426 miljoner kro-
nor ett år tidigare. 
Orderingången lyfte till 15 424 lastbilar 
och bussar, ett lyft med 45 procent jäm-
fört med tredje kvartalet i fjol. Leverans-
volymen steg samtidigt med 69 procent 
till 15 228 lastbilar och bussar.

I kombination med en ökad framtidstro 
inom industrin, har den nya mötesplat-
sen bidragit till att fler utställare sökt sig 
till mässorna, och bokat tidigt. 

I år tog de båda mässorna Scanautoma-
tic och ProcessTeknik ett nytt grepp och 
skapar en gemensam mötesplats för au-
tomations- och processindustrin. Initi-
ativet är uppskattat av branscherna. De 
båda industrierna tangerar varandra och 
både utställare och besökare ser positivt 
på förändringen. 

En förbättrad industrikonjunktur gör 
sitt till för att spä på intresset för den 
nya mötesplatsen. Pia Nyzell och Ann 

Åfeldt, projektledare för Scanautomatic 
och ProcessTeknik 2010, möter dagligen 
små positiva tecken på att hjulen kommit 
mer i rörelse. 

– Det är en lång väg tillbaka, men vi hör 
och ser mer av framtidstro och optimism 
från både branschföreningar och kunder, 
säger Pia Nyzell, mässansvarig för Sca-
nautomatic.

ÖkAD mäSSytA fÖR ABB 
Rune Persson är marknadschef för 

Process Industries Products & Systems 
inom ABB. Vanligtvis ställer ABB ut 
på Scanautomatic; i år ser Rune Persson 
fram emot den nya konstellationen med 
två mässor som hålls parallellt och han är 
en av de utställare som bokat större mäs-
syta än vid senaste Scanautomatic. 

– Scanautomatic och ProcessTeknik 
kompletterar varandra på ett utmärkt 

sätt. Båda mässorna är branschneutra-
la vilket gynnar oss som utställare – vi 
får ju möjlighet att träffa fler människor, 
från alla delar av automationsbranschen 
och dessutom från angränsande områ-
den, konstaterar Rune Persson.  

fÖRVäNtNiNgARNA pOSitiVA 
Från ProcessTekniks kunder hörs lik-

nande tongångar. Sten-Åke Barr är af-
färsutvecklingskonsult på ÅF Process 
och har för 2010 bokat in sig som vanligt 
på ProcessTeknik: 

– Jag tror att det är bra både för utställa-
re och besökare att de här båda mässorna 
nu bildar en gemensam mötesplats. Om-
rådena har mycket gemensamt och pro-
cessindustrin är ju en av de stora använ-
darna av automationsutrustning. 

Sten-Åke Barr ser i sin omvärld också 
många tecken på en ökad aktivitet.

Svenska Mässan i göteborg var ge-
mensam mötesplats för de båda 
fackmässorna Scanautomatic och 
ProcessTeknik i oktober.

Verkstadskoncernen Atlas Copcos 
vinst var rekordhög under tredje kvarta-
let, liksom orderingången i Asien, Aus-
tralien och Sydamerika.

– Vi fick stora order på gruv- och tun-
nelutrustning från Kazakstan och Indien 
och en stor kompressororder från den 
ryska gasledningsindustrin. 

Bolaget redovisar en vinst före skatt på 
3 675 miljoner kronor för tredje kvarta-
let. Det kan jämföras med vinsten på 2 
210 miljoner kronor motsvarande peri-
od i fjol.

Trots rekordvinsten, som alltså var be-
tydligt högre än förväntat, hade Atlas 
Copcos aktie vid 12.30 fallit med 2,4 
procent till 126:90 kronor. Analytiker 
hade i genomsnitt räknat med en vinst 
på 3 265 miljoner kronor, enligt Reuters 
sammanställning.

Omsättningen steg med 18 procent till 
17 743 miljoner kronor, och orderin-
gången ökade med 35 procent till 19 316 
miljoner kronor.

Ronnie Leten, Atlas Copcos vd och 
koncernchef, kallade under en presen-
tation det tredje kvartalet ”en stor fram-
gång”. Han sade att företaget har gått 
väldigt bra i alla geografiska områden, 
förutom i Västeuropa.

– Det är där vi fortfarande inte ser den 
utveckling som vi skulle vilja se, sade 
han.

Flera gånger återkom han till de asiatis-
ka marknaderna. En stor order från Ka-
zakstan lyfte företaget och Ronnie Leten 
sade sig vara mycket stolt över det avta-
let.

– I dag talar alla om Kina men vi ska 
inte glömma att Indien är en väldigt stark 
marknad för oss.

Framväxande och nya marknader är 
också områden där Ronnie Leten och At-
las Copco ser de stora möjligheterna.

– Det betyder inte att vi inte tror på 
Nordamerika eller Europa, men majori-
teten av utvecklingen kommer att kom-
ma på nya marknader.

Vd:n sade att de tror på en fortsatt till-
växt även om han sade att de inte i dags-
läget jagar rekord.

Bättre än vän-
tat av Scania

foto: Atlas Copco
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– Vi har sålt tre maskiner den här veck-
an.

– Vi har sålt fyra.
– Vi sålde nyss en till...
Så lät det allt som oftast i maskinsäljar-

nas montrar. Det gjordes alltså affärer på 
mässan i år. Massor av affärer.

Det var mycket maskiner på årets mäss-
sa, den första riktigt ordentliga maskin-
mässan sedan före krisen.

Att den ligger bakom oss bekräfta-
de Tekniska Mässan, som präglades av 
framtidstro, ny teknik, många nyheter 

och maskiner, maskiner, maskiner....
Tisdagen den 19 oktober invigdes 

mässan av Fordonskomponentgrup-
pens vd Svenåke Berglie. Inte mindre än 
drygt 22 000 människor sökte sig dit.

– Rätt folk, understryker Hans Mid-
bäck och Ulf Axelsson i Maskin AB A 
Franssons monter.

Och – ja, de hade också sålt några ma-
skiner.

– Affärerna var i och för sig grundade  
tidigare, men avsluten har gjorts här.

Det var en vanlig visa dessa mässda-
gar. Maskinaffärer på längden och tvä-
ren. Det är alldeles uppenbart att inves-
teringsviljan är stor och suget efter ny 
teknik är påtagligt.

– Nu har företagen tagit sig igenom 
de tuffa åren och det börjar bli mer nor-
malt igen. Det känns bra, säger Tekniska 
Mässans projektledare Björn Lindforss 
och man riktigt ser hur han njuter där han 
går mellan montrarna.

– Det här är nästan som förr, sa Ed-
ströms Olle Andersson, som saknat de 
här massiva maskinmässorna.

– Jag tror många har väntat på det här, 

säger han. Man kan bli trött på mässor, 
men nu har det inte varit någon maskin-
mässa på länge, så nu är man sugen.

– Jag tror samtidigt att den globala kon-
kurrensen bidrar till att företag är inves-
teringsbenägna. Förr köpte man maskin 
när maskinen gick sönder, nu köper man 
maskin för att man behöver mer kapaci-
tet och bättre teknik.

Bakom Andersson står en rörlaser med 
den senaste fibertekniken från Adige.

– Intresset för tekniken är väldigt stort 
konstaterar Olle Andersson. Tekniken är 
bra ur alla synvinklar – det låter nästan 
för bra, tycker en del kunder.

TEKNISKA MÄSSAN 2010

Allt ljus på
Tekniska Mässan

Så här ser en väldigt nöjd Björn Lindforss ut, 
mitt i mässan.

Olle Andersson och Claes Hult visade spets-
teknik inom rörlaserskärning.

Hans midbäck och Ulf Axelsson hade bråda 
dagar och sålde fler maskiner under mässan.

timo Schmidt slog ett slag för gängfrästeknik 
och höll också föredrag i ämnet.

u

 Det var väldigt lätt att andas 
på Tekniska Mässan i år.
glada ansikten var man än tit-
tade i den stora A-hallen på 
Stockholmsmässan i Älvsjö.
Det luktar positivitet, det an-
das framtidstro, det känns väl-
digt skönt. Det måste vara 
något i luften. Nåt bra.
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TEKNISKA MÄSSAN 2010

Följaktligen fick Claes Hult ideligen, 
men alltid lika entusiastiskt, demonstre-
ra maskinen, som köparen Weland låtit 
Edström låna till mässan före leverans.

Ny SkäRtekNik
Ytligt sett kan en mässa med rad efter 

rad av maskiner te sig lite enahanda, men 
skenet bedrar. Fantasirikedomen är stor, 
montrarna ofta påkostade och snyggt de-
signade för att sticka ut i mängden. Dess-
utom angriper de flesta ”mässproble-
met” med lite olika approach.

Verktygstillverkaren SmiCuts vd Timo 
Schmidt brinner för närvarande för 
gängfräsning, en teknik han glatt konsta-
terar att alltfler företag anammar.

– Gängfräsning är ur nästan alla syn-
punkter säkrare och bättre än att gänga 
med tapp och klarar dessutom svåra ma-
terial bättre, säger Timo Schmidt som 
också höll föredrag om tekniken under 
mässan.

Han demonstrerade också den smar-
ta programvara för att räkna ut skärdata, 
som han själv skapat i excel.

Skärverktyg är också huvudsaken för 
Weine Werlevik, vd på Iscar och inneha-
vare av mässans kanske mest spektaku-
lära och roliga monter.

–  Det är bra med folk här, konstaterar 
Werlevik anspråkslöst från montern som 
kryllar av intresserade besökare.

– Det här är ett bra sätt för oss att visa 
upp ett lite större utbud ur sortimentet 
och en bra mötesplats.

Bland annat visade företaget sina sys-
tem för verktygsadministration. Nu-
mer handlar det inte om ett plåtskåp med 
nyckel, utan ett datorassisterat skåp som 
bara släpper in dig om du har access, hål-
ler koll på lagerstatus och dokumenterar 
varje uttag. Bland annat.

Den stora nyheten som presenterades 
var annars SumoCham, den nya borren 

med utbytbar krona och ett starkare stål i 
kroppen än föregångaren.

I TL Maskinpartners monter har Carola 
Fransson sällskap av närmare ett 20-tal 
kollegor. Det var tydligen ett smart drag, 
för demonstrationer sker vid de flesta 
maskiner.

– Mest intresse drar den femaxliga ho-
risontella Heller-fleropen, säger hon. 
Den har en ovanligt kraftig spindel som 
medger riktigt djupa skär. Den har ock-
spå ett verktyg som gör att den kan fräsa 
koniska spiralkugghjul.

När vi tittar förbi på torsdagen har tre 
av de fem maskinerna i montern hittat 
nya ägare.

UNgA på mäSSAN
I Cencemas monter flockas ett gäng 

ungdomar, som egentligen inte har  
mässåldern på 18 år inne, runt en liten 
vertikalsvarv från Emco. Intill spindeln, 
ivrigt gestikulerande, står Tord Anders-
son, och pratar teknik.

– Vi är ett av de företag som genom 
Tekniska Mässans Ungdomsprojekt ger 
ungdomar möjlighet att gå på fackmäs-
sa trots att de inte har åldern inne. Det 
vill vi gärna ställa upp på. Vi jobbar ju 
mycket med utbildning.

– Det som är lite synd är att de måste gå 
en guidad slinga – de borde få lite arbets-
uppgifter och gå på egen hand och söka 
sig fram.

Tord, som varit på i princip alla tek-
niska mässor (41!) sedan 1968, gillar att 
få ungdomarna intresserade och om det 
kniper får han tala deras språk och börja 
surfa på nätet med styrskåpet...

I montern står en maskin som faktiskt 
producerar under mässdagarna.

– Maskinen är såld och det var ägarens 
villkor för att vi skulle få låna den, säger 
Tord. Den spottar detaljer hela dagarna!

Cencema är för övrigt nyligen uppköpt 

av Bromi Maskin AB.
Och apropå köpa upp är det just på det 

sättet som företaget i en gigantisk, knall-
gul monter med knallgula gubbar i en bit 
bort, gör för att växa.

Under devisen ”Tåget till framtiden” 
och till bilderna av Moderna Tider med 
Charlie Chaplin – men utan en enda ma-
skin i montern – trummar Duroc in sitt 
namn hos mässbesökarna.

– Sedan 1 januari är det namnet Dur-
oc som gäller. Swedish Tool, Wikman & 
Malmkjell, Wikman & Gerber och Tool-
center blev Duroc. Det namnet måste vi 
nu göra alla medvetna om, säger Anders 
Landelius, nästan lika ny som namnet på 
företaget.

tjäNSteR
Vid sidan om alla dessa maskinföretag 

hittar vi helt andra företag. Bland dessa 
finns Entreprenörföretagen, det nybil-
dade företaget med MVR och PLR som 
ägare med uppgift att bland annat serva 
fyra underliggande branschföreningen, 
varav den senast bildade – EF Mekanik 
– presenterades på mässan. Montern, där  
Thomas Hedin, Andreas Khysing och 
Leif Nyberg står, är nästan lika gul som 
Durocs...

Och där finns också Qimtek, mark-
nadsplatsen på nätet, med vd Johan 
Sköldberg och flera medarbetare. Qim-
tek visade sitt verktyg eSourcing, ett av 
de smartare verktyg en inköpare kan ha.

Vi skulle kunna fylla  den här tidningen 
med solskenshistorier från årets upplaga 
av Tekniska Mässan, om allt annat som 
visades, om robotteknik, om embedded 
technology och allt annat, men ber att få 
återkomma om det. Däremot vet vi att 
efterdyningarna inte kommer att lägga 
sig i brådrasket. Alla kontakter som knu-
tits på mässan kommer att generera affä-
rer ett bra tag framöver. 

Carola fransson och hennes tL maskinpart-
ner-kollegor sålde flera maskiner.

tord Andersson, Cencema, i en van roll – som 
utbildare för en grupp teknikstuderande.

Weine Werlevik demonstrerar iscars nya borr 
med utbytbara skär, SumoCham.

Qimtek och Svensk Verkstad i gemensam 
monter på mässan

Leif Nyberg, Andreas khysing och thomas 
Hedin presenterar entreprenörföretagen.

jürgen engelbrecht och Sture Wikman basar 
över var sitt affärsområde inom Duroc.
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LASTBIL.

HT Svarv tillverkar axlar till i stort sett de flesta av 
världens lastbilar.
 Specialstålet som de använder kapas i vår 
anläggning. Till exempel varmvalsad respektive 
skalsvarvad rundstång, kalldragen stång, slipad 
axel. Både korta och långa serier. 
 På köpet blir HT Svarvs produktion mer flexibel 
samtidigt som deras investeringsbehov i lokaler 
och maskiner minskar.
 Behöver du balk, rör, stång, profiler och plåt i 
stål, rostfritt eller aluminium? Välkommen att se allt 
som vi kan erbjuda på www.begroup.se
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TEKNISKA MÄSSAN 2010

– Det här är jättekul, säger en påtagligt 
glad Andreas Andersson som represen-
terar det vinnande laget. Vi var på väg 
hem till Uddevalla igår när vår lärare 
Anders Persson via telefon fick veta att 
vi vunnit. 

