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Ledaren

”Objects in mirror are closer than they appear.”

Spegel, spegel 
på väggen där...

Lågkonjunkturen känns dessa dagar vara på ett betryggande avstånd i backspegeln.  
Order kommer in på löpande band. Inköparna börjar till och med att få problem med  
leveranstider igen, det börjar likna situationen som den var innan 2009. Det var nog en 
liten överdrift, men skillnaden från förra året är markant. 

Många leverantörer har inte tid att arbeta med långsiktighet utan hinner bara med att ta 
hand om den produktion som antalet anställda klarar av. Innan man vågar anställa igen 
vill man vara säker på att konjunkturen kommer att fortsätta uppåt, ingen vill hamna  
i det strypgrepp som vi precis lyckats ta oss ur. Ett moment 22 tornar upp sig. Men vi 
måste våga att börja återanställa igen som vissa större företag har börjat göra, såsom 
Scania, Sandvik och Volvo. 

Om så inte sker kommer inköparna att söka andra vägar för sin produktion, det vill säga 
lägga den utomlands, vilket innebär att den totala produktionen i Sverige kommer att 
minska. Det är nu möjligheten finns att behålla den produktion som återvände till Sverige  
under lågkonjunkturen och dessutom få den att öka. Att hitta rätt och bra personal är inte 
alltid så enkelt, men som vi alla säkerligen vet, så är detta oerhört viktigt nu.

Det gäller att ta kloka men också en hel del djärva beslut framöver, för om vi tittar noga i 
spegeln så kan lågkonjunkturen vara lite närmare än vad vi kanske tror.

Vi på Svensk Verkstad tackar dig som läsare och annonsör för ett bra 2010. Vi välkomnar  
alla dina  synpunkter och idéer som kan göra Svensk Verkstad till en bättre tidning. 
Vår ambition är att göra Sveriges mest intressanta verkstadstidning. Genom reportage 
från tillverkande verkstäder, intervjuer med intressanta industriprofiler och genom att  
rapportera om ny teknologi, maskiner och andra innovativa produkter vill vi göra det. 
Så fortsätt att skicka oss dina pressmeddelanden och förslag till redaktio-
nellt material. Du är en stor del i våra mål och ambitioner.

Vi avslutar året med ett stort efterreportage från Elmia Subcon-
tractor där en stor del av Sveriges viktigaste och skickligaste 
leverantörer möttes för att visa upp vad de kan och för att på 
allvar slå ett slag för Sveriges verkstadsindustri.

God Jul & Gott Nytt År
önskar vi på Svensk Verkstad

Johan Sköldberg
johan.skoldberg@qimtek.se
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Mycket ska stämma vid tillverkning av synkroniseringsringar till lastbilsväxellådor. 
Perfekta Industrier i Arvika levererar en kvarts miljon ringar om året. Företaget 
samarbetar med Tibnor för att säkra behovet av ämnesrör till ringarna. Toleran-
serna är ytterst snäva och materialet måste hålla måttet. Rören produceras efter  
Perfektas specifikationer och levereras i produktionsanpassade ämneslängder. 
Tibnor har kompetens och förmåga att tillsammans med kund och leverantör sätta 
samman bra lösningar. Detta har varit avgörande för att få fram ämnesrör med rätt 
egenskaper och kvalitet. Det lönar sig att samarbeta.
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Katrineholm ligger mitt i Sverige, kon-
staterar Leif Öskog.

– Här möts tre stambanor. Den västra 
till Göteborg, 
den söd-
ra till 

Helsingborg och Malmö, och den nor-
ra. Inom en cirkel med 15 mils radie runt 
Katrineholm  bor dessutom en tredje-
del av svenska folket. Idag talar vi dess-
utom om miljövänliga transporter, det 
vill säga tåg. För de långa transporterna. 
Gummihjulen fungerar för kortare trans-
porter.

Just nu planeras – och byggs – därför 
en stor omlastningsterminal i Katrine-
holm. 

– Idag finns ett letter of intent med Gö-
teborgs hamn och blir det som vi hoppas 
kommer i framtiden allt gods från ham-

nen att lastas om på tåg 
som går hit, där det dels 
förtullas, dels lastas om 
på andra järnvägsvag-
nar och bilar.

Ett stort holländskt 
logistikföretag finns 
redan etablerat i Ka-
trineholm och för när-
varande kommer ett tåg 
i veckan – från janu-
ari två i veckan – från 
Tyskland och Holland 
med gods som portio-
neras ut i Mälardalen. 
Nu gäller det att hitta 
företag som exporterar 

och som kan fylla tågen när de går till-
baka.

I sammanhanget kan nämnas ett gry-
ende samarbete med Norrköping, som 
muddrar Bråviken för att öka kapacite-
ten från 50 000 till 80 000 tons fartyg, 
Dessutom spirar en tanke på att halvera 
transporttiderna till och från Asien, som 
idag tar lite drygt en månad med båt, ge-
nom att köra gods på Transsibiriska järn-
vägen...

– Spårvidden i Finland är densamma 
som i Ryssland. Passar alldeles utmärkt 
att då lasta om till båtar i finska hamnar, 
frakta det över Östersjön till Norrköping 
och lägga över det på järnväg här igen.

  Arbetstillfällen?
– Ett 50-tal hittills. På sikt omkring om-

kring tusen.
Leif Öskogs uppgift i projektet är, i 

egenskap av före detta rektor, att tit-
ta på vilken kompetens och därmed ut-
bildningar på olika nivåer som behövs i 
framtiden i regionen.

Problemet för närvarande är dålig spår-
kapacitet i anslutningarna till stamba-
norna, något som måste åtgärdas för att 
projektet ska gå i hamn.

Katrineholms kommun, som visade 
projektet på Elmia Subcontractor, har 
skjutit in 150 miljoner i projektet.

Saab tar hem  
order efter order

nyheter

Kombiterminal i Katrineholm binder ihop öst och väst
– Det är Katrineholms kommuns 
största satsning någonsin!
Det är inte så konstigt att Leif Öskog, 
affärsutvecklare på Katrineholms kom-
mun, är  entusiastisk när han berättar 
om det logistikcentrum som nu byggs 
upp i korsningen mellan södra, västra 
och norra stambanorna.

Ja, Saab plockar hem order efter or-
der för närvarande. Under senaste tiden 
har företaget plockat in flera riktigt sto-
ra order från flera länder. För att nämna 
några i icke kronologisk ordning;

– Saab har fått en order på sex Gri-
pen-flygplan från Thailand via FMV. 
Ordern är värd drygt 2,2 miljarder 
och omfattar sex versioner av den en-
sitsiga C-versionen under perioden 
2010–2013. Ordern är en en del av en 
mellanstatlig uppgörelse där statens 
representant FMV säljer ett integre-
rat luftförsvarssystem baserat på Saab-
produkter.

– Saab har fått en order värd 114 mil-
joner kronor på utrustning för vapen-
lokaliseringssystemet Arthur. Det är 
ett radarsystem som lokaliserar fient-
ligt inkommande projektiler och rake-
ter och informerar dessutom om avfy-
ringsposition och nedslagsplats och 
kan samtidigt vägleda motåtgärder. 
Varifrån ordern kommer tillhör de om-
ständigheter som inte kan offentliggö-

ras, enligt Saab.
– Saab ska leverera ett system för 

kustövervakning för hela den indiska 
kusten, från indiska sjöfartsmyndig-
heten DGLL (Directorate General of 
Lighthouses and Lightships). Beställ-
ningen är värd omkring 116 miljoner, 
och ska vara slutlevererad inom 18 må-
nader.

– Lockheed Martin Canada har lagt 
en tilläggsorder värd 108 miljoner hos 
Saab. Ordern omfattar förbättringar av 
radarsystemet Sea Giraffe 150 HC 2D 
och anledningen är att den kanadensis-
ka flottans Haliofax-fregatter ska mo-
derniseras.

– Franska försvarsmakten har ge-
nom DGA (Direction Générale de 
l’armement) beställt pansarvärnvapnet 
AT4CS av Saab. Ordern, är värd 150 
miljoner, är den fjärde för samma pro-
dukt och totalt handlar det om över en 
miljard kronor.

Slutligen kan vi konstatera att även 
Saab Autombile har goda tider. Trots 
rykten om tapp står Saab fast vid de po-
sitiva prognoserna och hävdar att för-
säljningen tagit fart i Sverige, om än 
från en väldigt låg nivå.

SRS Sjölanders har tecknat avtal med 
Balfour Beatty Rail AB i Sverige för le-
verans av sju multiflexibla väg- och järn-
vägsfordon under 2011, med en option 
på ytterligare två fordon. Kontraktets 
totala värde är cirka 65 miljoner kronor 
och är den största enskilda ordern nå-
gonsin i företagets historia.

Ordern är för företagets kärnprodukter. 
Dessa består av Over-Headline och Multi-
Purpose Road-spårfordon. Multi-Purpose 
Vehicles är också utrustade med moduler för 
snöröjning. Alla fordon, vars största fördelar 
är flexibiliteten i användningen, kommer att 
användas både för underhåll och byggande. 
Ordern kan ses som en vidareutveckling av 
ett fördjupat samarbete mellan våra företag. 
Detta omfattar renovering / uppgradering av 
kundens befintliga väg-järnvägsfordon, en-
gagerad personal till Balfour Beatty och dyg-
net runt support. Detta är ett nytt spännande 
koncept för SRS Sjölanders, som innebär att 
se till kundens behov i en ständigt föränder-
lig bransch. Det är särskilt glädjande att den-
na order är för Sverige då SRS Sjölanders de 
senaste åren mest sålt fordon på export.

SRS Sjölanders ser fram emot att ge fort-
satt support i Balfour Beattys fortsatta 
framgångsrika expansion.

Stororder för  
SRS Sjölanders

Saab får indisk beställning, Saab tar 
hem beställning från Frankrike, Saab 
får order på Arthur, Thailand köper 
gripen...
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Ett ISO 17025 av SWEDAC  Ackrediterat laboratorium

Metallanalyser
Med snabba supermoderna utrustningar, dubblerade för hög tillgänglighet.