Det vinnande laget, årskurs 3 klass 
TF08, bestod av totalt nio deltagare. Av 
praktiska skäl valde man att skicka en re-
presentant till prisutdelningen som till-
sammans med läraren Anders Persson 
fick ta emot blommor och en prischeck 
på 20 000 kronor. Vad man ska göra med 
pengarna är inte klart än, men några idé-
er har kommit upp.

– Vi funderar på en klassresa i kombi-
nation med något studiebesök, berättar 
Andreas.

Ungdomstävlingen är en gemensam 
satsning från SVMF och Stockholms-
mässans projekt Tekniska Mässan för att 
stimulera gymnasieungdomars intresse 
för teknik, produktion och automation. 
Tävlingen har genomförts några år, men 
i år har även KTH ingått som partner.

– Vi behöver få fler ungdomar till in-
dustrin och teknikområdet förklarar 
SVMF:s ordförande Tord Käck. Det är 
väldigt synd att inte fler känner till de 
ljusa framtidsutsikter som finns inom det 
här området. Arbetsutsikterna är goda 

och branschen vill både förnya och för-
yngra sig, vilket ger stora möjligheter att 
påverka framtiden för de ungdomar som 
söker sig en framtid inom teknikområ-
det. Men årets vinnande klass visar dock 
att det finns hopp om framtiden.

Detta menar även Richard Hagelberg 
från KTH som tillsammans med KTH-
kollegan Olle Jönsson Varit ansvariga 
för tävlingsuppgiften och utvärderingen 
av inkomna bidrag.

– Det vinnande bidraget stod i en klass 
för sig när vi tittat igenom alla kriteri-
er, förklarar Richard Hagelberg. De har 
besvarat ett antal ganska knepiga fråge-
ställningar på ett både moget och enga-
gerat sätt där de också utnyttjat sin fan-
tasi. Uddevalla Gymnasium verkar 
bedriva en bra utbildning eftersom deras 
andra lag knep andra platsen i tävlingen.

Den vinnande klassen är lite av en 

framtidsklass. Bakom bokstäverna TF 
står Teknik och företagsamhet, vilket är 
en specialinriktning där de stora teore-
tiska ämnen integreras när eleverna ska 
lösa utbildningens olika praktiska mo-
ment. Uddevalla har satsat på att utveck-
la sina teknikprogram och även lyckats 
få upp intresset bland flickor. 25-30 pro-
cent av eleverna på teknikprogrammen 
är flickor.

– Det här känns väldigt spännande, sä-
ger Tord Käck. Det är precis det här som 
vi från näringslivet efterlyser. Bra teore-
tisk utbildning där man får lära sig att på 
ett brett sätt tillämpa kunskaperna. Min 
gissning är att de här eleverna blir attrak-
tiva för jobb i framtiden. Extra roligt är 
det att Uddevalla lyckats få upp intresset 
bland tjejer också. Sverige behöver fler 
kvinnor inom utveckling, konstruktion 
och produktion.

pristagarna och representater för SVmf:s och tekniska mässans ungdomspris.

uddevalla-klass vann teknikpris på mässan
Klass TF08 från uddevalla gym-
nasieskola Östrabo1 är vinnare i 
branschföreningen SVMF:s och 
Tekniska Mässans tekniktävling för 
ungdomar. Tävlingen genomfördes 
i samarbete med KTH på Stock- 
holmsmässan under Tekniska Mäs-
san. Prisutdelningen skedde vid 
lunchtid på fredagen.

– Det har varit en törst efter ny teknik under hela 
lågkonjunkturen och här visas mycket ny teknik – 
det är positivt.

Mats Spångberg, vd för SVMF som ”äger” större 
delen av maskinmässan, är nöjd.

– Bra besökarantal, positiv anda, mycket maskin-
affärer. Till och med sådana som inte förhandlats 
före mässan. Det är spännande.

– Den stora behållningen av mässan tror jag blir att 
utvärdera hur bra det här är, säger han. Titta till ex-
empel på Duroc, som kör ett helt nytt koncept, utan 
en enda maskin i montern. Medan andra är mer tra-
ditionella i sitt mässdeltagande. Vilka koncept fung-
erar bäst? Det ska bli spännande att se.

– En annan ny sak är företagssammanslagningar 
som sker i stor utsträckning idag och som jag tror 
kommer att bli allt vanligare. Ett exempel är Cence-
ma, som gick ihop med Bromi Maskin och VS ma-

kin. Det är en rationalisering som egentligen beror 
på att deras huvudmän går ihop ute i världen. Det 
gör att det blir större företag, men jag tror också att 
det kommer att skapa mer kreativitet inför komman-
de mässor.

Bästa mässtaden för maskiner, Stockholm eller 
Göteborg?

– Generellt sett drar Stockholm fler besökare, men 
mässor är väldigt lokala. Det är svårt att få götebor-
gare att resa hit och vice versa.

– Man måste lära kunderna hur mässtrukturen ser 
ut och få dem att åka var den än är. Samtidigt är det 
tråkigt att man inte når hela Sverige när det är en 
svensk mässa. Se på Hannovermässan – där flyttar 
man inte runt i hela Tyskland. Den är alltid i Han-
nover.

Kort sagt; oavsett var maskinmässan arrangeras 
nästa gång, Stockholm eller Göteborg – åk dit!

Törst efter ny teknik
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www.gavlegalvan.se
www.saferoad.com

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

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

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

smt.ssf@sandvik.com
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Din guide 
till Elmia Subcontractor Hall A

Lobby Nord

Subcontractor 
Connect

inköpscafé

Scenen är en helt 
annan i år.
När Elmia Subcon-
tractor slår upp sina 
portar den 9 november 
är det när svenska före-
tag upplever en uppgång.
– Det är en helt annan värld, 
säger Jonas Ekeroth, projekt-
ledare.
Ett veritabelt smörgåsbord 
för inköpare breder ut sig över 
sisådär 17 700 kvadratmeter 
och det luktar redan rekord-
mässa.

På den nyligen genomförda Teknis-
ka Mässan blev investeringsbehovet och 
-viljan väldigt tydliga. Det innebär i sin 

t u r 
att företagen 
nu har investerat i ma-
skiner och ny teknik, stärkt 
sina resurser och ökat sin kapa-
citet. På Subcontractor kan vi därför 
vänta oss hungriga företag som vill ha 
jobb i sina nya maskiner.

TM visar också fantastiska besökssiff-
ror, som bekräftar att företagen i landet 
är mässugna, både de som ställer ut och 
de som kommer som besökare.

NyHeteR
Det är en fullspäckad mässa som mö-

ter besökarna i Jönköping i november.  
Mässprogrammet är digert och de se-
dan förra året omdisponerade, ombygg-

d a 
och utökade 
lokalerna är skräddarsydda för 
den mässa som teamet snickrat ihop.

Det finns ett antal evenemang som kan 
vara värda att notera inför mässbesöket 
– förutom de omkring 1 200 utställande 
företagen från ett 30-tal länder och deras 
montrar, förstås.

Exempelvis har matchmaking-pro-
grammet lagt in en högre växel lagom till 

Subcontractor Connect är det nya namnet 
för matchmaking på elmia Subcontractor.
tre olika arenor för effektiva möten, varav 
två är gamla kända “märken”;
B2fair – för bearbetande företag inom 
metall- och fordonsindustrin. 
Automotive Supplier Days – Underlev-
erantörer inom fordonsindustrin gör affärer 
med tier 1- och tier 2-leverantörer. 
General Industry match-making – en ny 
plattform för övrig svensk verkstadsindustri 
och dess inköpare.

inköpsforums inköpsCafé är el-
mia Subcontractors mötesplats för 
inköpare.  
Aktuella ämnen inom inköp är det 
som genomsyrar inköpsforums 
miniseminarier i nedre Lobby Nord.
mellan tre och fem seminarier ar-
rangeras dagligen under mässan.

Qimtek
Svensk Verkstad

Qimtek eSourcing är verktyget 
för inköpare som vill få offerter 
från leverantörer. Qimtek kartläg-
ger alla leverantörer i Sverige med 
tekniska profiler. fyra demos dagli-
gen under mässan. 
tidningen Svensk Verkstad rap-
porterar dagligen om mässan, kom 
och säg vad du tycker och få ditt ex 
i vår monter.

elmia kontor
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Hall B

Hall D

Hall C

Lobby Syd

konstruktions-
torget

functional  
food

Stora 
Scenen

Restaurang

Ungdoms-Sm 
i CNC-svarvning

konstruktionstorget är ett samar-
bete mellan elmia, Swerea och tid-
ningen Uppfinnaren & konstruk-
tören, och har som syfte att skapa 
en naturlig samlingsplats för män-
niskor som är intresserade av kon-
struktion. 

ät och lyssnar till intressanta före-
drag.  functional food är gratis för 
mässans besökare. Antalet platser 
är begränsade till 50 så det är först 
till kvarn som gäller. Biljetterna 
hämtas ut 15 minuter före före-
dragets start i insläppet till func-
tional food-arenan.

Här sker flera saker, men 
framför allt nyheten Ask the 
expert. på elmia Subcontrac-
tor har alla möjlighet att lyssna 
och ställa frågor till experter 
på flera intressanta områden; 
Affärsjuridik, strategiskt inköp, 
varumärkesbyggande samt 
lätta konstruktioner är ämne-
na i Ask the expert – modera-
torledda utfrågningar där pub-
liken sätter dagordningen. 

Som vanligt avgörs Ungdoms-Sm 
i CNC-svarvning under elmia Sub-
contractor. åtta tvåmannalag från 
Sveriges industrigymnasier tävlar 
om titeln, som ställer stora krav på 
ungdomarnas kunskaper.

årets mässa, där B2fair och Automtive 
Supplier Days fått sällskap av ytterligare 
en gren, General Industry Matchmaking. 
Mer om detta på sidan 18.

fRågA expeRteN
En nyhet för året är möjligheten att få 

korrekta svar av en expert, eller Ask the 
Expert, som det heter på subcontractska.

Ä m -
nena är från början givna, men fråge-
ställningarna står publiken för. Affärsju-
ridik, varumärkesbyggande, strategiska 
inköp och lätta konstruktioner är äm-
nena premiäråret och experterna som 

återfinns vid Stora scenen i Hall D un-
der några eftermiddagstimmar onsdagen 
och torsdagen är följande;  Jan Skogsmo, 
civilingenjör och doktor i materialve-
tenskap på Swerea IVF, svarar på frågor 
om lätta konstruktioner. Johan Johans-
son på Xlent Strategy är varumärkesstra-
teg och vet hur man bygger varumärken. 
Catharina Lind, vice president R&D på 
Inköpsforum Affärsutveckling svarar 
på frågor om strategiska inköp, medan 
Mats Bergström, chef för affärsjuridik 
på teknikföretagen, är rätt man att fråga u
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om just detta.
– Vi vill ge industrin chansen att utö-

ka sina kunskaper på viktiga områden. 
Flera av ämnena är sådana som kanske 
inte prioriteras tillräckligt högt i det var-
dagliga arbetet. Men med större kunskap 
har man mycket att vinna och det stärker 
även industrin i stort, menar Jonas Eke-
roth.

fUNCtiONAL fOOD
Konferensprogrammet är sedan någ-

ra år borttaget från Elmia Subcontrac-
tor. Det har ersatts med miniseminarier 
på någon halvtimme för att inte låsa be-
sökarna alltför länge, eftersom det är ute 
hos företagen i montrarna de helst vill 
vara. Functional Food-föredragen kan 
vara något längre. I gengäld får man nyt-
tig mat (functional food = mervärdes-
mat enligt Terminologicentrum. Red:s 
anm. ) samtidigt. Alldeles gratis dessut-
om. Föredragen hålls i år av Uddeholm 
Svenska AB, PartnerTech, Embassy of 
the Republic of Poland, Swerea och Au-
todesk AB och är utspridda över mäss-
sans alla dagar.

kONStRUktiONStORget
En annan samlinsgplats, där man ock-

så får sig mycket nyttigheter till livs, är 
Konstruktionstorget i Hall C, där det 
varje heltimme med start en timme före 
lunch alla dagar hålls miniseminarier 
på ungefär en halvtimme, dit alla är väl-
komna.

Arrangemanget genomförs i samar-
bete mellan Elmia, Swerea och tidning-
en Uppfinnaren & Konstruktören och är 
ett populärt tillhåll för konstruktörer och 
konstruktionsintresserade. I anslutning 
till torget finns också en utställning, som 
i år fokuserar på lättviktslösningar.

UNgDOmS-Sm
Sedan flera år tillbaka avgörs den sto-

ra tävlingen Ungdoms-SM i CNC-svarv-
ning under Elmia Subcontractor. Så 
även i år. Åtskilliga tiotals tvåmannalag 
av ungdomar från landets tekniska gym-
nasier och industriprogram har under en 
period slagits för att hamna bland de åtta 
lag som går till kvartsfinal och slutligen 
final under mässdagarna i Jönköping.

Tävlingsmomenten ställer höga krav 
på deltagarna som verkligen får an-
stränga sig för att vinna den prestigefyll-
da tävlingen. Men alla 16 ungdomar som 
tar sig till kvartsfinal är erkänt duktiga 
och riktiga munsbitar för vilket företag 
som helst.

Tävlingsområdet i Hall A är alltid värt 
ett besök under mässan, i synnerhet när 
det drar ihop sig till final.

mOt RekORD
 Birgitta Lundgren, som till-

sammans med Karla Eklund 
och Ulrica Widegren bildar 
team med Jonas Ekeroth, 

och som under många år levt och jobbat 
med Elmia Subcontractor, är synnerli-
gen förväntansfull inför årets mässa.

– Förra året var det väldigt darrigt, sä-
ger hon. Men i år känns det betydligt 
bättre. Det är väldigt tydligt att allt är po-
sitivare i år och det känns verkligen jätte-
roligt och spännande. Under den tuffa ti-
den led vi med företagen som verkligen 
hade det kärvt på många håll. Nu kan vi 
istället glädjas med dem.

Birgitta bekräftar att årets mässa när-
mar sig rekordformat.

– Storleksmässigt är vi nog redan där 
och kommer förmodligen att utnytt-
ja alla de 17 700 kvadratmeter vi har till 
vårt förfogande.

Förra årets mässa besöktes av omkring 
15 000 personer, och antalet utställare 
var 1 200 trots att tiderna var tuffa.

– Det visar naturligtvis att företagen 
betraktar Elmia Subcontractor som ett 
väldigt viktigt forum. Det som kanske 
var utmärkande förra året var att ovan-
ligt många företag delade monter, för att 
hålla nere kostnaderna. Men det viktiga 
är att de faktiskt kommer, även när det 
är kärvt.

Speciellt förra året var också de 
många sena anmälningarna, 
som också förklaras av 
tiderna. Men det 
upplever man 
också i år. 
I nor-
ma-

la fall brukar mässan vara fullbokad runt 
midsommar. I skrivande stund kommer 
fortfarande anmälningar, när vi skriver 
mitten av oktober.

– Jag tror inte det är ett trendbrott, sä-
ger Birgitta Lundgren. Snarare en viss 
försiktighet så här efter krisen. Jag tror 
vi är tillbaka i normala gängor därvidlag 
till nästa år. Det är bättre för oss och vår 
planering, och det är bättre för utställar-
na också.

Många av årets utställare kommer till 
Elmia Subcontractor för första gång-
en, samtidigt som många har deltagit på 
mässan i många år, i somliga fall ända 
sedan starten.

Birgitta Lundgren avslutar med ett tips 
till de som planerar att ställa ut;

– Kom hit som besökare innan ni ställer 
ut. Då får ni en känsla för utställningen, 
kan planera deltagandet, kanske se ut en 
plats för montern...

Jo jo, att hitta drömplatsen kan det nog 
vara lite si och så med. De gamla mässrä-
varna bokar i väldigt god tid, för att för-
säkra sig om sin invanda plats.

– Såna önskemål försöker vi naturligt-
vis alltid tillgodose.

ELMIA SUBCONTRACTOR

Birgitta Lundgren. jonas ekeroth.
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Connect
Subcontractor

Hela matchmaking-konceptet har i år 
också fått det samlande namnet Subcont-
ractor Connect. Ett talande namn som 
både beskriver vad det handlar om och 
fäster företeelsen på kartan, det vill säga  
mitt i underleverantörsmässan i Jönkö-
ping,

För att ta det från början var det En-
terprise Europe Network som startade 
B2fair för ett antal år sedan. Konceptet 
var inte nytt, ens då, men att rikta in sig 
specifikt mot den bearbetande industrin 
hade inte prövats tidigare.

– Vi ville göra något för den här bran-
schen och bildade ett konsortium med 20 
europeiska parter som på sina respektive 
marknader rekryterade företag, intresse-
rade av att hitta nya affärspartners, berät-
tade Ulla Renström, som till för ett par år 

sedan ansvarade för projektet.
Hon är numera efterträdd av Carina La-

hall, som, precis som Renström, upplevt 
ett allt större intresse hos företagen för 
matchmaking.

– Konceptet har fått ett väldigt gott ryk-
te, B2fair har fått hög status och är lätt 
att sälja in, särskilt till underleverantö-
rer, säger hon.

B2fair riktar sig i första hand till me-
tall- och fordonsindsutrin.

AUtOmitiVe SUppLieR DAyS
Tongångarna för Automotive Supplier 

Days, som kom in på Elmia Subcontrac-
tor ett par år senare, är ungefär desam-
ma. Här handlar det uteslutande om bil-
industri och målet är att koppla ihop Tier 
1-, Tier 2- och Tier 3-företag. De senas-
te åren har bilindustrins direktleverantö-
rer i ökad utsträckning vänt sig inåt och 
leter efter underleverantörer på närmare 
håll än de kanske tidigare gjort.

En orsak har varit transporter, som 
Sven-Åke Berglie, vd på FKG, betonat:

– Transporter är en alltmer kritisk frå-
ga och företag vill inte skylta med långa, 
kostsamma och miljöbelastande trans-
porter.

ett tReDje BeN
Dessa två matchmakinggrenar är alltså 

väl etablerade på Elmia Subcontractor. 
Men under namnet Subcontractor Con-
nect dyker i år upp en ny gren, nämligen 
General Industry Matchmaking.

– Den riktar sig således till övrig indu-
stri, som inte i första hand levererar till 
bilindustrin eller dess leverantörer, säger 
Jonas Ekeroth.

– Även här finns naturligtvis ett behov 
bland företagen, inte minst underleve-
rantörer, att hitta nya samarbetspartners. 
Det ska bli den naturliga plattformen för  
övrig svensk tillverkningsindustri och 
dess inköpare på mässan. Den genom-
snittliga underleverantören levererar till 
tre branscher.

Matchmaking-eventet pågår under två 
dagar och det är två väldigt intensiva da-
gar för de företag som anmält sig, bota-
niserat bland de deltagande företagen 
och valt ut de som verkar intressanta.

– Snittet brukar vara åtta-nio möten per 
företag under dagarna, men det finns de 
som hinner med betydligt fler.

Många företag har genom det här kon-
ceptet hittat nya samarbetspartners och 
gjort goda affärer, både inom Sverige 
och över gränserna i Europa.

Ett tips är dock att vara väl förberedd, 
veta vad man vill och ha rätt frågor – och 
svar – med sig till mötena. Då blir det 
som allra effektivast.

Matchmaking är sedan ett an-
tal år väl etablerad på Elmia 
Subcontractor.
Det är i år sjätte året som 
B2fair genomförs, fjärde året 
för Automotive Supplier Days.
– och nytt för i år är general 
Industry Matchmaking, lägger 
Jonas Ekeroth till.
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Det tog oss tusentals år 
att komma fram till Fortiva

Styrkan sitter i verktyget. Fortiva är kraften bakom

Droppen urholkade stenen. Inte genom sin kraft, utan att genom ständigt falla.  
Droppen är naturens första verktyg – perfekt på sitt sätt, men föga eVektiv. Det var först när 
människan lärde sig att styra krafterna bakom som det började hända grejor. I dag kan vi 
skryta med verktyg som äter sig igenom härdat stål på millisekunder. 
 Vi borde ha blivit visare av erfarenheten. Men nu som då är det lätt att gneta på i gamla 
hjulspår. Man slänger in ett verktyg, programmerar maskinen och kör igång nästa serie. Utan 
att fundera på om verktyget faktiskt skulle kunna gå ännu bättre. 
 Hos Fortiva får du helheten. Vi säljer inte bara verktyg från marknadens ledande varu-
märken. Vi tar ett helhetsansvar. Fortiva gör processoptimeringen; höjer eVektiviteten och 
pressar kostnaderna så att vinsten ökar på varje detalj. Vi utbildar, slipar om och återvinner. 
Så att du får maximal utdelning på din verktygsinvestering.

Fortiva är den kompletta verktygsexperten – från spindelnos till skärspets – som levererar 

till tillverkande företag i Skandinavien. Produktportföljen omfattar ledande varumärken 

som Kennametal, Eppinger och Skandinaviska chuckfabriken. Fortiva ab är ett helägt 

dotterbolag till Latour Industries. I Fortiva ingår även Granaths (dk), Skandinaviska 

chuckfabriken och Woodtechnique. www.fortiva.se
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ELMIA SUBCONTRACTOR

AVT Industriteknik AB • Industrigatan 1
441 38 Alingsås • Telefon: 0322-64 25 00
Fax: 0322-66 56 29 • info@avt.se • www.avt.se

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

Räven och rookien ställer ut

Hedbergs Mekaniska Verkstad AB (el-
ler Hedbergs kort och gott) i Habo har 
sedan mässans begynnelse tagit sig tvärs 
över Vättern för att delta på mässan.

– På senare år dock bara varannat år, 
säger vd Peter Magnusson. Det har vi 
numer som policy, eftersom jag tycker 
varje år blir för ofta.

Sist det begav sig var alltså 2008, när 
vi som bekant  befann oss i ingången till 
den djupa krisen. Då befann sig de flesta 
företag i närmast fritt fall och stämning-
en på mässan var orolig.

– Vi hade faktiskt inte drabbats av kri-
sen vid den tiden – vårt fall kom inte för-
rän andra kvartalet 2009, säger Magnus-
son och konstaterar att företaget låg lite 
sent i den generella cykeln.

Nu är dock även Hedbergs i fas och se-
dan i maj har Peter Magnusson och hans 
medarbetare upplevt en uppgång.

– Inte riktigt hej och hå, men en san-
sad uppgång, kan man säga. Vi har under 
året fått en betydligt utökad kundflora 
och på mässan är det naturligtvis viktigt 
för oss att träffa och fördjupa kontakter-
na med dessa nya kunder.

Syftet med deltagande på mässor för 
Hedbergs, precis som de flesta underle-
verantörer, är normalt sett i första hand 
att träffa sina befintliga kunder och un-
derhålla de kontakter man har och först i 
andra hand att hitta nya kunder.

– I år är det dock lite annorlunda. Vi sit-
ter med outnyttjad kapacitet och har be-
hov av att få in mer jobb. Och det finns 
gott om jobb, det vet vi.

– Därför blir det inte en traditionell 
mässa för oss i år. Istället för att i första 
hand underhålla befintliga kunder, kom-
mer vi att fokusera mer på att hitta nya.

– Det betyder förstås inte att vi inte ska 
träffa våra befintliga kunder. Det är na-
turligtvis fortfarande viktigt. Men fokus 
lägger vi på att knyta nya kontakter för 
att få in mer jobb.

Därför har Peter Magnusson och Hed-
bergs stora förhoppningar inför årets 
mässa och åker till Jönköping för att 
slåss om jobben från monter B07:60. 

mAgNetiC COmpONeNtS  
DeBUteRAR

Magnetic Components är ett ungt före-
tag med ett ben i universitetsvärlden, ett i 
industrin – som gör debut på Elmia Sub-
contractor i år.

– Ja, vi är avknoppade från Lunds Tek-
niska Högskola, berättar säljansvariga 
Erik Aludden, som med bakgrund i indu-
strin kallar sig för tolk mellan industrin 
och akademikerna.

– Arbetsmetoder, tids- och kostnads-
press skiljer sig ganska mycket mellan 
dessa världar, men tillsammans kan de 

åstadkomma mycket bra saker.
Sedan starten 2005 har verksamheten 

för företaget präglats av att göra miss-
tag, säkra inriktningen och etablera sig 
på marknaden. 

Förra året deltog Magnetic Compo-
nents på Tekniska Mässan.

– I syfte att visa upp oss och den nya 
teknik vi representerar, säger Aludden.

– Nu är vi etablerade underleverantörer 
till svensk industri och då är Elmia Sub-
contractor rätt forum för oss.

Förhoppningarna inför mässan är sto-
ra, nu när hjulen på allvar tycks ha bör-
jat snurra; att skapa många nya kontakter 
och introducera en ny produkt som ska 
börja tillverkas under nästa år.

– Det handlar om en handhållen enhet 
för indusktionsvärme, som är helt ny, 
berättar Erik Aludden. Det finns porta-
bla enheter på marknaden, men de vä-
ger närmare 50 kilo och kostar upp emot  
100 000 kronor. Vi reducerar både vikt 
och pris till 15 kilo och kanske runt  
15 000 kronor. Vi hoppas att den ska 
mottas positivt på marknaden och den 
har dessutom stor potential för export-
marknaden.

Magnetic Components finns i Eslöv, 
sysselsätter för närvarande åtta perso-
ner plus betydligt fler eftersom elskåp 
och spolar läggs ut på lego. Företaget ut-
vecklar och tillverkar elektromagnetiska 
komponenter, där induktionsvärme står 
i fokus tillsammans med andra kompo-
nenter och elektriska drivsystem.

Erik Aludden ser med spänning fram 
emot mässan, både när det gäller att kny-
ta kontakter och mottagandet av den nya 
produkten.

– Riktigt spännande, säger han. Vi har 
inte påverkats särskilt mycket av kristi-
den, men att det går uppåt just nu är väl-
digt tydligt. Det var en riktig rivstart ef-
ter semestern.

Magnetic Components hittar ni i mon-
ter D01:05.

erik Aludden, magnetic Components.

årets mässdeltagare är som 
vanligt en blandad kompott 
mellan företag som ställt ut 
på Elmia Subcontractor ”i hun-
dra år” och de som gör sin de-
but med egen monter.
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Felix stör ingenjörer 
– och lockar unga till industrin

Felix Herngren tvekade inte en sekund 
när produktionsbolaget DFM och Tek-
nikföretagen kontaktade honom med 
den annorlunda idén om att göra en tv-
serie om ingenjörer.

– Jag tyckte det verkade skitkul, säger 
Herngren, som ”till vardags” är ganska 
skitkul själv i det mesta han gör.

– Jag har ett stort teknikintresse och 
kommer naturligtvis i kontakt med tek-
nik i mitt jobb på många sätt. Dessutom 
tycker jag det är kul att resa. Det här var 
en drömkombination, verkligen.

Det visade sig att det skulle bli lika kul 
som han trodde. Och minst lika läskigt.

– Jag utsätts för en hel del läskiga sa-
ker. Klättra upp i höga master till exem-
pel. Då var jag livrädd, faktiskt. Men 
man får sätta sina fobier åt sidan när man 
jobbar. Om jag inte gör det, blir det ing-
et program. Man får hitta sätt att komma 
runt sin rädsla. Samtidigt är jag stolt över 
mig själv efteråt, när jag klarat av det.

Felix stör en ingenjör skiljer sig gan-
ska mycket från det som Felix Herngren 
gjort och gör annars. Att gå från inspel-
ningar av Solsidan är ett ganska drama-
tiskt lappkast.

– Det skiljer sig extremt mycket, säger 
han. I Solsidan agerar man efter manus 
med repliker och vet hela tiden förlop-
pet. I det här fallet är jag i stunden, jag 
är mig själv och jag vet egentligen ald-
rig vad som ska hända. Det är riktigt do-
kumentärt.

Det är hela tiden skarpt läge. I de scener 
där Felix möter de svenska ingenjörerna 
på olika platser i världen är det verkligen 
första mötet, till exempel.

– Vissa scener spelas in separat och 
läggs till, som när jag går utmed en gata 
till exempel. Annars är kameran bara 
med och dokumenterar.

ett ANNORLUNDA gRepp
Felix Herngren har stort inflytande på 

programmet, tillsammans med produk-
tionsbolaget och TV4. Man vårdar Tek-
nikföretagens idé på ett professionellt 
sätt.

– Det är naturligtvis viktigt att det blir 

bra tv, ett program som alla kan se vare 
sig man har teknikintresse eller inte – 
samtidigt som vi lyfter fram teknikbud-
skapet på ett naturligt sätt. Det är en ba-
lansgång, som jag tycker vi lyckats 
ganska väl med.

– Det är kul att Teknikföretagen vågat 
satsa på det här sättet att puffa för tek-
nikyrken, säger Felix. Ett annorlunda 
grepp.

Att inte grotta ner sig alltför mycket i 
teknik är en medveten strategi från tv-
makarna, om nu någon förväntat sig mer 
teknisk fördjupning än vi faktiskt får se 
i rutan.

– Vad vi vill visa är ju hur roligt det kan 
vara att jobba som ingenjör, vilka spän-
nande projekt man får jobba med, vil-
ka intressanta platser man kan hamna på 
och hur en svensk ingenjör kan leva och 
jobba var som helst i världen. Jag tror att 
det i det långa loppet gynnar Teknikföre-
tagens syfte på ett bra sätt. Skulle vi för-
djupa oss i teknik alltför mycket skulle 
det säkert inte bli en lika lättillgänglig 
serie.

eN iNteNSiV VåR
De åtta program som sänds just nu spe-

lades in under våren. Felix kontaktades 
av DFM och Teknikföretagen under för-
ra hösten.

– Det har varit ganska intensivt, menar 
han. Varje resa har tagit 5-6 dagar. Vi har 
oftast kommit hem på söndagar och sen 
har jag haft mitt vanliga jobb dan därpå.