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

E-mail: sebackman@degerforslab.se, www.degerforslab.se
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Elmia Subcontractor fick en dålig start.
Kung Bore behagade anlända samtidigt 

med de första besökarna och satte krok-
ben för en hel del andra besökare den där 
första dan. 

Jönköping må ligga bra till geografiskt 
och alldeles perfekt för en mitt-i-landet-
mässa, men när det drar ihop sig till ovä-
der ligger småländska höglandet risigt 
till, blottat för vädrets makter. 

Transportvägarna drabbades hårt av  
ovädret den första dagen, både tåg och 
flyg ställdes in på vissa håll och det är 
säkert en stor del av förklaringen till de 
dåliga siffrorna, färre än 2 000 besökare.

sjunkande siffror
Totalsiffran blev 13 054 besökare, att 

jämföra med 14 788 förra året, vilket i 
sin tur var färre än året innan. Trend?

–  Vi tar siffrorna på allvar och ska nu 
analysera vad det kan beror på, säger 
Ekeroth. Vädret kan naturligtvis vara en 
orsak, men det finns säkert andra förkla-
ringar. Att företagen har fullt upp med 
sin produktion och därför inte har möj-
lighet att besöka mässan kan vara en...

Vi kan bekräfta att det var så för många. 

Flera företag vi varit i kontakt med inför 
mässan har förklarat sina inställda mäss-
besök med just mycket jobb. 

Och det är naturligtvis positivt – om 
man inte är mässarrangör – och speglar 
också den uppgång nu många upplever.

positiv stämning
– Det var ändå en fantastiskt bra mäss-

sa, fortsätter Jonas Ekeroth. Det som 
framför allt utmärkte årets mässa var just 
stämningen, som var helt annan än förra 
året. Det var positivt från besökarna, po-
sitiva tongångar i montrarna.

– Kvalitén på besökarna var, även om 
de nu var lite färre i år, väldigt hög, och 
det gjordes affärer i montrarna. Det har 
vi fått bekräftat. Vi har också fått bra 
omdömen från många utställare.

Och det är ju faktiskt så, vilket många 
utställare påtalar, att färre besökare av 
”rätt sort” är betydligt bättre än många, 
som bara besöker mässan för att se sig 
omkring och slå ihjäl en dag.

– Totalt sett är vi bakom mässan ändå 
väldigt nöjda, menar Ekeroth. Program-
met med seminarier, aktiviteterna på 
scenen och så vidare, speglade utveck-

eLMIa SUBCOntraCtOr 2010

Elmia Subcontractor var

på uppgång

Tapp i besökssiffrorna, men

Det var betydligt högre till tak i Jönköping den 
här hösten.
”Det känns som det har lossnat nu” och ”Stämningen 
är bättre i år”, var vanliga uttryck på årets Subcontractor.
Men också kommentarer om få besökare och “dåligt drag”.
Lite salt alltså, men mest socker sammanfattningsvis.
Dåliga besökssiffror, dock.
– Vi tar naturligtvis de dåliga siffrorna på största allvar säger projektledare  
Jonas Ekeroth.

lingen på ett bra sätt och gav en bra bild 
av vad som händer i underleverantörsbran-
schen idag. Därvidlag är vi nöjda.

Elmia Subcontractor ska nu genom den 
undersökningsbyrå man anlitar, analysera 
resultatet av årets mässa. Då ska man få en 
klarare bild över inte bara hur mässan upp-
levts och vad resultatet blev för utställarna, 
utan också få en fingervisning om vad de 
lägre besökssiffrorna berodde på.

– Utifrån det får vi sedan se om det är nå-
got vi måste göra annorlunda i framtiden, 
hur vi kan göra saker bättre.

framåt
Det är inte besökssiffrorna vi ska minnas 

från årets mässa. Det är i första hand den 
positiva stämningen, som faktiskt speg-
lar branschen och den optimism som 
råder där ute på företagen, att hjulen 
inte bara börjat snurra utan ock-
så har ett väldigt högt varv, att 
produktionen kommit igång 
efter krisen, fortare än 
många trott. Det är det 
vi ska ta med oss från 
årets mässa i Jön-
köping.
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BM Svets visade en ny svetsmetod 
för muttrar på Elmia Subcontractor.
– Det är en typ av bultsvets, som 
fungerar på svartstål, vilket tidigare 
inte gått, berättar Jan Warme och 
Henric Blomberg.

 MARC-svetsning är en ny metod som 

BM Svets lanserar på den svensk mark-
naden. Normalt utförs muttersvetsning 
som pressvetsning, vilken oftast kräver 
någon form av lägesstyrning och fixtur 
liksom frammatning av muttrarna.

Med den nya metoden skapas istället 
förbindningen med en magnetiskt rote-
rande ljusbåge och ett visst tryck.

– Processen är dessutom blixtsnabb, 
berättar Henric Blomberg. Mindre än en 
sekund.

Det är naturligtvis tacksamt i en värld 
där man jagar sekunder i processerna 
och korta cykeltider i produktionen.

– Aggregatet är detsamma som för 
bultsvetsning och metoden har funnits i 
några år för rostfritt.

Det nya är att det fungerar för svartstål, 
som är magnetiskt. Hemligheten om ex-
akt hur det fungerar är väl förborgad hos 
tillverkaren, men att resultatet är klock-
rent, med en snygg svetsfog, som dessut-
om är gastät, är uppenbart.

– Intresset för svetsen har varit väldigt 
stort under mässdagarna och många har 
insett fördelarna med metoden. Alterna-
tivet för muttersvetsning i svartstål är i 
princip bara manuell svetsning. Med den 
här metoden har man alltså mycket att 
vinna i både tid och kvalité.

Samarbetet mellan Appro och 
Momento har resulterat i en 
sexkantsskruv, som visades 
på Elmia Subcontractor.
– Det går att tillverka skruvar 
i Sverige och det går också att 
sälja skruvar både i Sverige 
och på export, slår Peter 
Fjordman från Appro fast.

I och med att Bulten under varvs- och 
energikrisen på 70-talet kraftigt fick dra 
ner skapades en marknad för import av 
fästelement av alla slag.

– Idag kommer 70 procent av alla fäste-
lement från Fjärran östern. 

– Den skruv som kommer in idag upp-
fyller inte kraven på hur den ska fungera 
i olika temperaturer och så vidare. Kva-
litén blir sämre och sämre när priserna 
pressas, och ingen säger ifrån.

– När det gäller vindkraftverk, process-
industrin, kärnkraftverk, gruvindustrin 
så finns det ett stort behov av  skruv som 
håller kraven till att börja med.

– Vi har lagt kraven betydligt högre på 
AppMo-skruven, för vi vill ta fram en 
kvalitetsprodukt.

Den första ordern på AppMo-skru-
ven, som invändig sexkantsskruv, går till 
LKAB i Kiruna, som haft problem med 
hjulbultarna till sina lastare.

– De har i tio års tid tvingats byta dem 
varannan – var tredje dag. Vi såg proble-
met och gjorde en testomgång med må-

let att de skulle hålla en vecka . Men ef-
ter fyra veckor höll de fortfarande. Först 
fyra veckor senare kom en kille upp från 
gruvan och sa ”Nu har det gått sönder.”

– Vi följde med ner i gruvan och det vi-
sade sig att det var axeln som gått sönder 
– skruvarna var hela.

Hemligheten?
– Vi tillverkar skruven enligt recep-

tet, helt enkelt. Det låter simpelt, men så 
är det. Tar man bort någon komponent 
i processen kan man göra det billigare, 
men man får en sämre produkt.

– Vi följer receptet!

eLMIa SUBCOntraCtOr 2010

Appro och  
Momento har 
en skruv ihop

peter fjordman från appro med appmo-skruven, här som m36, som tagits fram tillsammans med 
momento.

en skruv som faktiskt håller

Muttersvetsning på ett ögonblick – i svartstål

jan Warme och Henric Blomberg 
visade marC-svetsen på elmia 

subcontractor. Bilden uppe till höger 
är tagen i svetsögonblicket och där 

under ser vi resultatet; en perfekt svet-
sad mutter.
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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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svarvar 
bäst i 
Sverige

Alexander och Måns

...men Ylva 
och oskar 
är nästan 

lika bra

Emmaboda gjorde´t igen!
För andra året i rad, tredje to-
talt, vann laget från Vilhelm 
Moberg-gymnasiet i Emma-
boda den tuffa kampen om 
segern i  ungdoms-SM i CNC-
svarvning.

Måns Alm och Alexander Eng-Stens-
son lyckades alltså bäst i tävlingen som 
arrangerades för nionde gången på El-
mia Subcontractor. I finalen mötte pa-
ret Ylva Hedström och Oskar Gylin från 
Scania Industrigymnasium i Södertäl-
je, en skola vars lag ofta har framskjutna 
placeringar i tävlingen.

Den här gången räckte det dock inte, 
även om marginalerna var små. 

inte Bara svarva
Domarna tittar på flera saker vid be-

dömningen. Det handlar inte bara om att 
kunna svarva. 

Hantering av maskin och verktyg är na-
turligtvis högprioriterat, men det är ock-
så viktigt att de tävlande håller ordning 
runt maskinen och hur arbetet fördelas i 
lagen. 

Dessutom ska förstås uppgiften kla-
ras och på finalnivå är det riktigt knivi-
ga uppgifter ungdomarna ställs inför. Ett 
antal komplicerade detaljer ska fram på 
utsatt tid och när det är dags för mätning, 
gäller det att de håller sig inom toleran-
serna.

Det var den totala bilden av ageran-
det vid maskinen och utförandet av upp-
giften som vägdes in och som slutligen 
gjorde att Börje Dahl, styrelseordföran-
de i arrangerande Skärteknikcentrum, 
deklarerade att grabbarna från Emmabo-
da klarat sig bäst i tävlingen. 

Således flödade champagnen när grab-
barna  korkade upp segerskumpan och 
lät den spruta över oss som stod i vägen.

segervittyring
– Vi trodde på seger, berättar Måns och 

Alexander efter segerskumpan. Men vi 
var inte riktigt säkra.