Hans ”vanliga jobb” är alltså i väldigt 

Teknikföretagens  
idé blev humoristisk  
tv-serie med  
Felix Herngren

– Det krävs naturligtvis mer 
än det här för att ge Sverige 
de ingenjörer som behövs, 
men jag hoppas det är en bra 
början till att ge ungdomar 
med intresse för teknik en ex-
tra knuff att ta steget från att 
bara ha det som hobby till att 
göra det till karriär.

felix Herngren hälsar på hos ingenjören Saras gidlund som jobbar på european Space Agency i Noordwijk. foto: tV4
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Laserskärning på legobasis

Miljövänlig laserskärning
med helt nya möjligheter
Som första företag i Sverige kan vi från senhösten
2010 erbjuda fiberoptisk laserskärning. Denna
teknik ger en rad fördelar jämfört med traditionell
laserskärning:

• Green Tech – Upp till 80 procent lägre energiåt
gång ger miljövänligare produktion.

• Minskat underhåll – Fiberlaser kräver inget 
byte och kalibrering av linser, speglar etc.

• Snabbare produktion – Fiberlaser skär plåten 
med betydligt högre hastighet.

• Nya material – Fiberlaser kan skära så kallade 
hög reflektiva material som rostfritt, aluminium,
mässing och koppar vilket marknaden efter-
frågar idag.

• Rörskärning – Weland kommer att bearbeta rör 
i olika material.

Fiberoptisk laserskärning
NYHET

Riktning av plåtdetaljer
Vi har ett HRC-riktverk som med mycket stor
precision riktar plåtdetaljer i tjocklek upp till 
20 mm. Riktverket består av ett antal valsar som
med elektrohydraulisk syrning automatiskt reglerar
valstryck och matning för optimalt resultat.

Tack vare CNC-styrningen så behöver inga
omställningar göras för att ta hänsyn till hål och
urtag i detljerna.
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stor utsträckning att skriva manus och 
spela in succéserien Solsidan, men ock-
så en hel del andra tv-produktioner som 
Wipe Out, en del stå upp-gig och myck-
et annat.

Betyder det att det inte blir någon sä-
song 2?

– Det har i och för sig inte planerats, 
men om frågan skulle komma upp skul-
le jag tveklöst tacka ja. Med vissa förbe-
håll, förstås. Familjen  har inte sett särskilt 
mycket av mig under den här perioden, 
och i februari ska jag bli pappa igen...

200 000 tittARe
– Visst får vi idéer där det ingår ett sam-

arbete med olika parter, men helt vanligt 
är det inte, säger Martin Nygren, exeku-
tiv producent för Felix stör en ingenjör .

Det var Teknikföretagen och produk-
tionsbolaget DFM som uppvaktade TV4 
med idén om ett program med syfte att få 
unga människor intresserade av ingen-
jörskonst. Från TV4:s sida gjordes na-
turligtvis en redaktionell bedömning av 
idén och huruvida det gick att göra ett 
program som passar in i tablån, ett pro-
gram som fungerar och som kunde locka 
en ung publik.

– Vi trodde ganska snart att det kunde 
bli ett roligt och underhållande program, 
som samtidigt svarar mot idéns syfte, 
nämligen att få ingenjörsyrket att fram-
stå som intressant och kul – och det tyck-

er vi att det blev, säger Nygren.
Och Felix Herngren är rätt man för job-

bet?
– Absolut. Med sin närvaro, humor 

och mänsklighet är han helt rätt man att 
göra underhållning av något som i mång-
as ögon är ganska tråkigt och kanske lite 
nördigt. Jag tycker han är en perfekt ci-
ceron.

I skrivande stund har fyra program av 
totalt åtta sänts, sent på måndagkvällar.

– I runda tal 200 000 tittare. Det är vi 
nöjda med. Vi siktade aldrig på någon 
miljonpublik och därför ligger det också 
sent i tablån, 22.40. Däremot har motta-
gandet varit väldigt bra i åldrarna 15-34 
år, och det tror jag inte minst Teknikfö-
retagen är glada över. Det är dels den ål-
dersgrupp som är huvudmålet för bud-
skapet och det är dessutom en väldigt 
svårflirtad publik. Det betyder att vi 
lyckats riktigt bra.

Varje tittare har naturligtvis redan nu 
också konstaterat att det inte är ett pro-
gram som kastas ihop i ett nafs, även 
om resan från idépresentation i början 
av året och färdig serie i rutan i septem-
ber är imponerande snabbjobbat. Tea-
met åker världen runt för att hitta svens-
ka ingenjörer i spännande projekt och 
programmen är som produkter genom-
tänkta, snyggt paketerade och musiksat-
ta, välklippta och informativa. Och som 
grädde på moset en initierad, nyfiken 

och engagerad Felix Herngren.
– Ibland är det snabba ryck i den här 

branschen – och vi är supernöjda med re-
sultatet, säger Martin Nygren.

tekNikfÖRetAgeNS iDé
 – Jag måste säga att vi fått vad vi ville 

ha, säger Johan Grauers på Teknikföre-
tagens informationsavdelning.

– Det är lätt att ett program om ingen-
jörer blir mycket rakt på och väldigt 
tekniskt, men här gällde det snarare att 
bygga ett varumärke, visa möjligheter, 
spännande personer i spännande projekt 
på spännande platser, hos en målgrupp 
som har en ganska vag bild av vad en in-
genjör är och gör.

– Och det har DFM och TV4 lyckats 
väldigt bra med tillsammans med Felix 
Herngren.

Idén om en tv-serie har funnits länge 
och det var projektledaren Tobias Eriks-
son som tog den i hamn.

– Vi bjöd in ett antal produktionsbolag 
och DFM kom med den idé vi tyckte var 
bäst, säger Grausers.

Resten är historia. Och vilken trevlig 
historia det blev.

– Vi ser det som ett samverkansprojekt 
mellan oss, DFM och TV4, och vår ut-
gångspunkt har hela tiden varit att skapa 
intresse för ingenjörer, ingenjörsutbild-
ning och svenska teknikföretag. Tv-
serien är en del i det arbetet och det är 
roligt att se att inte bara teknikintresse-
rade utan också många utanför målgrup-
pen ser och har nöje av programmet. Vi 
har fått många positiva reaktioner, från 
press, från våra medlemsföretag, från 
högskolor och från andra håll. Positiva 
spinoffeffekter som är både viktigt och 
en del av syftet.

Teknikföretagen äger materialet och 
tanken är att återanvända det på olika 
sätt. Det kan användas på nätet, klippas 
om och bli skolmaterial och så vidare.

Tv-serien har fått bra tittarsiffror och 
stor uppmärksamhet. Men det som i 
slutänden ska mätas och som har bety-
delse är något annat.

– Att trycket ökar på ingenjörsutbild-
ningarna!

mikael Harrison

Vi driver  
dig framåt
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, smörj-
medel och eldningsolja. 

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

en livrädd felix Herngren i en hög 3g-mas. Allt för konsten... foto: tV4
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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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Allt under ett tak med kostnadseffektiva lösningar

Kontakta oss för ditt lokala servicebehov
Fabriksgatan 10 – Box 237 – 331 35 Värnamo – 070 862 04 05

www.konecranes.se

konecranes verktygsmaskinservice (MTS)  
servar alla märken av verktygsmaskiner.
vi är en av världens största leverantörer  
av maskinservice för både stora och små  
med lokal närvaro.

•
•
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Allt under ett tak med kostnadseffektiva lösningar

Förebyggande underhållsprogram

reparationer och förbättringar

Moderniseringar och ombyggnader

anropsservice

reservdelar

Specialservice

 Pressar

 Spindelrenovering

 konslipning

 Lasermätning

 Systemspecialister

•
•
•
•
•
•

Kontinuerlig och mätbar underhållsutveckling

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

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

•
•
•
•
•
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Silver & Stål är i och för sig ett ovanligt 
bra företagsnamn, men så mycket silver 
handlar det inte om – nu för tiden.

– I början försilvrades en hel del pro-
dukter, i synnerhet husgeråd som kast-
ruller, uppläggningsfat, kantiner och så 
vidare, förklarar Schütt. 

– Därav namnet.
Produktionen har sedan dess svängt 

om en del och omfattar idag en im-
ponerande flora produkter för en  rad 
branscher; byggindustri, fordonsindu-
stri, försvarsindustri, gruvindustri, livs-
medelsindustri, läkemedelsindusti, 
offshore, telecomindustri, tillverknings-
industri, transport, varvsindustri och 

värmepumpsindustri. Den gemensamma 
nämnaren är legotillverkning av plåtpro-
dukter.

Men Silver & Stål är samtidigt spindeln 
i ett växande nät. Under senare år har fle-
ra företag köpts eller bildats och bildar 
idag en koncern där man får en rad sy-
nergieffekter.

– Det är tydligast mellan Silver & Stål 
och BoBo Cab, som tillverkar hytter 

till framför allt truckar men också städ- 
och slipmaskiner och kranar. Hos oss i 
Vingåker sker tillskärning av plåtar samt 
svetsning av stommarna som därefter 
går till BoBo Cab i Norrköping, där all 
övrig tillverkning och montering sker.

– Det innebär att vi gör gemensamma 
uppköp av råmaterial och så vidare, och 
kan få ner priserna. Det sker generellt för 
hela koncernen.

MEDLEMSFöRETAGET

Silver & Stål

Den stora snöröjningsmaskinen som röjer på 
gardemoen i Oslo har Silver & Stål gjort det 
mesta i plåtväg på. foto: Silver & Stål

Rostfria svetsavdelningen är skild från svart-
plåtssvetsningen för att förhindra smitta mel-
lan materialen.

Det går bra för Silver & Stål.
– Vi har en stark orderingång. 
Sedan semestern har det 
vänt spikrakt upp, efter en 
liten uppgång sedan april, 
berättar Christian Schütt, 
teknisk säljare i Vingåker, där 
Silver & Stål haft sitt fäste se-
dan den 12 augusti 1958 eft-
er starten i Stockholm 1933 
och några efterkrigsår i Tro-
sa.

Som om det vore kromat. men det är det inte. 
Det är rostfritt stål som polerats till högglans 
hos Silver & Stål. foto: Silver & Stål

Christian Schütt, teknisk säljare på Silver & Stål. titeln förpliktigar, Christian har järnkoll på 
tekniken, utvecklingen och konstruktionen av företagets produkter.
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fem fÖRetAg
Vid sidan av dessa företag ingår också 

Elektrotermo i Åtvidaberg, som tillver-
kar rostfria produkter, och UVtech, som 
är specialiserat på luftrening baserad på 
miljövänlig UV-strålning.

– Elektrotermo gör storköksutrustning. 
Framför allt egna produkter som höj- 
och sänkbara bord, värmeskåp, tallriks-
dispensrar och så vidare.  

– De har inte så mycket lego. Det lilla 
lego som går omfördelas och skickas hit 
till Vingåker.

– De har samma maskinpark som vi. 
Det betyder att om vi har mycket att göra 
här i Vingåker kan vi skicka ner skärfiler 
och program per mail, så de behöver inte 
göra så mycket programmeringsmässigt. 
Vi kan på samma sätt göra jobb åt Elek-
trotermo när behov finns.

UVtech, som finns representerat i 
Vingåker, Lund och Åtvidaberg, är ett 
rent försäljningsbolag och jobbar i för-
sta hand mot Elektrotermo, som tillver-
kar företagets produkter.

– UVtech säljer fasta installationer och 
handhållna maskiner med UV-rör, som 
renar luft, bryter ner fettmolekyler och 
tar bort dålig lukt. De har patent på ett 
styrsystem och produkterna säljs över 
hela världen.

Dessutom har koncernen ett fastighets-
bolag, AGrum, som förvaltar de kon-

cernägda fastigheterna i Vingåker, Tro-
sa och Åtvidaberg.

Hela gruppen ligger sedan under Sil-
ver & Stal Enterprises, som ägs av Lars-
Erik Lejondahl, som också är Silver & 
Ståls vd, en visionär med starkt intresse 
av forskning och utveckling, som löper 
som en röd tråd genom företagsgruppens 
strävan där huvudinriktningen alltså är 
verkstadsföretag med främst tunnplåts-

bearbetning med egna produkter och 
egna, innovativa lösningar.

Trots att koncernen är stor sett till an-
tal företag, är strukturen och den geogra-
fiska bilden sådan att beslutsvägarna är 
snabba. 

Att företaget dessutom är privat-ägt har 
naturligtvis också betydelse för snabba 
puckar.

MEDLEMSFöRETAGET

Silver & Stål vänder 
uppåt

på poleravdelningen förs tankarna till silvret i företagsnamnet. Här får nämligen skickliga 
yrkesmän rostfritt att blänka som silver.

Rostfria tankar av alla upptänkliga modeller 
tillverkas också på företaget. De här tillhör de 
största. foto: Silver & Stål

ett av de senaste tillskotten i maskinparken, 
en Beyeler pR 320 kantpress som dessutom 
är robotassisterad. foto: Silver & Stål

en av hjärtverksamheterna i företaget, press-
ning. i det här fallet en djupdragningspress. 
pressning och djupdragning är starka inslag.

u
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egNA pRODUkteR
Bland de egna produkterna märks 

framför allt sjukhusprodukter.
– MediCar, som underlättar transport 

av sängar på sjukhusen, MediCarGo, ett 
lagrings- och transportsystem för sjuk-
husvaror, mediciner, operationsutrust-
ning... och MediCab, en serie skåp för 
olika ändamål.

En annan produktgrupp kallas Cultura 
Metall, som omfattar bland annat upp-
läggningsfat, blomvaser, med mera, i 
högglanspolerat eller lackat rostfritt. 
Nästan ända sedan begynnelsen har Sil-
ver & Stål engagerat kända designers i 
sin produktutveckling, bland andra Si-
gurd Persson.

Floran av produkter och detaljer som 
faller under lego är naturligtvis betydligt 
större. Det är här tyngdpunkten ligger.

– Till 95 procent handlar det om lego-

tillverkning av plåtprodukter, berättar 
Christian. Vi ska först och främst vara 
bäst som leverantör till nordisk storin-
dustri i form av tunnplåtsbearbetning 
av rostfritt och andra exklusiva materi-
al. Företagsidén är att erbjuda kunden 
fullständig service från framtagning av 
prototyper till serieproduktion. Målsätt-
ningen är alltid att utöka samarbetet med 
våra kunder. Det kan börja med att vi gör 
tio bitar – fem år senare kan den kunden 
vara en topp 15-kund...

Stora kunder är DeLaval, Tetra Pak, 
Ericsson. Bränslehylsan till alla Posche-
bilar görs på Silver & Stål, till exempel.

kUNSkAp geR tRyggHet
– Vi har investerat kraftfullt de senas-

te åren och kan numer erbjuda laserskär-
ning och storkomponentstillverkning, 
vilket vi inte gjorde tidigare.

Exempel på stora bitar är tankar i rost-
fritt och plåt till världsledande snöröj-
ningsmaskintillverkare.

Christian Schütt är alltså teknisk sälja-
re. Det är ett relativt nytt begrepp och en 
titel som förpliktigar.

– Det är lätt att sälja en penna, men om 
du åker ut till en kund som legotillverka-
re, måste jag som säljare ha förståelse för 
vad kunden vill. Utan tekniska kunska-
per måste jag åka hem och lämna ritning-
en till en beredare. Med tekniska kunska-
per kan jag tyda ritningen, jag kan ställa 
relevanta frågor till kunden, jag kan ock-
så se om ritningen behöver ändras för att 
jobbet exempelvis ska kunna göras bil-
ligare, och så vidare. Processen går helt 
enkelt så mycket snabbare.