Vinsten var alltså Emmaboda-skolans 
tredje totalt. Vilhem Moberg-gymnasiet 
tog hem segern även förra året, genom 
Pontus Persson och Oskar Johnsson.

– Jag är säker på att ni skulle få komma 
på anställningsintervju till alla de om-
kring 200 företagen här inne – och jag är 
säker på att ni också skulle få jobb där, 

sa Börje Dahl i samband med prisutdel-
ningen.

I samband med denna gav Dahl också 
de tävlande ett gott råd på vägen ut i li-
vet.

– Ni har med er både teori och praktik, 
det har vi sett idag och under veckan. Jag 
vill ge er rådet att skaffa er ännu mer er-
farenhet vid maskinerna. 

– Det är en erfarenhet ni kommer att ha 
nytta av hela livet.

oskar och ylva fick var sin “fleroperationsmaskin” som tröst-

pris. den sinnrika apparaten kärnar ur, skalar och skivar äp-

plet i en och samma operation.

glada segrare. alexander och måns strålade som solar efter segern, som de kän-de vittringen av under sista etappen.
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Douglas Hellström AB
Falkenberg, Sverige
+46 346 71 34 90
info@sirdouglas.com
www.sirdouglas.com

Douglas Hellström AB

SUPA FAST
Sutton Tools är en ledande tillverkare av 
specialiserade skärverktyg och är kända för 
att tillverka högpresterande precisionsverktyg 
anpassade för krävande kunders specifi ka 
önskemål. 

Med vår toppmoderna CNC slipmaskinpark kan i 
princip alla profi ler tas fram, UN, Metrisk, UNJC, 
UNJF, MJ, UH, Pg, Whit, Trapets & Acme och 
många fl er...

Inom  24 timmar*
• Raka gängtappar M3 till M127
• Spiralgängtappar M3 till M36

Inom 48 timmar*
• Spåndrivande gängtappar M3 till M36

Inom 5 arbetsdagar*
Ytbehandlingar och beläggningar:
• Ånganlöpning • Gas Nitrid
• TiN • TiCN 
• CrN • TiAlN

*frakttid tillkommer

HELST IGÅR?
Specialgängtappar med express-service

Du har väl inte missat Ingenjörens Svarta Bok? 
En modern, uppdaterad handbok som fungerar i 
verkstadsmiljö!
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röster på m ässan 

Besökarantalet sjunker men hoppet  stiger

Vi besökte en del av de omkring 1 200 
utställarna, och generellt kan man säga 
att besöksfrekvensen i montrarna var 
väldigt hög, i synnerhet under onsdagen 

och torsdagen. Dessutom upplevde de 
flesta vi pratade med att kvalitén på be-
sökarna var ännu lite högre i år än förra 
året. De som besökte utställarna hade ett 

syfte med sitt besök, och resultatet blev 
därför en hel del affärsdiskussioner, en 
hel del nya kontakter och en hel del att 
jobba med efter mässan.

–  Förra året var det kris, även om vi 
hade lyckats med att hitta rätt projekt och 
klarade oss bra, säger Henrik Johansson 
på Gnox. I år präglas snarare situationen  
av att det är lite ryckigt och lite panik-
artat. 

– Kapacitetstaket är inte nått än, men 
vissa maskiner är fullpackade. Det är 
ofta så att mycket ska fram på kort tid, 
så det är inte så lätt att få ett jämnt flöde.

De här problemen ger de flesta ut-
tryck för; det finns fortfarande kapaci-

– Nu är problemen omvända.
– Det känns betydligt bättre.
– Nu är vi på rätt väg.
– Nu snurrar hjulen igen.
– Rätt folk besöker montrarna.
Ja, det var alltså väldigt positiva tongångar överlag i montrar-
na på Elmia Subcontractor i år. Trots de inledningsvis och totalt 
sett låga besökssiffrorna.

– det har los-
nat nu. det går åt rätt 

håll, men det är en bit kvar till ta-
ket och mer jobb behövs – det finns ut-

vecklingsmöjligheter. nu kan man inte  
tillåta sig ha en lång startsträcka – man 
måste vara som en trimmad iller. noll till 

hundra på halva tiden.

fredrik stensson, andrénverken

– självklart är 
det ett helt annat läge 

på mässan i år. förra året 
var det kris. i år rör det på sig 

igen. trafiken i montern har va-
rit bra. samtidigt är det många 
kunder som inte kunnat ta sig hit 
eftersom de har för mycket jobb. 
men det är inte antalet besökare 

som är huvudsaken, utan kav-
litén på de som kommer.

Henrik johansson, gnox

– det 
är ofta en 

fördel med lite 
mindre tryck i mon-

tern – om det är rätt 
folk, vilket det är i år. vi 
fokuserar på nya kunder, 
för även om det ökat be-
tydligt i år, finns det kapa-
citet kvar. vi har fått en 
hel del intressanta kon-
takter.

Henrik pettersson, 
fredrik johansson, 

Hedbergs

– minst 
tio-femton 

potentiella nya 
kunder har vi fått 

på mässan. det har 
alltså varit en väldigt 
bra mässa. det är tio år 
sedan vi var här, men 
nu var det dags.

Hans Carlsson,  
fredrik olastuen och 
andreas Hansson, 

arvid nilsson

eLMIa SUBCOntraCtOr 2010
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röster på m ässan 

Besökarantalet sjunker men hoppet  stiger
tet, ty även om vi upplever en uppgång 
är normalläget ännu inte nått, samtidigt 
som det är svårt att hålla leveranstider på 
grund av det hastigt ökade trycket i före-
tag som anpassat personalen efter förhål-
landena som rådde under krisen. 

Vi ska inte glömma att många företag 
dragit ner sina personalstyrkor kraftigt 
under krisen och nu lider av en viss am-
bivalens inför valet att nyanställa för att 
klara jobben, eller avstå på grund av den 
osäkerhet på en fortsatt uppgång som 
fortfarande finns där ute. 

Som för att undanröja den där osäker-
heten sticker Inge Johansson till mig ett 
exemplar av den senaste Gnosjöindika-
torn som tydligt berättar hur läget 
är på marknaden;

Omsättning UPP, order-
läge UPP, beslutade in-
vesteringar UPP, ar-
betskraftsbehov UPP, 
arbetslösheten NER.

– Det är så det ska se 
ut!

– det har varit 
förvånansvärt lite folk. första 

dagen berodde det förmodligen på 
vädret – och att det var tisdag. men det 

är inte mängden som gör det, utan att det är 
rätt folk. en fördel är då också att man får tid att  
prata. är det mycket folk och för mycket rörelse, 
blir det lätt en stressad situation. smålandsre-
gionen drabbades ganska hårt av krisen, eftersom 
det finns många underleverantörer till bilindus-
trin här. därför har en del företag försvunnit. 

i smålandsmontern är det 39 företag, 
varav ett tiotal helt nya, faktiskt.

Louise oscarsson, almi

– färre 
besökare i år, men 

de som varit här har varit 
mer nyfikna. men lite lugnare 
än förväntat. Lite bättre go och 

drag hade vi nog väntat oss.

urban johansson,  
termoregulator

– jag har ätit en 
lunch på fyra dar. 

så, visst har det varit 
tryck i montern. jag har 
inte haft en lugn stund. 
och det är bra. jag har till 
och med fått en order på 
ett nytt bolag.

jonas persson,  
monitor

– de 
första åren 

spelade vi fot-
boll mellan montrar-
na här inne... mäs-
san har vuxit lite sen 
dess...

inge johanson, 
gnox

– vi kombinerar mässan 
med öppet hus i vår anläggn-

ing i Ödeshög. det ligger på vä-
gen. vi deltar inte på mässan alla år. i 

år var det läge. det händer mycket i vår 
bransch och efter krisen behövs det ock-
så mer jobb i verkstäderna. vi har ka-
pacitet att utnyttja. 

andreas skogh, andres tamm, anders 
Wahlqvist, Wahlqvists verkstäder

eLMIa SUBCOntraCtOr 2010
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MäSSnytt

Scanautomatic och Processteknik
Parallellmässa ett vinnande koncept

med robotar i produktionen går det som på räls, konstaterar unga mässbesökare. foto: sören Håkanlind

tjejlunch på mässan. alice Bah kuhnke, som bland annat deltog vid invigningen, till vänster. 

foto: sören Håkanlind

kristian 
schentz, 

prisad för 
sitt ar-

bete med 
laserlöd-

ning av rör. 
foto: sören 

Håkanlind

I år valde som bekant de två 
fackmässorna Scanautomat-
ic och ProcessTeknik att göra 
gemensam sak och arrangera 
sina mässor tillsammans.

Det visade sig vara en bra idé, bran-
scherna de båda mässorna vänder sig till 
inte bara tangerar utan överlappar i sto-
ra stycken varandra. Därför fick de 350 
utställarna fler besökare i sina montrar 
än vanligt, eftersom inte bara specifika 
branschkunder tittade in utan även folk 
från angränsande områden.

När det drar ihop sig till mässa nästa 
gång, i november 2012, blir det således 
åter en parallellmässa.

ABB satte stor prägel på årets mäss-
sa och tog också hem Scanautomaticpri-
set med en frekvensomriktare, speciellt 
byggd för pumpar i vatten- och avlopps-
anläggningar. Den vann inte bara juryns 
gunst utan valdes också av publiken som 
vinnare bland de sex nominerade bidra-
gen. Dessutom fick HYDAC Fluidteknik 
ett hedersomnämnande för sitt system att 
ta tillvara förlustenergi som normalt kyls 
bort i hydrual/smörjsystem.

Kristian Schentz, som tillsammans med 
CTC i Ljungby arbetat med en idé om la-
serlödning av rör till värmepumpar, pri-
sades av branschorgnisationen Svensk 
Automation samt de båda arrangerande 
mässorna.