Christian har åtta år på verkstadsgolvet 
på företaget innan han blev säljare och 
har därför betydligt mer än teoretiska 
kunskaper om tillverkningsprocessen.

– Det gör också att kunden kanske kän-
ner större förtroende för oss än en kon-
kurrent.

gAmmALt OCH Nytt
Vid en rundvandring i verkstadslo-

kalerna slås man av blandningen mel-
lan äldre och nyare lokaler. De nybygg-
da delarna är naturligtvis stora hallar  
(1 500 kvadrat stod klara 2008) med högt 
i tak, medan de äldre delarna är upp-
styckade i mindre rum och hallar. Men 
här har man skapat en struktur som gör 
att logistiken fungerar bra och dessutom 
höjer de äldre byggnaderna mysfaktorn 
betydligt. Ett modernt företag i en delvis 
gammal kostym.

Den moderna delen representeras 
bland annat av en hel del nya, effektiva 
cnc-styrda maskiner och robotar. Robo-
tar som assisterar kantpressar, robotar 
som slipar, robotar som polerar och ro-
botar som svetsar.

Ett starkt inslag är också pressar; kant-
pressar, hydrauliska pressar, excen-
terpressar. Och, som sagt, laserskär-
maskiner, till exempel. Plus fräsar, 
gnistmaskiner, svarvar och andra ma-
skiner för det egna underhållet och verk-
tygstillverkning.

Vi avslutar vandringen mellan svets-
verkstäderna (en för vanlig plåt, en för 
rostfritt, för att de mer lättrostande ma-
terialen inte ska smitta de rostfria), den 
imponerande poleravdelningen där rost-
fritt glänser som silver (!), lager, under-
hållsverkstad, avsyning med mera, med 
mera, vid ett av företagets senaste till-
skott, kantpressen från Beyeler på 320 
ton, som är tre meter lång och som har en 
robot som lyfter 130 kilo.

Efter kristiden har Silver & Stål allt-
så hämtat sig väldigt bra. De flesta av de 
som fick gå är tillbaka igen och det bud-
geterade omsättningsmålet på 55 miljo-
ner ser ut åt nås och passeras.

– Det går, som sagt, spikrakt uppåt, av-
slutar Christian Schütt.

MEDLEMSFöRETAGET

Roboten matilda har ett tufft och skitigt jobb, när “hon” lägger första handen vid poleringsarbetet 
av rostfria detaljer. Skickliga mänskliga händer tar sedan vid för finishen. Dit har robotar ännu 
inte nått.
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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!

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

www.glynwed.se

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

FRIALIT® - DEGUSSIT®

KERAMISKA STYRPINNAR FÖR SVETSNING

Standard eller  

enligt specifikation!

Vi ställer ut på Elmia Subcontractor Monter B 07:42
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Därför åker vi till Elmia Subcontractor
INKöPARE

Magnus Ehne,
Binar Quick-Lift Systems AB

Jonny Mohlén, 
gränsfors Smide

– Om jag åker till El-
mia Subcontractor, vil-
ket inte är helt klart än, 
är det definitivt för att 
hitta nya underleve-
rantörer, säger Jonny 
Mohlén.

– Vi konkurrensutsät-
ter våra befintliga leve-
rantörer med jämna mellanrum för att se 
hur de ligger i priser.  Och det börjar bli 
dags för det nu.

– Även om vi har väldigt bra relation 
till våra leverantörer och jobbar långsik-
tigt är det viktigt att ha huvudet på skaft 
och se hur läget är.

Ungefär var tredje år gör företaget en 
sådan medveten kontroll av marknaden, 
tittar på var andra leverantörer  ligger 
prismässigt.

– Normalt sett får vi inga överraskning-
ar vid såna kontroller. Undantag är 2008-
2009, då vi fick in en del nya underleve-
rantörer. Men det hade förstås med läget 
som rådde då att göra, då priser varierade 
kraftigt mellan olika leverantörer. Oftast 
får vi dock bara bekräftat att våra befint-
liga leverantörer ligger i nivå med kon-
kurrenterna.

Att åka på mässor – och i synnerhet för-
stås Elmia Subcontractor eftersom det 
är där underleverantörerna finns –  är ett 
ypperligt tillfälle att scanna marknaden.

– Så är det. Men mässor måste vi åka 
på av andra skäl också. Det är viktigt att 
se vad marknaden har att erbjuda, titta 
på ny teknik och så vidare, säger Jonny 
Mohlén, just hemkommen från Teknis-
ka Mässan.

Elmia Subcontractor är naturligtvis rena smörgåsbordet för inköpare. och viljan att åka till mäs-
san är stark. Problemet är bristen på tid. Detta tycks vara den främsta orsaken till att man väljer 
att inte åka på mässa – man måste prioritera jobbet hemma.

– Oftast får man 
bestämma sig nå-
gon dag inn-
an mässan, säger 
Magnus Ehne. Det 
beror helt på hur 
arbetsituationen 
ser ut.

– Behovet av att 
åka på mässa finns 
alltid. Ofta handlar 
det om att träffa sina befintliga leveran-
törer, som man framför allt har kontakt 
med per telefon och mail annars.

– Att hitta nya leverantörer och produk-
ter är naturligtvis också intressant. 

– Orsakerna kan vara flera. Det kan 
handla om ett nytt projekt som man mås-
te hitta bra leverantörer till, till exem-
pel. Att man inte är nöjd med en leve-
rantör kan också vara en orsak, och då 
är ju utbudet av alternativ stort på El-
mia Subcontractor. Det är ocskå bra att 
få feedback och bekräftelse på att de un-
derleverantörer man har ligger bra gen-
temot konkurrenter.

– Prissnack är det sällan tal om på 
mässor, utan där handlar det framför allt 
om att hitta leverantörer som passar pro-
duktionen. Ritningar och offerter blir en 
senare fråga.

Just nu är Magnus Ehne och hans kolle-
ger en smula ambivalenta angående be-
sök på Elmia Subcontractor.

– Behovet finns som sagt alltid, så även 
i år. Men det innebär att en arbetsdag el-
ler två faller bort och då måste man pri-
oritera. Får vi bara tid åker vi till mässan 
i Jönköping. 

Jörgen Fondelius,
Dellner Brakes

– Elmia bör man all-
tid besöka som inkö-
pare. Det är ett perfekt 
forum för det person-
liga mötet med våra 
leverantörer och un-
derhålla de kontakterna. Men också för 
att möta potentiella leverantörer, såda-
na som kan bli intressant som samarbets-
partners, säger Jörgen Fondelius.

– Det är ett bra sätt att träffa mycket 
folk på kort tid.

– Men i år är det av en annan och speci-
ell anledning jag åker till Elmia.

Nyblivna pappan Jörgen kommer näm-
ligen att försvinna ”från marknaden” un-
der hela åtta månader från årsskiftet...

– Då måste jag ersättas. Vi har hittat en 
stand in för mig och vi ska utnyttja Elmia 
Subcontractor på ett effektivt sätt, näm-
ligen att briefa in honom. På mässan har 
vi möjlighet att på kort tid träffa många 
av våra leverantörer och där kan min er-
sättare träffa dem personligen och pre-
sentera sig.

Tanken är sedan att Jörgens ersättare 
ska fortsätta på Dellner Brakes.

– Vi har ett sådant orderläge att tillskot-
tet behövs. Jag sitter dessutom på två 
stolar, både inköp och produktion. Tan-
ken är att jag ska  koncentrera mig på in-
köpen och min ersättare går in på pro-
duktion. Vi kunde ha roterat någon inom 
företaget, men det hade varit att flytta 
problemet.

– Huvudsyftet med mässbesöket i år är 
alltså inbriefning – men vi har naturligt-
vis ögonen öppna för nya leverantörer.
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Vi finns på ELMIA Subcontractor i monter D04:30

Vi utökar vår kapacitet på fem-axlig fräsning 
genom vår senaste investering, 
en Matsuura MAM 72-3VS.
Kontakta oss för mer information.

CNC-bearbetning

janudden.se

*Ha rätt torkmaterial nära till hands.

lite snack och mycket verkstad
Nya Tork Performance dispensrar för ditt torkmaterial ger en effektivare arbetsmiljö! 
Tork erbjuder smarta lösningar för din arbetsplats. Genom att välja torkmaterial 
efter arbetsuppgift och kombinera det med en passande dispenser kan du alltid 
ha ett effektivt avtorkningsmaterial nära till hands.  

Kontakta din leverantör av torkmaterial eller läs mer på www.tork.se.

SCA Tissue Europe
Tel: 031-746 17 00
E-mail: information.tork@sca.com



www.svenskverkstad.se34

Häfla Bruks AB  |  610 14 Rejmyre  |  Tel 0151-52 40 00  |  info@hafla.se  |  www.hafla.se

MASKINSKYDD

Häfla Bruks AB erbjuder vad vi anser vara marknadens mest kompletta och flexibla system inom
maskinskydd. Ett komplett system med komponenter som lagerhålles för snabb leverans.

Vi erbjuder kloka maskinskyddslösningar, genomtänkta layoutförslag, snabba offerter och leveranser
i tid. Allt enligt de krav som finns på att skydda människor från maskiner och maskiner från människor.

Mässan riktar sig till den nordeuropeiska 
plåtbearbetningsindustrin. Den första BLECH 
Nordic, en mässa för plåtbearbetning kom-
mer således att hållas den 4–7 oktober 2011, på 
Stockholmsmässan, i Stockholm.

BLECH Nordic ingår i BLECHevents, 
en rad fokuserade utställningar speci-
ellt för plåtbearbetningsindustrin på vik-
tiga regionala marknader som organiseras 
av Mack Brooks Exhibitions varje år. Utö-
ver BLECH Nordic kommer ytterligare två 
evenemang att hållas, i Ryssland och i In-
dien, nästa år. Båda dessa mässor, BLECH 
Russia och BLECH India, har hållits tidi-
gare, med bra resultat.

eN expeRtmARkNAD 
– På en expertmarknad med en ökan-

de medvetenhet om miljömässigt hållbara 
och energieffektiva bearbetningsprocesser, 

finns det en enorm potential för spetstek-
nologi och innovativa lösningar, säger Su-
sanne Rauberger, utställningsdirektör på 
BLECH Nordic för organisatörerna, Mack 
Brooks Exhibitions räkning. 

– Vår specialmässa BLECH Nordic ger 
tillverkare och leverantörer av maskiner, 
verktyg, material och tjänster för plåtbe-
arbetning en idealisk plattform där de kan 
träffa besökare med hög profil från norra 
Europa, förklarar Susanne Rauberger.

De nordiska länderna anses normalt vara 
en mycket stabil ekonomisk region med en 
utmärkt infrastruktur och högmoderna lo-
gistikcentraler. Metallproduktion är en tra-
ditionell industri och många större plåt-
bearbetningsföretag är baserade i denna 
region. De viktigaste kunderna av maskin-
bearbetningsverktyg är varvs- och offsho-
re-industrin, konstruktion, väg- och vatten-
byggnad samt bilindustrin.

StOCkHOLm – tRäffpUNkt
BLECH Nordic 2011 som hålls sam-

tidigt som Scandinavian Technical Fair, 
den berömda mässan för den skandinavis-

ka tillverkningsindustrin, har ca 300 utstäl-
lare och omkring 25 000 mässbesökare. 
Utställningsområdet har förstklassiga in-
ternationella reseförbindelser och är idea-
liskt beläget sydväst om Stockholm och en 
kort bilresa från stadens centrum.

Precis som de andra två BLECHevents, 
omfattar BLECH Nordic alla sektorer av 
plåtbearbetning, inklusive tillhandahållan-
de av plåtbearbetning; rör- och profilbear-
betning; lösningar för metallformning och 
bockning; stampning; pressning; automa-
tion; flexibla tillverkningssystem; skär-
ning; stansning; sammanfogning/svets-
ning; bearbetning; laserteknologi; CAD/
CAM; ytbehandling/beläggning; kvalitets-
försäkran och materialhantering.

ALLtiD á jOUR
En utställarbroschyr för företag som 

är intresserade av att ställa ut på BLECH 
Nordic 2011 har just publicerats och kan 
beställas från organisatörerna. Omfattande 
uppdaterad information om BLECH Nord-
ic kommer snart att finnas tillgänglig på 
www.blechnordic.com.

©

Tekniska Mässan  
och BLECh Nordic  
vägg i vägg nästa år

Nästa år får Tekniska Mässan säll-
skap av plåtbearbetningsmässan 
BLECH Nordic. Det meddelade  Mack 
Brooks Exhibitions i samband med 
årets Tekniska Mässan.
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www.gavlegalvan.se
www.saferoad.no

Vi har Sveriges största 
varmförzinkningsgryta och är proffs 
på långt, tungt och besvärligt gods

För mer information, besök oss på
www.gavlegalvan.se
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Skellefteåföretaget Repay har förvärvat 
stålgrossisten tSAB i jönköping. 
Repay är en av Sveriges ledande lever-
antörer av material och ämnen i stål och 
siktar via den nya affären på att dubbla sin 
omsättning till minst 700 mkr inom ett år 
och på sikt bli marknadsledande i Sverige.
– Nu satsar vi stenhårt på att utveckla 
verksamheten. köpet av tSAB breddar oss 
som aktör på marknaden. Vi tror även att 
tSAB:s befintliga kunder utökar sina affär-
er med oss i och med det större utbudet 
av tjänster, säger petter mikaelsson, vd på 
Repay. (www.repay.se)

Småländska 
TSAB till norr-
ländska Repay

En ny Doosan Puma-serie

BRANSCh- O PRODUKTNyhETER

Mångsidig positionsstyrning
Med de nya I/O-modulerna för pulser, 

CJ2M-MD211 och CJ2M-MD212, kan du nu 
enkelt och kostnadseffektivt lägga till mång-
sidig positionsstyrning för upp till fyra axlar 
till valfri aktuell modell i Omrons CJ2M-se-
rie av programmerbara styrsystem (PLC). De 
nya modulerna tillhandahåller alternativ för 
positionsstyrning, som är mycket mer kraft-
fulla och mångsidiga än dem som tillhanda-
hålls i mindre avancerade styrsystem, men 
långt ifrån lika kostsamma som exklusiva 
lösningar för positionsstyrning.

Användare av de nya modulerna kan välja 
valfri processor i vårt sortiment med CJ2M-
processorer, vilka är tillgängliga med pro-
gramkapacitet från 5k steg till 60k steg, som 
bas för sin design. De kan sedan lägga till upp 
till två I/O-moduler för pulser. I kombina-
tion med de positionsstyrningskommandon 
som är inbyggda i CJ2M-processorn möjlig-
gör I/O-modulerna direkt styrning av upp till 
fyra axlar. 

I/O-modulerna för pulser startar snabbt, vil-
ket underlättar för användare att uppnå kor-
ta maskincykeltider. I synnerhet eliminerar 
en ny interrupt-matningsinstruktion fördröj-
ningar relaterade till interrupt-svarstid och 
hantering av flera interrupt-förekomster, vil-
ket möjliggör matning med hög precision. 
Även positioneringsprecisionen har förbätt-
rats tack vare pulsstyrningscykel på 1 ms och 
utgångsfrekvens på upp till 100 kpps, vilket 
säkerställer smidig styrning.