Slutligen kan vi också nämna att de fli-
tiga studenterna vid Göteborgs Tekniska 
College deltog vid mässan med sin Kex-
fabriken, ett projekt som de tidigare visat 
upp på Underhållsmässan och som nu vi-
dareutvecklats.

om sCanautomatiC scanautomatic arrangeras på svenska mässan i göteborg vartannat år, paral-lellt med processteknik. i år hålls mäs-san mellan den 26 och 28 oktober. scanautomatic presenterar kompo-nenter för maskintillverkare, system, ny teknik och helhetslösningar inom in-dustri- och processautomation. scan-automatic riktar sig bland annat till maskintillverkare, systemintegratör-er, konstruktörer, produktionschefer, produktionsansvariga, underhållschefer och driftschefer. 
www.scanautomatic.se 

om proCessteknik processteknik är nordens ledande pro-cessteknikmässa. den arrangeras var-tannat år på svenska mässan i göte-borg, parallellt, med scanautomatic. Hos processteknik visas den senaste kunskapen och tekniken inom processin-dustrin. mässan är branschöverskri-dande men har även djupet för respe-ktive bransch och riktar sig till tekniker, ingenjörer, företagsledning, inköps & investeringsansvariga, underhålls-, drifts- och produktionschefer, inköpare, tekniska konsulter, produktionschef och produktionsansvariga. www.processteknik.info
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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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InköPSBarOMetern

Så svarar inkö parna
     vilken typ av tillverkning lägger ni ut på underleverantörer?

skärande bearbetning

plåtbearbetning

gjutning

verktygstillverkning

plast- och gummibr.

el och elektronik

design & utveckling

annat

0 24 48 72 96 120

deltagare kan 
välja fler alter-
nativ, varför 
procenttalen 
kan överstiga 
100 %

Skärande bearbetning 120 78%
Plåtbearbetning 109 71%
Gjutning 68 44%
Verkstygstillverkning 50 32%
Plast- och gummibearbetning 71 46%
El och elektronik 64 42%
Design & utveckling 24 16%
Annat 11 7%

1

2. under de kommande 6 månaderna, hur tror du att era outsourcing-
krav kommer att förändras?

Det kommer att minska 5 3%
Det kommer att stanna på samma 88 57%
Den kommer att öka 61 40%

den kommer att öka

den kommer att stanna 
på samma nivå

den kommer att minska

2

3. Hur har responsen från era leverantörer förändrats under de senas-
te 6 mån?

Det har blivit sämre 24 16%
Det är samma 104 68%
Det har blivit bättre 26 17%

det har blivit bättre

det har blivit sämre

det är samma

3

4. Hur har kvalitén från dina leverantörer förändrats under den senas-
te månaden?

Det har blivit sämre 10 6%
Det är samma 129 84%
Det har blivit bättre 15 10%

det har blivit bättre

det har blivit sämre
det är samma

4

5. Hur har leveranssäkerheten från dina leverantörer förändrats under 
den senaste månaden?

Det har blivit sämre 71 46%
Det är samma 56 36%
Det har blivit bättre 27 18%

det är samma
det har blivit bättre

det har blivit sämre

5

skärande bearbetning

plåtbearbetning

gjutning

verktygstillverkning

plast- och gummibr.

el och elektronik

design & utveckling

verktygsmaskiner

materialhantering

förbrukningsvaror

mätinstrument

annat

0 22 44 66 88 110

6. under de följande 6 månader, vad kommer du köpa in?

skärande bearbetning 109 73%
plåtberbetning 97 65%
gjutning 54 36%
verkstygstillverkning 39 26%
plast- och gummibearbetning 55 37%
el och elektronik 54 36%
design & utveckling 16 11%
verktygsmaskiner 12 8%
materialhantering 9 6%
förbrukningsvaror 72 48%
mätinstrument 9 6%
annat 5 3%

6
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Resultatet av Qimteks 
Inköpsbarometer 2010

Så svarar inkö parna

0

1–3

4–6

7–9

10–15

16–20

Över 20

0 3 6 9 12 15 18

7. om du skickat ut förfrågningar (rfQs) genom Qimtek inom de sen-
aste 6 månaderna, hur många
leverantörer har kontaktat dig i snitt angående de jobben?

 0 14 9%
 1-3 17 11%
 4-6 17 11%
 7-9 8 5%
 10-15 2 1%
 16-20 1 1%
 Över 20 0 0%

7

8.  av dessa leverantörer, hur många skickade en offert?

 0 10 6%
 1-3 29 19%
 4-6 4 3%
 7-9 4 3%
 10-15 2 1%
 16-20 1 1%
 Över 20 0 0%

0

1–3

4–6

7–9

10–15

16–20

Över 20

0 6 12 18 24 30

8

0% (alla var sena)

25%

50%

80 %

100% (alla kom i tid)

0 3 6 9 12 15

9. Hur många procent av dessa offerter kom in i tid?

 0% (alla var sena) 9 6%
 25% 6 4%
 50% 7 5%
 80%  12 8%
 100% (alla kom i tid) 13 8%

9

10. var antalet leverantörer som kontaktade dig ...

För få 13 8%
Lagom 29 19%
För många 4 3%

Lagom (29)

för får (13)

för många (4)

10

11. var antalet offerter du fick ...

För få 17 11%
Lagom 26 17%
För många 4 3%

Lagom (26)

för får (17)

för många (4)

11
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respons...

kvalitet...

Leverans...

Läge...

annat...

0 24 48 72 96 120

16. förutom priset, vad anser du den viktigaste faktorn vid valet av 
leverantör?
16

respons – svarsfrekvens på frågor och offertförfågan. 68 45%
kvalitet – kvalitetsbevis och låg returfrekvens. 118 78%
Leverans – on-time-leveranser och jit. 92 61%
Läge – lokala leverantörer. 32 21%
annat 2 1%

17. vilka var dina skäl för att söka nya leverantörer med hjälp av Qim-
tek? (markera alla som är
relevanta)

strategisk sourcing initiativ till nya delar/produkter 45 35%
strategisk sourcing initiativ för befintliga delar/produkter 44 34%
snabbt och omedelbart behov av att lägga ut jobb 31 24%
Letar efter bättre priser än vad vi betalar för närvarande 63 49%
göra arbetet inom företaget nu överväger att lägga ut det 9 7%
Begär offerter för en del av ett större jobb vi offererar på. 16 13%
ville bara se hur Qimtek fungerar 36 28%
annat 4 3%

nya delar...

Bef. delar...

snabbt...

Letar efter...

göra arbetet...

Begär offert...

ville bara...

annat

0 24 48 72 96 120

17

18. Hur mycket av din tillverkning läggs ut på utländska leverantörer?

0–20%

21–40%

41–60%

61–8%

81–100%

0 20 40 60 80 100 120

 0% - 20% 101 66%
 21% - 40% 27 18%
 41% - 60% 15 10%
 61% - 80% 9 6%
 81% - 100% 2 1%

18

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

Den kommer att öka 60 39%
Det kommer att förbli densamma 85 55%
Det kommer att minska 9 6%

det kommer att 
förbli densamma (85)

den kommer att öka (60)

det kommer att minska (9)

19

15. Huruvida du tilldelade jobben eller ej, hörde du ifrån någon lever-
antör som du skulle tänkas använda i framtiden?

Ja 38 25%
Nej 9 6%

nej (9)

ja (38)

15

14. om inte, finns det fortfarande en chans att ni kommer att tilldela 
dem till någon av leverantörerna?

Ja 30 19%
Nej 14 9%

nej (14)

ja (30)

14

InköPSBarOMetern

13. Har du tilldelat jobb till någon av de leverantörerna ännu?

Ja 17 11%
Nej 30 19%

nej (30)

ja (17)

13

12. Har någon av de leverantörer och offerter uppfyllt dina krav och 
förväntningar?

Ja 34 22%
Nej 13 8%

nej (13)

ja (34)

12
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Skjutmått ABSOLUTE
0-150 mm

790:-

Kampanjpriser hos våra auktoriserade återförsäljare.
Handmätdon, ytjämnhetsmätare, optik, hårdhetsprovare m m.

Gäller t o m 30 januari 2011

HÖSTKAMPANJ
PRISEXEMPEL

Mitutoyo Scandinavia AB
08-594 109 50 

Läs mer på  
www.mitutoyo.se

Höjdmätare LH-600D
0-600 mm

41 900:-

Skjutmått ABSOLUTE
0-150 mm
Skyddsklass IP67

1 145:-

Ytjämnhetsmätare Surftest SJ-301 
Pekskärm och inbyggd skrivare

29 900:-

MITUTOYO PROMOTION
16 sidor kampanjpriser

2 360:-

Digitalt vattenpass/vinkelmätare
Kontinuerlig visning av våg, lod och 
alla mellanliggande vinklar.

0 20 40 60 80 100 120
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Kommentarer

InköPSBarOMetern

I samband med enkäten kom det in 
många kommentarer från inköpare om 
faktorer som uppmuntrar dem att lägga 
mer av jobben på svenska leverantörer.

kostnad, Leverans  
oCH kvaLitet

Totalkostnaden är viktig, den så kall-
lade Landed Cost. Kvaliteten, leverans-
säkerheten och snabba leveranser. När-
heten, enklare kommunikation. Att vi 
förstår varandra, inte språkmässigt utan 
tekniskt och materialmässigt, även fö-
retagskulturellt. Ju längre bort en leve-
rantör finns, desto sämre kontroll har vi.

urvaL
Att tjänsten/produkten finns att tillgå i 

Sverige. Situationen förändras beroen-
de på om man köper en komplett pro-
dukt från utlandet eller om vi tillver-
kar kompletta produkter i egen regi med 
egna ritningar.

utveCkLing
Gemensam teknikutveckling, bibe-

hållen hög kvalitet. Positivt bemötande, 
Viljan att ständigt bli bättre. Leveran-
törer som även har konstruktionskapa-
citet och kan föreslå förbättringar som 
gör detaljerna billigare att tillverka.

fLexiBiLitet
Hög flexibilitet. Korta ledtider, lägre 

MOQ (minimum order quantity), lägre 
kapitalbindning.

LojaLitet
Vara rädd om jobben i Sverige, vi 

måste värna om de svenska tillverkar-
na. Jag tycker att vi skall gynna lokala 
leverantörer.

serviCe
Servicegraden är viktig. Punktlig-

het och att man uppfyller sagda mål 
och överenskomna datum. Leverans-
säkerheten blir allt viktigare när man 
slimmar sin egen process och mini-
merar lager. 

Behovet av att leverantören kan ha 
ett lager av färdiga eller halvfärdiga 
produkter ökar.

respons
Attention, för att svenska leveran-

törer skall få vara kvar måste ser-
vicen vara bättre, än hos de utländ-
ska. Med andra ord, det skall vara 
så mycket lättare än att köpa uti-
från. Dock borde tillverkarna bli 
lite mer tillmötesgående eller in-
tresserade av offerter. 

Svenska tillverkare måste man 
jaga för att ens få ett svar, men 
kvalitén är bra och man vet vad 
man får. 
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Truck.

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

Weland AB  
Box 503 
333 28 Smålandsstenar
Telefon: 0371-344 00 
info@weland.se 
www.weland.se

Weland produkter

direkt från tillverkaren

• Gallerdurk
• Gångbryggor
• Arbetsplattformar
• Raka trappor
• Trappsteg
• Spiraltrappor
• Fasadstegar
• Räcken
• Sigmabalk

• Entresolplan
• Laserskärning
• Plåtbearbetning
• Maskinskydd
• Hissautomater
• Pallställ
• Utdragsenheter
• Grenställ
• Varmförzinkning

Det internationella priset Swedish Steel Prize 
går i år till det sydafrikanska företaget Van Re-
enen Steel Ltd. 
Företaget har utvecklat ett lättare och håll-
barare flak för dumperlastbilar inom gruvindus-
trin. 

Syftet med Swedish Steel Prize är att inspirera och sprida kun-
skap om höghållfasta stål och möjligheterna att utveckla lättare, 
säkrare och mer miljöanpassade produkter. Den vinnande lös-
ningen uppfyller prisets syfte väl.

Dumperlastbilar för gruvdrift utsätts för ett mycket stort slita-
ge. Van Reenen använder höghållfast slitstål i en ny utformning 
av flaket, för att skapa en lättare och hållbarare konstruktion. 
För användarna sänks egenvikten med åtta ton vilket motsva-
rar 19 procent.  

Drifts- och underhållskostnaderna minskar liksom miljöbe-
lastningen genom lägre utsläpp.

–  Van Reenens lösning är mycket intressant och visar på nyt-
tan med höghållfasta stål, säger Martin Lindqvist, juryns ord-
förande och affärsområdeschef SSAB. Det är inspirerande att 
det kommer fram nytt tänkande på en så välkänd och beprövad 
konstruktion som dumperflak.

–  Att bli nominerad var ärofyllt, men att bli utsedd till vinna-
re är höjdpunkten under mina 25 år som konstruktör. Detta är 
Van Reenens största tekniska prestation under de 20 år bola-
get har funnits och priset visar att våra konstruktörer i Sydafrika 
hör till de bästa i världen, säger Bertus Haasbroek, Van Reen-
ens Teknikchef.

Övriga nominerade företag erhöll andra pris i Swedish Steel 
Prize 2010. Dessa är Blupoint PTY Ltd från Australien, Ruth-
mann GmbH & Co från Tyskland samt Wranne Fåhraeus De-
sign AB från Sverige.

SSAB instiftade Swedish Steel Prize år 1999.

Om det vinnande bidraget
den nya prisbelönade utformningen av flaket utgörs av en up-
phöjd, längsgående mittprofil som delar flakets botten i två 
halvor. förändringen ger tydliga fördelar i form av lägre slitage 
och förenklad avlastning. förutom en starkare och styvare kon-
struktion har egenvikten också sänkts med åtta ton. viktsänknin-
gen spar bränsle och miljö och ger plats för mer last.

swedish steel price vinnare van reenen: 
foto Henrik Hansson

Stålbalken är Stålbyggnadsinstitutets utmärkelse för 
speciellt framträdande insatser för stålbyggandets ut-
veckling och delas i år ut för 36:e året i rad. Utmärkelsen 
delades traditionsenligt ut i samband med Stålbyggnads-
dagen som i år hölls i Göteborg den 21 oktober. 

Rolf var en av grundarna av Norrtälje Svets 1973 och 
har sedan dess utvecklat företaget från ”bondsmedja” till 
att idag vara en av Nordens ledande leverantörer av pre-
fabstommar i stål och betong under namnet Contiga. Det 
första stora projektet till byggbranschen blev Arlanda 
Inrikes 1981 där tankarna på att bygga med slankare di-
mensioner föddes. Tillsammans med kreativa konstruk-
törer vidareutvecklade man konceptet för stålstomme 
och håldäck till i första hand kontorshus. När Norrtäl-
je Svets julen 1985 utsågs till stomentreprenör för SAS 
Frösundavik inleddes en framgångsrik resa tillsammans 
med framförallt Åke Larson Byggare under fastighets-
boomen i slutet av 1980-talet. Stålverkstaden i Norrtälje 
utvecklades och man tog fram egna svetsade balkar som 
effektiviserade tillverkning och montage.

Under 1990-talet fortsatte expansionen in i Norge där 
man stötte på konkurrenten Contiga a/s. Så småningom 
inleddes samtal om ett samgående och 1999 bytte Norr-
tälje Svets & Stål namn till Contiga AB. Under 2000-ta-
let kompletterades stålverkstaden med fabriker för be-
tonghåldäck och väggelement så att Contiga nu är en 
komplett leverantör av prefabstommar.

Silverbalken 2010  
till Rolf Nyström
Silverbalken, som i år delas ut för 36:e året i rad, 
går till  Rolf Nyström, 67 år och verksam som sty-
relseledamot i Contiga AB.

rolf nyström med silverbalken. foto: Lars Hamrebjörk

Prismotiveringen lyder:
rolf nyström tilldelas silverbalken år 2010 för att under mer än 
30 år starkt ha bidragit till utvecklingen av konceptet med stål-
stomme och betongelement från en speciallösning till den idag 
totalt dominerande stomlösningen för kontorsbyggnader i nor-
den. norrtälje svets utvecklade och förfinade konceptet under 
1980-talet till smäckrare dimensioner och rationellare byggme-
toder som uppskattades av beställare och byggentreprenörer 
under en period av kraftig expansion av kontorsbyggandet. 
när marknaden var erövrad utvecklade rolf företaget vidare 
in i en större koncern och kunde där ta ytterligare ett steg ge-
nom att även komplettera med fabriker för betongelement till 
bjälklag och väggar och Contiga kunde bli en komplett lever-
antör av prefabstommar i sverige.

Lätta, hållbara flak gav  
sydafrikanskt företag  
Swedish Steel Prize 2010
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För industrin

Weland AB  
Box 503 
333 28 Smålandsstenar
Telefon: 0371-344 00 
info@weland.se 
www.weland.se

Weland produkter

direkt från tillverkaren

• Gallerdurk
• Gångbryggor
• Arbetsplattformar
• Raka trappor
• Trappsteg
• Spiraltrappor
• Fasadstegar
• Räcken
• Sigmabalk

• Entresolplan
• Laserskärning
• Plåtbearbetning
• Maskinskydd
• Hissautomater
• Pallställ
• Utdragsenheter
• Grenställ
• Varmförzinkning
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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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MedLeMSFöretaGet

kvalitetsst yrning 
Efter många år som maskin-
säljare har Sture Wikman 
hittat hem. På nåt vis.
– Jag har alltid haft en tanke 
på att någon gång ägna mig 
åt produktion, säger han.
Nu, efter årtionden i maskin-
säljarbranschen, styr han 
sitt produktionsföretag i Flen  
sedan nästan exakt ett år.

Man kan säga att cirkeln slutits för 
Sture Wikman. Utbildningen på KTH 
var produktionsinriktad, han var pro-
duktionstekniker för Electrolux både i 
Sverige och Frankrike – där han också 
fortsatte att utbilda sig.

Ändå har han under större delen av 
sitt yrkesverksamma liv handlat med 
maskiner.

Vi backar bandet till början av 80-ta-
let, då Sture Wikman kom tillbaka från 
drygt två år i Frankrike, där han alltså 
jobbat för Electrolux och tagit sin Mas-
ters i ekonomi.

– Då började jag på Wikman & 
Malmkjell, som startades av min far 
1959. 

Företaget var, som alla vet, fram-
gångsrikt i sin handel med både spån-
skärande och omformande maskiner, 
verktyg, mät- och kontroll-utrustning, 
jobbade offensivt, expanderade till 
både Norge och Danmark och köp-
te så småningom också Tool Center,  
som kompletterade verksamheten med 
verktyg och tillbehör.

– Under resans gång, flera år efter 
att jag tagit över efter min far, tyckte 
jag att en strukturering av branschen 
behövdes. Därför gick vi vid årskif-
tet 06/07 ihop med Swedish Tool. Det 
passade väldigt bra, eftersom företaget 
kompletterade Wikman & Malmkjell. 
De var verksamma i Baltikum, det var 

inte vi. Vi var i Norge och Danmark, 
det var inte dom. Vi hade verktyg, det 
hade inte dom. De hade standardma-
skiner med agenturen Doosan, medan 
vi var mer inne på special- och projekt-
maskiner mot den stora industrin. De 
hade dessutom Vislanda Maskin som 
sålde begagnade maskiner.

– Vi slog helt enkelt ihop verksamhe-
terna och skapade en ny företagsgrupp.

Knappt ett halvår hann sedan gå inn-
an Duroc kom in i bilden och köpte upp 
hela verksamheten. Sture Wikman fick 
en påse pengar och en aktiepost, som 
gjorde honom till fjärde största aktieä-
garen i Duroc.

– Nu sitter jag alltså i styrelsen för 
Duroc och jobbar utifrån det perspek-
tivet.