Förutom de linjära accelerations- och retar-
dationskurvor, som vanligen tillhandahålls i 
grundläggande positionstyrningssystem, har 
de nya I/O-modulerna för pulser funktioner 
för acceleration och retardation enligt S-kur-
va. 

Som ett komplement till de nya I/O-
modulerna för pulser erbjuder Om-
ron kraftfulla och samtidigt intuitiva 
programmerings-, övervaknings- och felsök-
ningslösningar. Specialanpassade instruktio-
ner samt ett bibliotek med funktionsblock 
för positionsstyrning ger en avsevärd minsk-
ning av programmeringsarbetet, samtidigt 
som de förbättrade dataspårningsfunktioner-
na i CJ2M-styrsystemet och Omrons CX-
Programmer V9-programvara ger detaljerad 
analys av positionsstyrningsfunktionerna.  
(www.industrial.omron.se)

Via dotterbolaget VS maskin Sverige AB 
har Bromi maskin AB förvärvat samtliga 
aktier i Cencema Holding AB. 
förvärvet är en del i Bromis strategi att yt-
terligare förstärka sin marknadsnärvaro 
inom målgruppen sofistikerad underlever-
antörsindustri inom skärande bearbetning. 
Cencema-gruppen tillför även helt 
nya kundsegment, en väl fungerande 
försäljnings- och serviceorganisation samt 
ett kompletterande produktsortiment.
Cencema-gruppen kommer att fungera 
som en självständigt arbetande bolags-
grupp. 
Verksamheten kommer även framöver 
att bedrivas från den egna anläggningen i 
Alingsås. (www.bromi.se)

Bromi köper  
Cencema

Puma-svarvarna, en av Sveriges mest popu-
lära serier CNC-svarvar, är nu totalt omarbe-
tade.

För den nya serien har Doosans ingenjö-
rer fokuserat på produktivitet, noggrannhet, 
driftsäkerhet samt förenklat handhavande 
och underhåll. Detta har uppnåtts genom att 
öka stabiliteten och reducera termisk påver-
kan under bearbetningen samt en rad hjälp-
funktioner i styrningen plus förbättrad åt-
komlighet för service.

Moduluppbyggnad gör det möjligt att möta 
kunders krav på anpassade konfigurationer, 
remdriven eller inbyggd spindelmotor, sub-
spindel, standard eller servovdriven dubb-
docka, Y-axel, svarvlängder etc.

”Doosans Puma-svarvar är redan myck-
et populära och med lanseringen av den nya 
serien stärks en redan framskjuten position i 
segmentet 8”-12”-svarvar. Som man kan för-
vänta sig av Doosan ger maskinerna sina an-
vändare ökad produktivitet, ökad noggrann-
het och säker tillverkningsprocess. De är 
även konkurrenskraftigt prissatta”, säger

Urban Åström, affärsområdeschef för Doo-
san hos Duroc Machine Tool, och fortsätter:

”De nya Pumorna är designade för att direkt 

möta konkurrensen från ledande japaner, och 
alla indikationer tyder på att vi kommer ge 
dem mer än en ”fight” om priset.”

Nya Puma 2100-, Puma 2600- och Puma 
3100-serien representerar över 35 olika mo-
deller och inkluderar maskiner med sub-spin-
del, C- och Y-axel, drivna verktyg, servodri-
ven dubbdocka, chuckstorlekar från 210 till 
305 mm och svarvlängder från 520 till 3190 
mm.

Nya Puma-svarvarna i korthet:
Ökad stabilitet 
• Större yta mot golvet • Utökad monte-

ringsyta för spindeldockan (90% ökning) • 
Kortare spindellängd för att minimera vi-
brationer • 40% ökning av gejdrar (box-styr-
ningar) •  50% ökning av monteringsytan för 
sub-spindeln

Ökad termisk stabilitet
• Värmekällor är isolerade från maskin-

bädden och spindeln med värmeskydd och 
fläktar • Olja/luft kyler och reducerar vär-
mepåverkan i revolvern för drivna verktyg 
• Kulmuttrar kyls med olja/luft (för Y-ax-
el maskinerna med motorspindlar kyls spin-
delmotor och kulmuttrar via oljekylare)  
(www.duroc.com/machinetool)

Baykal och Weinbrenner är välkända till-
verkare av plåtbearbetningsmaskiner. 
Baykal tillverkar kantpressar, gradsaxar, 
stansmaskiner, laser-, plasma-, gas-, vat-
tenskärmaskiner samt mindre maskiner 
såsom hörnklippar. 
Weinbrenner tillverkar kantpressar, grad-
saxar och bockautomater. (www.visland-
amaskin.se)

Vislanda Maskin 
får två nya gene-
ralagenturer

SSAB ska bygga ett forsknings- och ut-
vecklingscenter i kunshan, kina, i linje 
med bolagets strategi att skapa ett starkt 
fotfäste i kina. 
Det är en del av den tidigare kommu-
nicerade investeringen i kunshan, vilken 
även inkluderar en färdigställningslinje. 
Den totala investeringen uppgår till 320 
miljoner kronor. (www.ssab.se)

SSAB etablerar 
forskningscenter  
i Kina
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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

Swerea ställer ut på Elmia Subcontractor
Industriforskningskoncernen Swerea är på plats under höstens Elmia Subcontractor 
i Jönköping den 9–12 november 2010. Förutom att koncernen presenterar ett urval 
av sina kompetensområden i montern C05:19 i C-hallen kommer Swerea att finnas 
med i flera spännande och intressanta aktiviteter på mässan.

Swereas monter C05:19
Varmt välkommen till vår monter C05:19 och 
till något av våra de övriga arrangemang som  
vi deltar i. I vår monter med Swereas expert-
kunskap på plats kommer vi bland annat att 
belysa Ekodesign, Framtidens fordon och 
SME - hur Swerea kan hjälpa små och medel-
stora företag.

Functional Food
onsdagen den 10 november kl 13.00–14.00
Under rubriken ”Functional Food” kommer 
besökarna under en knapp timme att få avnjuta 
en lätt lunch och några intressanta presenta-
tioner från genomförda industriprojekt. 

Onsdagen den 10 november 
Stora scenen, hall D

Heta stolen, kl 11.00–11.45 
Under Elmia Subcontractor är det tradition 
att ett antal aktuella och intressanta personer 
intervjuas i den så kallade ”Heta stolen”. 

Ask the expert – kl 12.00
Passa på att ställa dina frågor kring Lätta 
Konstruktioner direkt på plats eller i förväg på 
Elmias hemsida www.elmia.se/subcontractor.se
med början den 1 november. Svaren får du  
på mässan.

Paneldebatt – Lätta konstruktioner  
kl 13.00–14.00
Debatt med branschkunniga experter kring 
framtidens utveckling av lätta konstruktioner.

Konstruktionstorget
monter C05:26
På konstruktionstorget, en naturlig samlings-
plats för konstruktörer, har du möjlighet att 
träffa andra konstruktörer inom alla typer av 
branscher. 

Parallellt kan du lyssna på seminarier eller bara 
sitta ner och ta en kopp kaffe. För mer infor-
mation, kontakta Stefan Gustafsson Ledell, 
stefan.gustafsson-ledell@swerea.se Se även 
www.elmia.se/sv/subcontractor/For-massbe-
sokare/Aktiviteter/Konstruktionstorg

Biljetter
Kostnadsfria entrébiljetter till Elmia Subcont-
ractor kan erhållas genom föranmälan på 
www.elmia.se/sv/subcontractor/For-massbe-
sokare/Forregistrering. Skriv in din kampanj-
kod: F296568

Nyhet!

Annons_Sv_verkstad_101025.indd   1 2010-10-25   16:23:41
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Ruukki och NCC Construction Sverige 
AB har kommit överens om leverans 
och installation av stålbroentrepre-
naden för bron som ska byggas i mo-
tala. 
Bron är en del av projektet Väg 50 
motala-mjölby och kommer att spän-
na över Vättern i motalaviken. 
kontraktet är värt över 10 miljon-
er euro. Ruukki har en viktig roll i ti-
dig dialog och ”design management” 
för att, tillsammans med huvuden-
treprenören och designer, kunna bi-
dra till bästa totalekonomi och en lös-
ning med samma goda egenskaper 
för den 620 meter långa bron. Brons 
gestaltning kommer att ha mycket 
karakteristiska V-stöd, och det läng-
sta spannet kommer att vara nästan 
160 meter.
Bron över motalaviken kommer att ha den 
största spännvidden i Sverige, för den här 
typen av stålöverbyggnad med en lådbalk, 
och både dess utformning och installation 
kräver mycket god samlad kompetens, er-
farenhet och förmåga. 
– Ruukki är en pålitlig och mycket engag-
erad partner i krävande projekt. en så-
dan partner är en fördel för oss, särskilt 
i denna typ av entreprenader då huvu-
dentreprenören har ansvaret för funktion 
och underhåll i 20 år, säger per Höglund, 
avdelningschef på NCC Construction.
Ruukki kommer att arbeta med leverans 
och installation under 2011 och 2012. 
Den nya bron över motalaviken öppnas har 
planerad invigning under sommaren 2013.
– Vi har lång och god erfarenhet av ett an-
tal liknande och krävande broprojekt i de 
nordiska länderna. 
– inom knappt ett års tid har marknaden 
belönat våra ansträngningar med kon-
trakt för ett tjugotal broar i olika länder och 
stärkt vår position som ledande i Norden 
inom infrastruktur, säger Anders Spåls, 
business manager, infrastruktur Sverige, 
Ruukki Construction.
Ruukki har en stark närvaro inom infra-
struktur i de nordiska länderna. Bland an-
nat har företaget tidigare levererat stål-
konstruktioner för ett antal vägbroar och 
en järnvägsbro för projektet väg e6 i Bo-
huslän. 
Dessutom har arbetet just avslutats på 
en 620 meter lång vägbro över Hudälven 
(tanumsbron) och arbetet är i slutske-
det på partihallsbron i göteborg för att 
koppla samman väg e45 och väg e20.  
(www.ruukki.se)

Ruukki säkrar 
stort kontrakt  
för Bro över  
Motalaviken

Nermans lanserar världsnyhet på Elmia
Nermans Märksystem visar en världsnyhet 

på Elmia mässan 2010. Bläckstråleskrivaren 
U2 är en skrivare som öppnar helt nya möj-
ligheter. Tillverkningen sker vid Ansers pro-
duktionsanläggning i Kina. Patenterade lös-
ningar tillsammans med mångårig erfarenhet 
ger U2 unika fördelar jämfört med tex. CIJ 
(continous bläckstråleskrivare).

U2 skriver på alla material med hög upplös-
ning, den har kompakt design och är under-
hållsfri, enligt Nermans. Nu finns möjlighe-
ten att välja modern teknik med lite underhåll 
och låga driftskostnader. U2 erbjuder en ny 
teknologi med en bläcktyp för varje underlag. 

Till alla som idag använder bläckstråleskri-
vare eller funderar på att investera i ett märk-

system erbjuder Nermans en demonstration 
som kommer att visa U2:s fantastiska möj-
ligheter. Monter C03:03. (www.nermans.se)

Nibbler grindmaster har fått en 
lillebror – han heter EdgeMaster

 Du som jobbar med stansning känner sä-
kert till Nibbler Grindmaster - en helautoma-
tisk specialmaskin för att snabbt och enkelt 
slipa stansar och dynor till CNC-styrda stans-
maskiner. 

Nu lanseras Nibbler Edgemaster – en kom-
pakt bordsmodell med samma principer som 
den större modellen Grindmaster. Den är 
mycket prisvärd och enkel att använda. Du 
slipar ett verktyg på mindre än en minut! 

Camfil Farr har nyligen investerat i en 
Nibbler EdgeMaster. De är världens största 
och ledande företag som utvecklar och till-
verkar filter och renluftlösningar. En av tju-
gofyra produktionsanläggningar, Scandi-
navian Metal Center, finns i Österbymo och 
ingår i Camfil Svenska AB. 

Camfil Farr har under en tid använt sin nya 
Nibbler EdgeMaster, en slipmaskin i bänk-
modell. Jonny Thuresson, avdelningsansva-
rig på företaget, berättar att han är mycket 
nöjd med resultatet av slipningen. 

– Maskinen är liten och behändig och fyller 
samma funktion som en större modell. Det är 
en väldigt prisvärd maskin, avslutar han.

Även Holmquist Metall & Gravyr i Nors-
borg har investerat i en Nibbler EdgeMaster. 
De är ett släktföretag som startade 1937. Den 
hantverksmässiga tillverkningen har gått i 

tradition genom åren och kompletterats med 
datorstyrda maskiner och moderna verktyg. 
De har skapat en unik erfarenhet av skyltar, 
gravyr och smide, nu i kombination med av-
ancerade elektroniska lösningar. Jan Holm-
quist, produktionschef på företaget;

– Vi ville ha en bra stansslipmaskin som kan 
erbjuda enkel hantering av slipningen. 

Vi har viss utrymmesbrist i stansrummet. 
Denna maskin blir mer portabel och kan rull-
las undan vid behov. Tidigare så skickade vi 
stansarna till en slipfirma. Vi har även en äld-
re handmatad slipmaskin. Vi är nöjda med 
maskinen, slipresultatet ser mycket bra ut! 
(www.dinmaskin.se)

Bergs Engineering DI gasell för andra året i rad
Efter att hösten 2007 och under 2008 

nära nog tvingats tacka nej till fler kund-
orders på grund av för hög arbetsbelast-
ning har Bergs Engineering nu vuxit i 
kostymen. Under 2008 och 2009 stärk-
te företaget upp personalsidan och flyt-
tade till nya lokaler för att kunna möta 
efterfrågan på större projekt från nya 
och gamla kunder. Trots den globala fi-
nansiella krisen och dess ve höll för-
säljningen i sig och omsättningen öka-
de även 2009. Nu har siffrorna granskats 
av Dagens Industris Gasellkommitté och 
Bergs Engineering AB blir för andra året 
i rad Gasell.

Gasellundersökningen, som görs på 
hösten varje år, är en tävling i tillväxt. 

Kriterierna är hårda. Årligen utses min-
dre än 0,5 procent av alla Sveriges aktie-
bolag till Gasellföretag. Med de förut-
sättningar som gäller för att bli Gasell i 
år måste ett företag öka sin omsättning 
alla åren mellan 2006 och 2009, och där-
till vara lönsamt. Det är tuffa krav och 
antalet gaseller är i år betydligt färre än 
fjolårets 1310 till följd av finanskrisen. 

– Vi är stolta att ha klarat Gasellkriterierna 
trots de tuffa tiderna. Vi firar 25 år i år och har 
tagit oss från möss till Gaseller enligt Birch’s 
definitioner. År 2010 började lugnt men nu 
satsar vi på att växa igen genom nyanställ-
ningar under första delen av nästa år säger 
platschef Magnus Sjögren. (www.bergs.se)

en bild av framtiden.
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MILJÖSKYDD & SÄKERHET

 

SYS T EMCONTAINER              2K  714

Alltid med 5 års garanti

Ett av våra 
8 563 sömnpiller
Denios är Europas ledande leverantör av 
förvaringslösningar för miljö- och brandfarliga 
kemikalier. Vi hjälper dig med expertis inom lagar 
och regelverk för att uppfylla såväl dagens som 
morgondagens krav på person- och miljösäkerhet. 
Dessutom kan vi i egenskap av tillverkare och 
utvecklare kundanpassa våra förvaringslösningar 
för att passa just dina behov.