En del saker har Sture Wikman vid si-
dan om sin styrelsestol. Några, om än 
allt färre, säljprojekt jobbar han fort-
farande med. Han var dessutom man-
nen bakom Duroc Machine Tools ny-
skapande monter på Tekniska Mässan 
i oktober, ett knallgult tåg mot framti-
den – som helt saknade maskiner. Ni 
som var på mässan kunde inte missa 
den.

strukturfÖrändring
Sture Wikman såg alltså för ganska 

länge sedan den nödvändiga utveck-
ling och strukturförändring i verktygs-
maskinbranschen som nu blir allt tyd-
ligare.

– Kraven från industrin, framför allt 
från de större företagen och i synner-
het bilindustrin, är att du ska leverera 
en tillgänglighet på maskinerna som 
ska närma sig hundra procent. Då mås-
te du ha en storlek i din rörelse i form 
av service, reservdelar, hantering, tek-
niskt kunnande och så vidare. Det mås-
te finnas en storlek för att kunna ge den 
supporten. Kraven har ökat på tillgäng-
lighet, inställelsetider, man ska levere-
ra färdiga lösningar, lite mer turn key. 
Det behöver inte bara vara tekniskt, 

utan det kan också innebära finansie-
ringslösningar.

Ser man bakåt, så är det ju faktiskt 
precis i den riktningen som Sture Wik-
man jobbat med Wikman & Malm-
kjell, Tool Center, Swedish Tool och 
slutligen affären med Duroc. Och det 
ser vi också ske i allt större utsträck-
ning, inte bara hemma i Sverige utan 
också i ett vidare perspektiv.

Det om detta – nu gör vi ett lappkast, 
från maskinförsäljning till produktion;

produktion i BakHuvudet
Sedan 1983 har alltså Sture Wikman 

ägnat sig åt att handla med maskiner. 
Vilket egentligen rimmar väldigt dåligt 
med hans utbildning, som var starkt in-
riktad mot produktion, liksom de första 
arbetsåren efter studierna.

– Jag har alltid varit intresserad av 
produktion, säger han. Under många 
år har det legat i bakhuvudet att någon 
gång hitta någon liten tillverkande en-
het som jag kunde köpa. Möjligheterna 
öppnade sig när jag kunde 
ta ett steg tillbaka från 
det operativa i sälj-
organisationen. Då 
slog jag på radarn.

När den radarn 
svepte runt i väster, 
fick den utslag i Flen, 
ett tiotal mil från sä-
tet i Stockholm. Där 
fanns det lilla företa-
get Precima, som de-
lar verksamheten mel-
lan legojobb och egen produktion av 
styrspakar för båtar och fartyg.

– Inledningsvis var de tidigare ägarna 
inte mogna för en försäljning, konsta-
terar Sture Wikman. Det var två och ett 
halvt år sedan, så under ett och ett halvt 
år hade jag kontakt med dem.

– Sedan kom en väldigt kraftig låg-
konjunktur, som bekant. Det gjorde att 
deras syn på saker och ting ändrades, 
som för många företag under den peri-

Maskinhandlaren som hittade 
hem – i produktionen

ett exempel på 
legojobb; ett 
kolvstångslås till 
parker Hannifin.
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u

kvalitetsst yrning 

oden. Jag klev in och där är vi idag.

egna produkter LoCkade
Ja, där är vi idag. På Precima Produc-

tion AB, Fabriksgatan 2 i Flen. Vi häl-
sar på precis innan vintern överfaller oss 
med tunga snöfall och trafikkaos och fin-
ner en maskinhandlare som tycks trivas 
alldeles ypperligt i sin roll som företags-
ledare för ett produktionsbolag. 

Varför Precima?
– Dels tillfälligheter, som alltid i såna 

här sammanhang, men det fanns också 

saker som gjorde Precima särskilt intres-
sant.

Företaget har, kan vi konstatera, två 
ben, dels är man en ren legotillverkare, 
dels har företaget egna produkter.

– Och det är framför allt den egna pro-
duktionen som appellerade till mig, sä-
ger Sture Wikman.

– Jag vill göra mer än bara svarva en 
axel som ser ut så här. Det finns så 
många som kan svarva en axel. Och det 
finns bara en sak som kunden tittar på 
och det är pris, pris, pris – så du får aldrig 

tjäna några pengar.
Vad han säger är alltså att det där an-

dra benet, legotillverkning, lever på lå-
nad tid på företaget.

– Vi vill utveckla våra egna produkter 
och lägger ner mycket tid och kompetens 
på det. Samtidigt som vi vill hitta an-
dra, liknande produkter. Finmekaniska 
produkter, gärna mekatronik, där du har 
lite elektronik. Det ska byggas ihop, det 
ska monteras – där vi kan vara mer del-
aktiga än att bara leverera delen. Vi kan 
vara med och konstruera och utveckla  

efter årtionden som maskinhandlare rattar sture Wikman nu ett produktionsbolag med stor entusiasm. målsättningen är att styra över verksamhet-
en helt på produktion av egna produkter, där marin industri bara är ett av alla de områden som passar företaget.
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produkten, delta i arbetet att ta fram näs-
ta generation och så vidare. Det behö-
ver nödvändigtvis inte vara så att vi äger 
produkten, men att vi är mycket mer in-
volverade än att bara tillverka.

För konstruktion och utveckling av 
produkterna har företaget avancera-
de 3D-CAD- och CAM-system. Solid 
Works fanns när Wikman kom in för ett 
år sedan. Sedan dess har man också in-
vesterat i Edge CAM, för beredning till 
maskinerna, som ur Sture Wikmans per-
spektiv i och för sig har fel fabrikat... än 
så länge. Två vertikala fleropar, en fem-
axlig och en fyraxlig, samt tre svarvar. 
Dessutom innehåller verkstaden – som 
för övrigt har fått en ansiktslyftning i det 
nya ägarskapet – en rad andra, manuella, 
maskiner för slipning, hening, läppning 
och så vidare.

Monteringsavdelningen är en stor och 
viktig del av verkstaden. Där sitter Tom-
my Lövgren och Mihaela Andersson och 
fnular med tunna elkablar och små skru-
var i öppna spakar.

– Det är många delar och det mesta är 
väldigt smått, så det tar sin tid att monte-
ra en spak, konstaterar Mihaela.

spakar
Den egna tillverkningen är koncen-

trerad till spakar, styrspakar för marint 
bruk, för båtar och fartyg. Kunderna he-
ter framför allt Rolls Royce och MJP 
Waterjets. Kvalitetsprodukter således. 
MJP tillverkar vattenjetaggregat och 
spakarna är en del av drivpaketet.

– Idag handlar det alltså om spakar för 
den marina industrin, men i en utveck-
ling kan tillverkningen till exempel om-
fatta spakar för maskiner som jobbar i 
gruvan, i skogen och så vidare, säger 
Sture Wikman. Spakar där du behöver 
styra nånting omfattar ett väldigt stort 
område, och vi rör oss än så länge på ett 
begränsat utrymme. Det finns utveck-
lingspotential. Och floran av produk-
ter som skulle passa vår tillverkning och 
montering är naturligtvis ännu större.

Spak låter kanske inte särskilt high 
tech, men i det här fallet finns det många 

finesser på ett järnspett... Kvalitetskra-
ven är höga och spakarna är av flerfunk-
tionsmodell och innehåller mycket fin 
både mekanik och elektronik.

– Dessutom ska produkterna klara tuf-
fa miljöer. På ett fartyg är det både salt-
vatten, sol och regn, så det ställer höga 
krav på materialet. Vi jobbar övervägan-
de i aluminium, men också rostfritt – och 
en del plast.

spännande projekt
Sture Wikman är entusaistisk över det 

projekt han i och med företagsköpet dra-
git igång och han är alltså full av idéer 
för att utveckla verksamheten, med fo-
kus på produkttillverkning med helhets-
grepp.

–  Jag har varit med så länge att jag för-
står att man måste ta allting i steg. Just 
nu jobbar vi väldigt hårt med de marina 
kunderna. Där finns det fortfarande en 
klar utvecklingspotential. Alla områden 
där elektronik och mekanik samspelar är 
också intressanta för oss. Men det blir en 
senare fråga... 

Maskinhandlaren har hittat hem – i pro-
duktionen.

affektionsvärde. sture Wikman gör sig ogär-
na av med den här gamla slipmaskinen. den 
levererades en gång av Wikman & malm-
kjell... 

MedLeMSFöretaGet

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)

pilljobb. mihaela andersson monterar styrspakar. det gör man inte med vänsterhanden. i syn-
nerhet när det står rolls royce på den. 
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MFPN PLANFRÄSMFPN PLANFRÄS

Högeffektiv planfräs

•	 Dubbelsidiga pentagonala skär
•	 Stora kraftiga skär som tål tuff bearbetning
•	 Utmärkt spånflöde
•	 Låga skärkrafter

NYHET!

tel. 0240-182 30   -   fax 0240-182 35   -   info@smicut.se   -   www.smicut.se 
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En unik, toppmodern produktionsanläggning för konstruktionsstål
– det blir resultatet av BE groups förvärv av stålteknikföretaget
Lecor Stålteknik i Kungälv.

Förvärvet av Lecor gör BE Group 
bredare och starkare inom produk-
tionsservice med målet att BE-kun-
derna ska kunna spara tid, kostnader 
och kapital och kunna fokusera på sin 
kärnverksamhet.

Lecors toppkompetens inom kon-
struktion, produktion, projektledning 
och stålteknik kombineras här med 
BE Groups inköps- och marknads-
organisation, inköpskraft och breda 
kundbas.

automatiserad ståLverkstad
Lecor kan nu förverkliga planerna 

på att bygga en helt ny stålverkstad.  
Thore Andersson är ansvarig för af-
färsutveckling bygg inom BE Group:

– Tillsammans med Lecor bygger vi 
en toppmodern produktionsanlägg-
ning i Kungälv och skapar ett unikt 
erbjudande till de byggstålsentre-
prenörer som bygger stålstommar åt 
byggindustrin. Produktionsupplägget 
blir helt nytt i Sverige med automati-
serade produktionslinjer för konkur-
renskraftiga leveranser av prefabrice-
rat stål.

– Här kan kunderna lägga hela pro-
jekt, delar av projekt eller köpa styck 
vis av bearbetat material. Det har fun-

nits ett behov hos våra kunder att vi 
ska kunna leverera kompletta och fär-
digtillverkade komponenter. När vi nu 
förflyttar oss framåt i värdekedjan kan 
våra kunder ta större projekt än de ti-
digare mäktat med och kan expandera 
med volymer som de köper av oss, sä-
ger Thore Andersson.

stort intresse
Lecor fortsätter betjäna sina befint-

liga kunder inom exempelvis bygg-
konstruktion, broar, arenor, hamnar 
och andra specialprojekt. Samtidigt 
kan man tillsammans med BE Group 
bearbeta nya kunder inom segmentet 
byggstål.

Konstellationen BE Group/Lecor 
skapar nya möjligheter för konkur-
renskraftiga leveranser av färdigtill-
verkade stålkonstruktioner som möter 
den ständigt växande importen av fär-
digt stålbyggnadsmaterial.

Affären har följaktligen motta-
gits positivt och med stort intresse av 
marknaden. Lecor Stålteknik AB blir 
ett dotterbolag till BE Group Sverige 
AB, men företaget behåller sitt nuva-
rande namn.

(tidigare publicerad i nya dimensioner).

I Sverige finns ett stort behov av 
att via ökad automatiseringsgrad 
få fram mer kostnadseffektiva 
stålkonstruktioner. Det är just en 
sådan anläggning som BE group 
och Lecor Stålteknik nu bygger i 
Kungälv.

– Vi har länge velat bygga en sådan 
stålbyggnadsverkstad och har sökt en 
partner för att förverkliga våra planer. 
Helst ville vi göra det med BE Group 
– vår huvudleverantör av stål sedan 
många år.

Det säger Tennce Carlsson, VD för 
Lecor Stålteknik. Så här ser han på den 
gemensamma satsningen:

– Med den nya produktionsenhe-
ten kommer vi att kunna erbjuda fär-
diga prefabricerade stålleveranser för 
byggprojekt fritt arbetsplatsen, doku-
menterat och klart. Vi blir en kapaci-
tetsresurs för byggsmederna.

Produktionen ska ske i en automa-
tiserad anläggning där råbalk går in i 
ena ändan och kommer ut kapad, bor-
rad och gasskuren i den andra. I en an-
nan del av anläggningen skärs plåt i 
stora format, borras och märks. I en 
tredje enhet borras, stansas och klipps 
detaljer av plattstål.

– Sådana effektiva produktionsan-
läggningar har hittills inte funnits i 
Sverige, men väl i Finland, Polen, 
Tyskland och Holland, säger Tenn-
ce Carlsson. För kunderna innebär vår 
satsning lägre pris och högre kvalitets-
nivå. Genom att vi inte bara säljer rå-
material utan offererar prefabricerat 
stål – projektvis eller som komponen-
ter – stärker vi de lokala stålbyggnads-
företagen.

De kan då ta sig an större projekt än 
vad de tidigare har klarat av. Vi är allt-
så inte låsta vid att göra färdiga enhe-
ter utan kan även erbjuda komponen-
ter, om kunden så önskar.

Lecor Stålteknik är ett av de ledan-
de stålteknikföretagen med en lång rad 
stålprojekt på sin meritlista: nya hopp-
backen på Holmenkollen i Oslo – ett 
uppdrag man tog i hård internationell 
konkurrens, taket till Nya Ullevi, bro-
ar, processindustrier, offshoreanlägg-
ningar med mera. Företaget startades 
1965 och leds i dag av tredje genera-
tionen Carlsson: bröderna Tennce och 
Tony.

Lecor omsatte det senaste verksam-
hetsåret cirka 146 miljoner kr och har 
26 anställda. Nästa år räknar man med 
att behöva nyanställa 15 personer.

BE group 
köper  
Lecor och 
bygger

ett helt nytt
stålteknikföretag

– vår målsättning är att 
växa och utvecklas till 
sveriges ledande till-
verkare av prefabricerade 
stålkonstruktioner, säger 
tennce Carlsson, vd 
för Lecor stålteknik i 
kungälv. för kunderna in-
nebär vår satsning
lägre pris och högre 
kvalitetsnivå.

”Lägre pris och högre 
kvalitetsnivå”
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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.

Som ett ledande globalt stålföretag antar vi gärna  
utmaningarna på den internationella marknaden. Men 
för oss på Ruukki är Sverige vår viktiga hemmamarknad.

Med vår kunskap och vårt stål finns vi i allt från 
bilkomponenter till multiarenor. Vårt arbete är lång-
siktigt och vi gillar att jobba tätt med dig som kund. 
Precis som du tar vi ansvar för ett tryggare samhälle 
och en bättre miljö.

Vi engagerar oss dagligen för att möta dina behov och 
överträffa dina förväntningar. Idag och imorgon.

Borta bra 
men hemma bäst

Vad behöver du? Johan Magnusson
Vice President and BU Manager Scandinavia

Kontakta oss på Ruukki! Tel: 010-78 78 000. Läs mer om oss på www.ruukki.se 
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Box 662 441 18 Alingsås
Tfn 0322-159 40 Fax 0322-63 48 44
www.belano.se E-post: info@belano.se

Kvalitet lönar sig i längden
Fråga

oss först!

Plåt- och profilstålsaxar
i storlekar 36–220 ton

Pris från 53.500:–
+ moms

Bockmaskiner
i storlekar 8,5–300 ton

Pris från 66.000:–
+ moms

Klippa – stansa Bocka – pressa

Stierli

Finns även för enbart stansning

Enkla & CNC styrda

- Över 1 000
standardkomponenter

med CAD-bibliotek
Tel. 054-56 76 30 • E-post: info@vsm.nu

www.vsm.nu

Svensktillverkade kompakta
kvalitetsenheter för:

• Borrning 
Ø 0,3–25 mm i stål

• Gängning 
M1,6 –M16 i stål

• Fräsning

www.e2systems.se

Kostnadseffektiv 
automatisering

E2 Systems – en del av Tubex AB
Strömslundsgatan 3, 507 62 Borås, Sweden

Tel: 033-20 88 40, Fax: 033-20 88 49, E-mail: e2@e2systems.se
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strålande teknik
 för 

  Ronsve Lasergravyr

www.ronsvelasergravyr.se

oRlysande resultat

    Gravyr/märkning på rostfritt stål m. fl. material.
        Serienummer, koder, logotyp, bilder och text 
          blir mycket stryktåliga. Lasergravyr är ett 
       precisionsverktyg  
        med ett stort användningsområde. Gravyr och
       skärning av "mjuka" material som trä, plaster
       m. m. 

Företaget har sen starten 2002 haft välkända kunder som SVT i Malmö, 
Vasaloppet i Mora, Carl Malmsten i Stockholm, Atlas Copco i Örebro, 
Stockholms Stad, SCA i Umeå och Skistar/Hundfjället i Sälen för att
nämna de mera namnkunniga.       För mer info och kontakt, titta in på

är vad Du får när du anlitar

Exklusiv

brevlåda i ro
stfritt 

stål,

egen idé och produkt.

Ekskylt 120x120x15 mm för 
stadens motionsspår

Snickarglädje till dockhus åt
Skala Minimal i Vällingby.

          Unika och dekorativa
          kund- och personal-
          presenter. 
        Effektfull ljushållare åt Wi-Tö Rostfria AB i Billesholm.
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På mässan Processteknik visades ett 
stort intresse för Intabs nya MSR-145 med 
termoelementingångar. Den lilla loggern 
kan dessutom mäta luftfuktighet, spän-
ning, ljus, lufttryck, temperatur och acce-
leration i 3 led. Loggern skräddarsys ef-
ter dina önskemål och kan levereras med 
1 eller 4 termoelementingångar för typ K. 
Mätområdet är från 0 till +1024°C. 

MSR-145 har ett inbyggt, uppladdnings-
bart batteri som kan laddas via USB-por-
ten. Termoelement av valfritt utseende 
kopplas in via en skruvplint på en kabel 
som kan fås i olika längder.  MSR-loggern 
rymmer 2 miljoner mätvärden. Datalog-
gern är inte mycket större än ett USB-min-
ne och kommunicerar med PCn via med-
följande miniUSBkabel och mjukvara. 
Mätfilerna kan även djupanalyseras med 
EasyView Pro.

www.intab.se

Den nya alliansen Svenska Automations-
gruppen medverkade som utställare på Tek-
niska Mässan i Stockholm och Scanauto-
maticmässan i Göteborg i oktober 2010. 
Alliansen, med inriktning på effektiv auto-
mation och produktion inom tillverkande 
industri, fick stor uppmärksamhet både från 
besökare och utställare.  

 Efter att TGS, Transmissionsgruppen i 
Sverige och SWIRA, Swedish Industrial 
Robot Association under våren 2010 bilda-
de Svenska Automationsgruppen har alli-
ansen fått mycket positiv uppmärksamhet i 
media och från företag i branschen. 

– Det finns helt klart ett behov av en hel-
täckande allians för automation och pro-
duktionslösningar, förklarar Manne Seif-
ter, ordförande i TGS. Vår inriktning är att 
bygga nätverk och utveckla affärer bland 
annat genom att skapa en gemensam auto-
mationsmässa för tillverkningsindustrin. 
Planerna 

på ett starkt ”måste-event” som blir den 
givna B2B-mötesplatsen för automation 
och produktion får mycket positivt gensvar 
i branschen. 

– Vår medverkan på mässorna nu i ok-
tober blev en utmärkt möjlighet att träffa 
branschfolk och berätta om Svenska Auto-
mationsgruppen, säger Ove Leichsenring 
från ABB Robotics och medlem i SWIRAs 
styrelse. Dessutom fick vi flera nya före-
tag som direkt blev medlemmar och ett stort 
antal intresserade som vill ha mer informa-
tion innan de kommer med. 