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

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

MILJÖSÄKER FÖRVARING för olja, spillolja, smörjfett, 
skärvätskor, syror och övriga kemikalier.

Box 662 441 18 Alingsås
Tfn 0322-159 40 Fax 0322-63 48 44
www.belano.se E-post: info@belano.se

Kvalitet lönar sig i längden
Fråga

oss först!

Plåt- och profilstålsaxar
i storlekar 36–220 ton

Pris från 53.500:–
+ moms

Bockmaskiner
i storlekar 8,5–300 ton

Pris från 66.000:–
+ moms

Klippa – stansa Bocka – pressa

Stierli

Finns även för enbart stansning

Enkla & CNC styrda
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ASSA ABLOy har tecknat avtal om förvärv 
av 32,95 procent av aktierna i det sch-
weiziska entréautomatikbolaget Agta Re-
cord från Somfy.
Agta Record är en väletablerad tillverkare 
av entréautomatik med huvudkontor i 
fehraltorf, Schweiz. företaget har 1 700 
anställda och omsättningen 2009 uppgick 
till 222 meUR.
– förvärvet av andelen i Agta Record 
stärker ytterligare vår framgångsrika ex-
pansion inom entréautomatik. Vi stödjer 
Agta Records strategi och företagsled-
ning och kommer att inleda diskussion-
er med majoritetsaktieägarna och övriga 
aktieägare om förvärv av de utestående 
aktierna, sade johan molin, VD och kon-
cernchef.
priset för de förvärvade aktierna uppgår 
till 25 eUR per aktie och omfattar cirka 
4,4 miljoner aktier. förvärvet är villkorat 
av godkännande av konkurrensmyn-
digheterna.
(www.assa.se)

ASSA ABLoY 
förvärvar andel  
i Agta Record

Komplett sortiment brand-
skyddscontainrar under ett tak

För lagring av lättantändliga vätskor er-
bjuder DENIOS flera systemlösningar som 
tillverkas under ett och samma tak. Brand-
skyddscontainer med ett 90 minuters brand-
skydd av typen BMC. Vid lagring av farliga 
ämnen finns det strikta lagar och krav som 
måste uppfyllas. Om man vill använda lag-
ringsutrymmet för färgblandning eller tank- 
och fyllningsstation så ställer det ytterliga-
re krav på säkerheten för de anställda. BMC 
är till för att uppfylla alla krav och specifika 
uppgifter kunden kan önska sig och samtidigt 
uppfylla alla lagar och krav i just det använd-
ningsområdet. Brandskydd är det viktigas-
te när det kommer till lagring av brandfarli-
ga ämnen. Därför har BMC containern ett 90 
minuters brandmotståndskapacitet vid inre 
och yttre brandbelastning. 

Den robusta brandskyddscontainern är till-
verkad i galvaniserad plåt och har en om-
fattande utrustningsnivå redan i grundutfö-
randet. Ett stort uppsamlingskar med galler 
garanterar uppfyllandet av vattenskyddsla-
gen, självstängande T90 dörrar garanterar 
skydd vid brand. Utrustning utöver kan in-
stalleras efter kundens behov och önskemål. 
Exempel på tillbehör är tex. automatisk dörr-
stängningssystem, värme eller kylning, ex-
plosionsskydd, hyllor, uppsamlingskar eller 
brandsläckningssystem. Även teknisk ven-
tilation är möjligt, denna reglerar ventilatio-
nen av containern. Belysning kan beställas 
i standard eller om det önskas med explo-

sionsskydd. På grund av containerns lätt-
ta vikt, jämfört med andra konventionella 
betongcontainers, är den väldigt lätt att flyt-
ta och på det sättet även mycket flexibel vid 
förändringar i behovet. Därför används dessa 
ofta inomhus, men de kan också användas för 
utomhusbruk tack vare mycket god väderbe-
ständighet. Det finns 5 olika storlekar på mo-
dellen att välja på.

DENIOS är den ledande specialisten för 
miljöskydd och personsäkerhet, med 14 fi-
lialer i Tyskland, Europa och i USA. DENI-
OS har 650 anställda, tillverkarkompetens på 
över 100 000 kvadratmeter produktionsyta i 
5 olika fabriker. (www.denios.se)

Automatisk dörrstängningsanordning vid 
brand är tillsammans med uppkörningsramp 
två av tillbehören som finns att tillgå.

D i g i -
tal me-
c h a n i c s 
f o r t s ä t -
ter inves-
tera för 
att bli den 
självklara 
s a m a r -
betspart-
nern för 
t j ä n -
ster och 
p roduk -
ter inom friformning. 
– Vi ökar kapaciteten och hoppas attra-
hera en bredare marknad med tre nya 
maskiner. en av dem tillverkar exempel-
vis visuella koncept i färg, säger ägarna 
fredrik finnberg och Anders Sjöberg på 
Digital mechanics. 
tre nya friformsmaskiner från Stratasys 
och Z Corporation gör att företaget nu har 
tio effektiva produktionsenheter. Större 
efterfrågan på snabba och kvalitativa ut-
vecklingsarbeten, i kombination med ny 
teknik som ökar antalet användningsom-
råden, driver marknaden.
– Vi gläds givetvis över att fler och fler ser 
fördelarna med vår affärsmodell och vårt 
utbud inom friformning. med ökad kapa-
citet kan vi erbjuda snabbare service och 
nå fler potentiella användare. 
– Våra kunder får dessutom tillgång till 
det absolut senaste inom friformsteknik, 
säger fredrik finnberg, vd på Digital me-
chanics.
Digital mechanics finns i monter B03:20 
på elmia Subcontractor.
(www.digitalmechanics.se)

Digital Mecha-
nics investerar i 
tre nya maskiner

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har 
fått en beställning gällande flygande över-
vakningssystem. Kontraktet uppgår till drygt 
4,5 miljarder kronor.

Beställningen omfattar leverans av sys-
temet Saab 2000 AEW&C (Airborne Ear-
ly Warning & Control), som består av flyg-
planstypen Saab 2000 utrustat med det 
avancerade radarsystemet ERIEYE. Kon-
traktet omfattar även markutrustning, logis-
tik och supporttjänster.

 Övervakningssystemet möjliggör i kombi-
nation med markutrustningen en detaljerad 
lägesbild som kan användas i samband med 
till exempel gränsövervakning, räddningso-
perationer samt bekämpning av terrorism och 
organiserad brottslighet.

–  Det här kontraktet kan ses som ännu en 
bekräftelse på vår starka ställning i världen, 
inte bara vad gäller luftburen övervakning, 

utan också inom systemintegrering och data-
fusion, säger Saabs vd Håkan Buskhe.

–  Det här övervakningssystemet kommer 
att ge kunden förbättrade lösningar för för-
svar och civil säkerhet.

Saabs radarsystem ERIEYE har blivit väl 
mottaget på marknaden. Det första systemet 
levererades på flygplanstypen Saab 340 till 
svenska flygvapnet. Saab 340-systemet har 
också köpts av Thailand och Förenade Ara-
bemiraten. Radarsystemet har även installe-
rats på Embraer 145 och levererats till Bra-
silien, Mexico och Grekland. Den senaste 
plattformen är Saab 2000, på vilket systemet 
levereras även till Pakistan.

På kundens begäran kommer ingen ytter-
ligare information om kunden att tillkänna-
ges. Branschens karaktär är av sådan art att 
den här typen av information inte alltid kan 
offentliggöras.

Saab får miljardbeställning på  
flygande övervakningssystem

Fyra tävlar om Swecos studentpris 
Nu är nomineringarna till Swecos student-

pris klara. Och kampen i år är hårdare än nå-
gonsin kring priset som belönar arbeten som 
visar på smarta lösningar för ett bättre kli-
mat. Vem som slutligen får 25 000 kr för att 
delta i en nationell eller internationell konfe-
rens presenteras den 23 november på Moder-

na Museet i Stockholm. Det här är fyra ex-
jobb som på olika sätt behandlar frågan om 
hur vi kan hitta lösningar för ett mer hållbart 
och energieffektivt samhälle i framtiden, sä-
ger Andreas Gyllenhammar, klimat- och mil-
jöstrateg på Sweco som har läst och analyse-
rat bidragen till årets Studentpris.
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Minska kontakten
Öka produktiviteten

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

ISO 14341-A AWS A5.18 

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

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

CARBOFIL GOLD : 
Den nya höjdpunkten 
för MAG-svetstrådar

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

Våra produkter:
Kontakta oss om:

Tillsatsmaterial

Svetsmaskiner

Skärmaskiner

Svetskranar

Svetsautomation

Svetsmekanisering

Rullbockar

Lägesställare

Svetsrobotar

Skärrobotar

Tillbehör

Service

Svets- och skärprodukter

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

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

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

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

Leverantör! Registrera dig kostnadsfritt 

på www.qimtek.se

Gratis sökverktyg för dig som inköpare
här hittar du Sveriges bästa leverantörer

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

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

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

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

                                                                                         Ta en UC på www.qimtek.se

www.uc.se
08-670 90 00

Sveriges ledande 
affärs- och kredit- 
upplysningsföretag

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

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

Över 10 000 användare söker varje månad bland företagsprofilerna eller lägger upp förfrågningar som skickas 
ut till företagen i nätverket.
Som leverantör kan du vara med gratis och lägga upp din företagsprofil med kompletta uppgifter.
Om du vill vara med och synas lite mer, få fler förfrågningar och marknadsföra dig mot industrins inköpare så 
kan du uppgradera din företagsprofil. kontakta oss så berättar vi mer.
Börja med att registrera ditt företag gratis på www.qimtek.se.
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ML Smide Verkstads AB
truckvägen 4, 
194 52 Upplands Väsby 
fredrik Ling, tel. 08-59411230
www.mlsmide.se

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

Sinnab
Bastborregatan 11
721 34  Västerås 
Lars pettersson, tel. 021-417080
www.sinnab.se

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

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

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

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

Det viktiga stålarbetet utförs alla 
tider av falu mekaniska Verkstad.

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

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

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

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

Vetlanda Mekaniska AB
fabriksgatan, 574 38 Vetlanda 
Bernt-Olof Östlund
tel. 0383-190 80
www.vetlandamekaniska.se

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Linde Metallteknik AB
Rågångsgatan 4, 252 27,  
HeLSiNgBORg
www.lindemetall.se
fredrik Wiklund, tel: 042- 373845

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

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

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

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

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

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

Alfta Kvalitetslego AB
Västra Ösavägen 24 B 
822 40 Alfta
tel. 0271-588 60 
fax. 0271-121 20
info@alfta-kvalitetslego.se
www.alfta-kvalitetslego.se

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

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

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

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

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

Metall & Lego AB 
ätrafors 321, 311 65 Vessigebro
tel 0346-604 75
fax 0346 604 03 
Direkt 0346-604 75 (11) 
mobil 070-577 55 45 
daniel.lackinger@metall-lego.se 
www.metall-lego.se

Avancerad CNC-, längd-, au-
tomatsvarvning och fräsning i alla 
typer av material! Dimensioner 
från Ø2mm till Ø84mm i stångma-
terial. i chuck klarar vi Ø480mm. 
iSO 9000 & 14000.
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Elis Johansson Smides AB
junogatan 1, 451 42  Uddevalla
Anders Swedenfeldt, 
tel. 0522-10405
www.elissmide.se

Stålstommar, Rostfria arbeten, 
om och nybyggnad av maskin-
er på pappersbruk och industri-
er. tillverkning och installa tion av 
pumpstationer. Lyftsystem, kran-
banor för traverser.

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

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

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

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

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

Vi erbjuder produktion i både 
Sverige  och estland. finmekani-
sk plåtberabetning, CAD/CAm, La-
ser skärning, Revolver-stansning, 
kantpressning, Svetsning, 
Svarvning, fräsning, ytbehan-
dling, montering m.m.

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

producerar plåt detaljer i olika 
material kvalitéer Rostfritt, kop-
par, mässing, Aluminium, Stål, 
mm. Seriestorlekar från enstaka 
detaljer till flera tusen.

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

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

Meiszners Mekaniska AB
Baravägen 1
Box 115
613 23  OxeLÖSUND
www.meisznersmek.se
frans meiszner
tel. 0155 372 73

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Devex ProPart AB
fraktflygargatan 1
128 30  SkARpNäCk
www.devex.se
info@devex.se
tel.08-683 75 05
fax 08-683 75 99

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

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

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

AB Jan O Mattsson
Box 44100
Stenkullavägen 43,  
Stora essingen
100 73  StOCkHOLm
tel.08 13 14 00
www.janomattsson.se
Lars Nyström

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sl Svarv I Ystad AB
Norra koboltgatan 7
27139  ystad
tel.0411-744 36
www.slsvarv.se
Sune Lundell

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

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

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

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

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

AWI Engström AB
fågelgatan 1
641 33  katrineholm
www.awiengstrom.se
Rolf Andersson
tel.0150-72 731

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

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.

 

Hagfors Finmekanik AB
Hammarvägen 1
683 30  HAgfORS
www.hagforsfinmek.se
Hans jansson
tel. 0563-12970

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

Borås automatsvarvning AB
företagsgatan 27-29
504 94 Borås
tel: 033-25 46 56

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

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.

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

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.

BUFAB Lann AB
Box 445
margretelundsvägen 8B                                                                                                               
331 24  Värnamo
www.bufab.com
0370-69 94 00

Sveriges ledande tillverkare inom 
skärande bearbetning. möjlighet 
till bearbetning rundbordsmaski-
ner, CNC styrda flerspindlar samt 
konventionell CNC svarvning. från 
50 detaljer till 5.000.000. Välkom-
na att sätta oss på prov.

Ring 08-753 48 00 
www.qimtek.se

Bli medlem i Qimtek  
– uppgradera din  
företagsprofil! 
– flerdubbla antalet offert-
förfrågningar från inköpare.

önskar du boka en 
annonsplats här?

Några inköpare som använder 
Qimteks  marknadsplats:

Sandvik, kockums, Volvo, part-
nertech, Atlet, Haldex, Öhlins,  At-
las Copco,  metso, gränsfors, 
Bombardier, Seabased, Dellner 
Brakes, Silva, SSAB, HtC Sweden, 
Brokk, Uddeholm och koenigsegg 
med flera.
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SAMARBETAR MED FÖLJANDE FÖRETAg:

MVR 

Juridiska frågor 
Advokatfirman Nova
Stockholm: 08-566 366 00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

yrkeskläder
g-ESS Yrkeskläder, www.mvr.se

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

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

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

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

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

Terminalserverlösningar
Q-App
Telefon: +46 (0)8 51 06 74 22
E-post: info (at) q-app.se
Webb: www.q-app.se

Nu när Europas inre marknad med fri rörlighet för produkter
förverkligas sker detta bland annat med hjälp av harmoniserade
tekniska standarder. Produkter som uppfyller ställda
krav kan CE-märkas och får därefter säljas fritt inom och
mellan länderna i Eu. Då produkterna blir mer liktydiga underlättar
detta vid upphandling vilket medför att konkurrensen
av stålbyggnadskonstruktioner inom Eu och Sverige ökar.

Certifiering
och CE-märkning
enligt EN 1090

Den nya europeiska standarden SSEN 
1090 för utförande av stålkonstruktioner 
kommer under de närmaste åren att er-
sätta utförandereglerna i BRO, BKR och 
BSK.

EN 1090 är ett samlat begrepp av stan-
darder för tillverkning och utförande av 
stål- och aluminiumkonstruktioner.

EN 1090 består av tre delar: EN 1090- 
1 som avser certifiering, EN 1090-2, -3 
som avser tekniska krav för stål- respek-
tive aluminiumkonstruktioner.

eN 1090-1
EN 1090-1 är den första standarden av-

seende stålkonstruktioner som är på väg 
att bli harmoniserad. Harmoniserad stan-
dard, innebär att standarden är framta-
gen på mandat från Europeiska kommis-
sionen och blir gemensam för alla länder 
inom EU-samarbetet. Standarden använ-
das för tillverkning/certifiering av pro-
duktionskontroll och CE-märkning av 
produkter. En CE-märkt produkt uppfyl-
ler krav för EU:s inre marknad samt Bo-
verkats krav på ”bestyrkta egenskaper” 
enligt BKR. Standarden är idag under sl-
utframtagning och förväntas publiceras 
på EU:s officiella sida (Official Journal) 
inom kort. I standarden framgår också 
övergångstiden d.v.s. vilken senaste tid-
punkt blir för tillämpning.

EN 1090-1 innebär att tillverkaren 
(verkstaden) certifierar delarna (kits) 
som sedan levereras till byggplats och 
slutligen ingår i den bärande stålkon-
struktionen.

Tillverkaren har en tillverkningskon-
troll som är certifierad av ett notifie-
rat organ och tillverkaren deklarerar sin 
produkt i en tillverkardeklaration i en-
lighet med den mall som standarden fö-
reskriver. När tillverkaren är certifierad 
har den rätt att CE-märka sina produkter 
som skall till byggplatsen.

kRAV i eN 1090-1
EN 1090-1 bygger på att utvärdering av 

överensstämmelse med kraven sker ge-
nom initial typprovning (ITT), och till-
verkarens fortlöpande tillverkningskon-
troll (FPC).

Om tillverkaren deklarerar bärförmå-
gan ska även typberäkning (ITC) utfö-
ras.

Standarden innehåller krav på kontroll 
och deklaration som skall omfattas för:

• ingående beståndsdelar,
• toleranser för mått och form,
• svetsbarhet,
• brottseghet,
• konstruktionsegenskaper (bärförmå-

ga, utmattningshållfastighet och brand-
motstånd),

• bandpåverkan,
• farliga ämnen,
• slaghållfasthet och
• beständighet.
Tillverkarens tillverkningskontroll 

(FPC) ska omfatta skrivna rutiner, re-
gelbundna kontroller, provning samt ut-
värdering. Utvärderingsmetoder anges i 
standarden.

Tillverkarens deklaration av överens-
stämmelse ingår som verifikat i leve-
ransdokumentationen.

Certifiering av tillverkningskontrollen
(FPC) ska utföras av notifierat organ 

som godkänts för uppgiften. Detta sker 
vid en initial revision av fabrik och FPC-
system och därefter sker kontinuerligt 
fortlöpande revisioner.

Tekniska krav, inklusive kvalifika-
tioner för personal anges i EN 1090-2. 
På uppdrag av SBI tas en handbok för 
til-lämpning av EN 1090-2 fram. Ut-
över den text som direkt refererar till 
EN 1090-2 innehåller handboken en del 
kommentarer och rekommendationer 
som är praxis för stålbyggande i Sverige, 
t.ex. kvalifikationskrav för arbetsledare.

CeRtifieRiNg i pRAktikeN
Nordcert är en av flera ackrediterade 

certifieringsorgan för stålbyggnadskon-
struktioner samt notifierat organ (god-
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peter 
Collin.

MVR

känt organ) nr 1505 inom EU. Nordcert 
har sedan 1970-talet certifierat utförare 
av stålkonstruktioner enligt de svenska 
stålbyggnadsreglerna mot SBS-märket.

Den nuvarande SBS-certifieringen för 
tillverkning av stålkonstruktioner är ett 
bra stöd och plattform men kommer att 
på sikt delvis ersättas/kompletteras med

CE-märkning av komponenter dimen-
sionerade enligt Eurokoder och utförda 
enligt kraven i EN 1090-1.

För montering på byggplats förutses 
inte CE-märkning utan här kommer även 
fortsättningsvis att finnas utrymme för 
en fortsatt frivillig certifiering mot SBS-
märket.

ÖVeRgåNg
Påbörja övergången nu så att gransk-

ning mot kraven i EN 1090 kan göras re-
dan vid nästa revision. Vid godkänt re-
sultat utfärdas certifikat för tillverkning 
av komponenter enligt EN 1090-1 och/
eller montering på byggplats enligt EN 
1090-2.

Detta innebär att företaget kan CEmär-
ka sina produkter från verkstad men ock-
så få certifiering av arbeten på byggplat-
sen med SBS-märket, se förtydligande i 
tabell 1.

För en stålbyggnadsverkstad som har 
SBS-certifikat för tillverkning av kom-
ponenter enligt EN 1090-2 blir det för-
hållandevis enkelt att skifta över till CE-
märkning av komponenter när sådan blir 
möjlig.

HANDLiNgSpLAN fÖR  
StåLByggARe
Vad verkstaden skall göra för att kvalifi-
cera sig för EN 1090, några hållpunkter:
• Säkerställa formell kompetens för 
 svetsarbetsledare
• Anpassa rutiner till tekniska krav 
 inklusive kvalificering av svetsproce-
 durer
• Se över kompetens för arbetsledare
• Se över/eventuellt införa rutin för typ-
 provning
• Anpassa rutin för märkning av levere-
 rade komponenter, CE- SBS-märk-
 ning samt tillverkardeklaration.

Douglas Wallding,
VD, Nordcert AB
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* Fyll i talongen och skicka in sidan senast 
22 november till: 
”Korsord 510” Svensk Verkstad, Svärdvägen 
13, 182 33 Danderyd.

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

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

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

postadress/ort:  ........................................

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

Priser:
trisslotter
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Vinnare i nummer 4-2010: Britt Dahl, Hallströms Verk-
städer,	Nälden	•	Anne	Östergren	Indukta,	Borås	•	Erling	
ivarsson Landeryds mek, Landeryd
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Lösen:

Lösning:

Lösen:
7932

Svårighetsgrad: SVÅRT

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

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

Ett Sudoku från AB RIGNELL-ZANDER 

* ** *** ****

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

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

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

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

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

Vinnare i nummer 4:
1a: Stefan kvarnström Heléns Rör, Västerås

2a: Louis Uhrbom prisma teknik ,tibro

3e: jan göransson mega parts AB, Annestad

Nu är det dags för ett nytt Sudoku. Sänd in lösningen 
så att vi har den senast 22/11. Lösningen kommer att 
publi-ceras i Svensk Verkstad nummer 6-2010.

Skicka lösningen till: 
Svensk Verkstad, Svärdvägen 13, 182 33 Danderyd. 
Märk med “Sudoku 510”.

Sudoku

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

Lösning för nummer 410:

Lösen:

Lösning:

Lösen:
4465

Svårighetsgrad: SVÅRT

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

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

Ett Sudoku från AB RIGNELL-ZANDER 

* ** *** ****

ABUCompact tillsammans med ABUS lätta lyftprogram,
svängkranar & lättraverssytem, lyfter Er arbetsplats.

Se utbudet på www.abus-kransystem.se

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

- Prisvärd

- Korta & säkra leveranstider

- Brett tillbehörsprogram t ex
radiostyrning,

säkerhetskrok,

timräknare,

frekvensdrift,

manuella & elektriska
åkvagnar

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

ABUS Kättingtelfer ABUCompact

Applikationsexempel
ABUS svängkran modell LS

Applikationsexempel 
ABUS lättraverssystem modell EHB-X

88 x 128 mm  10.05.2010  10:27 Uhr  Seite 1

Komplett
leverantör
inom
plåtbearbetning
Laserskärning
Lasersvetsning
Fleroperationsarbeten

Besök oss i
monter C01:20 på
Elmia Subcontractor
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Repay har sitt säte i Skellefteå, men 
koncernen är spridd över hela landet, 
med enheter även i Kiruna, Gälliva-
re, Strömsund, Köping och Uddeval-
la – med målsättning att inte fastna där 
utan att fortsätta spridningen. Företaget 
är starkt nischat och är en växande leve-
rantör av material och kapade och skur-
na ämnen. 

Som aktör är företaget, med det för 
branschen annorlunda namnet, ung. Det 
bildades 1998 av koncernchefen Petter 
Mikaelsson.

Vad bygger du
i första hand ditt

ledarskap på
– Öppenhet och prestigelöshet är tongi-

vande i företaget. Vi delar upp ledning-
en på ett antal grupper, dels en lednings-
grupp på fem personer, och dessutom 
ledningsgrupper i respektive företag lik-
som säljgrupper, på tre till fem personer.

– Det är alltså inte en som står och pre-
dikar.

– Prestigelöshet är viktigt för utveck-
ling och ständig förbättring. Vi måste 
våga prova nya saker och våga göra fel 
utan att någon klandrar oss för det. Att 
göra fel är bra – då lär man sig något.

– När man är så hårt nischade som vi 
finns inga genvägar till framgång, utan 
vi måste träna varje dag.

 Hur säljer du och
 din organisation

företaget
– Nästan uteslutande med personlig 

kontakt med kunden. Vår policy är att 
vara där kunden är och att ha nära kon-
takt med kunden är viktigt för oss. 

– Vi är organiserade i små och stör-
re enheter med målet att både producera 
och sälja där kunden finns.

– Därför är det i första hand genom per-
sonliga besök vi säljer företaget och det 
vi gör.

Hur förändras
klimatet för en vd

under kristider
– Under en krisperiod får man ett helt 

annat krismedvetande, och det är fram-
för allt av godo. Man tvingas tänka smart 
och inser under sådana perioder vad man 
gör för fel under högkonjunkturen.

– Goda tider under alltför långa perio-
der gör närmligen att man blir oförsiktig, 
man investerar hur mycket som helst, 
man anställer hur mycket som helst...

– Därför har krisen varit bra, och en 
kris vart femtonde år är bara nyttigt. Då 
skärper vi våra sinnen, vi tänker över hur 
organisationen ser ut, vi tittar på flöden, 

på säljorganisation och policy.
– Det är lätt att bli fartblind under en 

högkonjunktur och då kanske man inte 
alltid tar de beslut som är bäst för före-
taget. Man blir bekväm och låter saker 
bero som man egentligen borde ta tag i. 
Orderböckerna tycks fyllas automatiskt 
och man anstränger sig inte för att säl-
ja. Det fungerar en tid men inte hur länge 
som helst.

– I kristider skärps sinnena och man 
blir lite mer klarsynt.

– Visst är det jobbigt under en djup kris 
som den vi just upplevt, men det är sam-
tidigt lärorikt och vi går stärkta ur krisen.

Lågkonjunktur, 
tid för förnyelse. 
Vad satsar du på

– Vi har satsat oerhört mycket på ut-
bildning under den här perioden. Vi har 
utbildat de anställda både i produktion 
och i säljorganisation.

– Det är ett bra sätt för att skapa en kva-
litetsstämpel på oss i alla led.

– Vi har också förtydligat och föränd-
rat vår organisation, så att alla vet sina 
roller.

 – Genom utbildning lär vi oss mer, inte 
bara om vad vi gör utan också vad som är 
viktigt för kunden, vilka krav som ställs 
på oss och vilka krav vi ska ställa på oss 
själva.

– Och det betalar sig. Vi minskar våra 
reklamationer, vi minskar våra kostna-
der.

Rekrytering. Hur 
gör du för att hitta 
rätt medarbetare

– Vi hittar oftast våra medarbetare via 
annonsering, som vi ibland kompletterar 
med headhuntingfirmor som hjälper oss 
att sålla.

– Det är inte lätt att hitta rätt folk, i 
synnerhet för ett företag som är så hårt 
nischat som vi. Kompetensen finns inte 
överallt, så det kan vara svårt att hitta rätt 
person för jobbet. Dessutom måste vi 
alltid komplettera med internutbildning.

– Det är alltid svårast att hitta de bäs-
ta ledarna, chefer på olika nivåer, plats-
chefer, försäljningschefer och så vidare.

Just nu söker Repay för övrigt både 
platschef, säljchef och säljare till den 
norra regionen.

Hur ser konkurrens-
bilden ut och 

vad är er styrka
– Konkurrensbilden är en aning dif-

fus. Det finns väldigt få företag som är så 
specialiserade som vi. De stora konkur-
renterna är därför de tre största stålgros-

sisterna som i allt större utsträckning be-
arbetar materialet på olika sätt.

– Det som skiljer oss och ger oss styrka 
är vår starka specialisering och att vi är 
koncentrerade på att göra det vi gör bra.

– En styrka är också att vi etablerar oss 
där kunderna finns, att vi inte tror på cen-
tralisering med en stor enhet som ska 
serva hela landet, utan att vi sprider oss 
och kommer närmare kunden.

– Vi marknadsför oss också medve-
tet mot små och medelstora företag. Vi 
säljer naturligtvis till större företag ock-
så, men favoritkunden har 5–10, kanske 
20 anställda. Då kan vi göra ett gott jobb 
och hjälpa dem att ta bort ett steg i sin 
egen bearbetning.

– Företag specialiserar sig alltmer idag, 
de kanske har en egen produkt. Sam-
tidigt innebär det stora investeringar i 
många gånger mycket dyra maskiner, 
för att kunna göra alla moment. Då ska 
vi finnas där och eliminera behovet av att 
göra en stor investering. 

– Det lönar sig för alltfler företag att 
köpa in de tjänster som vi tillhandahål-
ler, istället för att investera i maskiner 
och göra jobbet själva. De kan koncen-
trera sig på det de gör bäst och låta oss 
göra det vi gör bäst.

– Den totala stålförbrukningen kanske 
inte ökar så mycket, men det vi gör tror 
jag kommer att öka, bland annat av de 
skälen.

Hur ser  
framtiden ut
för företaget

– Jag tycker framtiden ser ganska ljus 
ut just nu. Efter stålbadet med krisen är 
vi som sagt stärkta och hösten har bör-
jat bra. 

–Vi ligger 20–25 procent bättre än vid 
samma tid förra året, så även om vi har 
en bit kvar till de nivåer vi hade innan 
dykningen hösten 2008, så är vi defini-
tivt på rätt väg.

SAMTAL MED VD:N

Petter Mikaelsson, vd 
Repay AB

Fakta

Namn: petter mikaelsson

ålder: 47 år
företag: Repay AB
Anst.: 106.
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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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Walter Norden AB
Halmstad, Sverige
+46 35 165300
service.norden@walter-tools.com
www.walter-tools.com

Konkurrent

Tiger·tec®

Tiger·tec®Silver

En ny tiger,  
en ny standard:  

 100 %
ökad  

effektivitet

upp 
till 

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

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