– Redan från start hade Svenska Automa-
tionsgruppen nästan 100 medlemsföretag 
vilket direkt gjorde oss till Sveriges star-
kaste automationsnätverk. De två mässorna 
gav ytterligare nya intressenter och direk-
ta medlemmar. Det innebär att ca 200 med-
lemmar inom ett år verkar realistiskt, avslu-
tar Manne Seifter. 

 www.swira.org

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 12000 ton stål över 
en tvåårsperiod, vilket motsvarar en för-
dubbling av vår årsproduktion, berät-
tar Olle Nilsson, marknadschef på Duroc 
Special Steel.

Avtalet är ett legoavtal, ett så kallat hire 
processing agreement, där SSAB levere-
rar stålet och Duroc Special Steel står för 
förädlingen. 

www.duroc.com, www.ssab.se

Intabs MSR-145 
– liten men stor

Svenska Automationsgruppen växer
Tekniska Mässan och Scanautomatic gav nya medlemmar

Duroc tecknar  
avtal med SSAB

Tilars maskinverk-
samhet from har för-
värvats  av Ahlsell Ma-
skin AB i Örebro.

Johan Martinez har 
anställts hos Ahlsell 
Maskin AB som pro-
duktchef/säljare Juaris-
ti. I och med detta över-
går agenturansvaret för 
Juaristi till Ahlsell Ma-
skin AB.

Syftet är att erbjuda våra gemensamma 
kunder en ännu starkare organisation be-
träffande marknadsföring, service, före-
byggande underhåll och reservdelshåll-
ning, samt att förstärka Ahlsell Maskins 
produktsortiment på tyngre maskiner.

Ahlsell Maskin AB som är ett komplett 
maskinhandelsföretag med agenturer, 
marknadsföring, 

FU-avtal samt utbildningsverksamhet 
har för närvarande 20 anställda i Sverige 
med huvudkontor och show-room i Öre-
bro.

www.ahlsellmaskin.se

Ahlsell köper Tilar

johan martinez.

GA Lindberg lanse-
rarNordson EFD:s New 
BackPack™ -ställdon för 
ventil som förbättrar dis-
pense r ingsven t i l e rnas 
snabbhet och  noggrannhet.

Ställdonet ökar, enligt GA 
Lindberg vinsten för tillver-
kare och möjliggör produk-
tion av fler produkter under 
samma tidsperiod.

Nordson EFD i USA har 
introducerat en ny uppfin-
ning för att förbättra pro-
duktivitet och vinst i den 
beräknade $ 10-miljarders-
marknaden för montering.

Tusentals tillverkare 
runt om i världen använ-
der Nordson EFD dispense-
ringsventiler i sina automa-
tiserade produktionslinor 
för att applicera vätskor i re-
peterbara mängder. Över-
vägande applikationer i life 
sciense, elektronik och for-
donsindustrin kommer att 
ha nytta av BackPack™.

Det nya BackPack™ ställ-
donet kan hjälpa dessa före-
tag att producera mer pro-
dukter på kortare tid genom 
möjliggörandet av cyk-
ling av Nordson EFD ven-
tiler 2-3 gånger snabbare än 

Snabbare 
ventiler 
med nytt 
ställdon

som tidigare var möjligt. Det 
snabbare ventilställdonet gör 
det också möjligt att produ-
cera de mindre vätskedroppar 
som önskas i dagens avance-
rade produkter, som exempel-
vis medicinska apparater och 
portabel elektronik.

Införlivandet av avance-
rad miniatyriserad magnet-
ventilsteknologi, den uppfin-
ningsrika BackPack monterar 
magnetventilen som används 

för att öppna och stänga dis-
penseringsventilen direkt på 
dispenseringsventilens luft-
cylinder hellre än på en se-
parat fixtur. Detta gör det 
möjligt att uppnå magnetven-
tilshastigheter så korta som 
5-6 millisekunder och cy-
keltider så höga som 800 per 
minut. Typiska magnetven-
tilshastigheter är annars 15 
millisekunder resp 400.

www.galindberg.se
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Swerea utför forSkning och utveckling i världSklaSS 
inom lättvikt, rent Stål och funktionella fibrer

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

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

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

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

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

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

funktionella fibrer
Fibrer är byggstenar i förädlade textila ma-

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

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

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

Swerea-koncernen skapar, förädlar och förmedlar forskningsresultat inom material-, process-, produkt- och 
produktionsteknik. Vi skapar affärsmässig nytta för medlemmar och kunder och stärker konkurrens- och inno-
vationsförmågan hos näringslivet i Sverige.

Koncernen ägs av industrin och staten och erbjuder behovsmotiverad forskning, utveckling och utbildning. Kon-
cernen har omkring 450 anställda och omsätter 550 milj kr per år. www.swerea.se

Forskning i världsklass

Annons_sv_verkstad_dec2010.indd   1 2010-12-01   16:18:10
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ABB bjuder 
4,2 miljarder 
för Baldor

ABB vill köpa det amerikanska fö-
retaget Baldor Electric Company. 

Budet som lagts är värt 4,2 miljarder 
dollar, vilket motsvarar lite drygt 29 
miljarder SEK.

Budet tas emot positivt i Baldor, där 
styrelsen uppges ha rekommenderat 
aktieägarna att tacka ja.

För ABB är affären ett viktigt stra-
tegiskt steg, som ger företaget sto-
ramöjligheter på den amerikanska 
marknaden.

Baldor har omkring 7 000 anställda 
och omsatte under de nio första måna-
derna 2010 1,29 miljarder dollar, en-
ligt ABB. Baldor tillverkar industriel-
la elmotorer, mekaniska produkter för 
kraftöverföring, drivsystem och ge-
neratorer.

www.abb.se

På Elmia Subcontractor presenterade Glyn-
wed produkter i de sofistikerade och innova-
tive keramiska FRIALIT®- DEGUSSIT®- 
materialen i Hall B, monter B07:42.

Glynwed och Friatec har många års erfaren-
het av keramiska produkter för elektriska och 
mekaniska applikationer. Denna samlade er-
farenhet och expertis har Glynwed applicerat 
på sina produkter och lösningar för en rad oli-
ka typer av industrier. Tillsammans med sina 
kunder utvecklas kundanpassade konstruk-
tioner för speciella ändamål.

På årets Elmia Subcontractor fokuserade 
Glynwed på elektroteknologi, där Glynwed / 
Friatec producerar en rad olika keramik-me-
tall-konstruktioner såsom, keramiska hög-
trycks / högspänningsgenomföringar, kon-
nektorer, olika typer av sensorer samt andra 

keramik-metall-konstruktioner. De keramis-
ka genomföringarna är designade för högt 
tryck tillsammans med högspänning, stark-
ström samt hög eller låg temperatur i korro-
siva miljöer.

Glynwed har också stor och lång erfarenhet 
och  know-how för mekaniska applikationer 
med komponenter som: kolvar och plungers 
for högtryckspumpar, presisionsonskulor för 
ventiler eller lagerapplikationer, andra ven-
tilkomponenter som säten och ventilskivor, 
glidlager, fullkeramiska eller hybrid kul- och 
rullager, bussningar, axlar, tätningsringar, 
dysor, liners till flödesmätare och flerfasmä-
tare samt mycket mer. Komponenterna har 
mycket god slithållfasthet och resistens mot 
erosionoch korrosion.

www.glynwed.se

Elektroteknologi i mässfokus

AB Nomo Kullager lanserade i samband 
med Elmia Subcontractorvisade Spyraflos 
färdigmonterade lagerhus med miniatyrkul-
lager av rostfri premium kvalitet.

Med ett litet unikt komplement till det ge-
nerellt stora sortimentet av lagerhus visar 
Nomo Kullager att det hela tiden sker en ut-
veckling av sortimentet.

Axelstorlekar på miniatyrlagerhusen är 
4-10 mm och finns även i tumstorlekar. Se-
rien bygger på de vanligast förekomman-
de miniatyrlagren på marknaden och det är 
de minsta komplett monterade kullagerhu-
sen på marknaden. Lagerhusen är tillverka-
de i högkvalitativt sintrat aluminium. Lagren 
finns med dubbla tätningar och livstidssmörj-
da. Utmärkt för livsmedelsindustrin och läke-
medelsproduktion.

De erbjuder nya möjligheter för konstruktö-
rer och inbyggare. Miniatyrlagerhus har vid 
många skilda tillfällen efterfrågats. De kan 
till exempel ingå i analysutrustning, medi-
cinutrustningar, mynthanteringsutrustning 
och fixturer av olika slag. Men det finns ock-
så mer privata användningsområden; hobby- 
och modellbyggare kan också ha stor nytta av 
miniatyrlagerhusen!

Kompletta miniatyrlagerhus från Nomo

Att det är färdigmonterade lager i hus kan 
också innebära förenklingar i befintliga app-
likationer av olika slag. Som alltid innebär 
användandet av ett komplett lagerhus en sä-
kerhet i att lagret är korrekt monterat i huset 

med korrekta passningar. Man behöver givet-
vis ta hänsyn till valet av axel och dess tole-
rans, samt varvtal.

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

www.datek.net

HUR VILL DU STYRA?
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E-fakturor sänds mellan företagen via 
så kallade växlar, operatörer som han-
terar fakturorna, och förfarandet skulle 
kunna vara så enkelt som att bara trycka 
på en Sänd-knapp. Men ska man skicka 
en faktura till ett företag som hanteras av 
en annan växel än den man själv är anslu-
ten till kan det inte ske automatiskt utan 
först efter att man sökt upp rätt växelope-
ratör, gjort en manuell förfrågan och fått 
betala en viss prislapp för denna förfrå-
gan. I Sverige finns ett 20-tal operatörer 
som sitter och håller på var sin katalog av 
anslutna företag. Det kan till och med bli 

så besvärligt att faktureringen blir till ett 
mindre projekt i sig.

Man kan jämföra med de olika tele-
operatörerna, som för länge sedan tving-
ats till samarbete. Det skulle se ut, om 
du abonnerade hos Telia och ville ringa 
en abonnent hos Telenor och först fick 
ringa Telenor och be om tillåtelse att bli 
inkopplad och dessutom få betala sär-
skilt för detta. 

Basware är ett globalt företag som 
specialiserat sig på programsystemlös-
ningar för upphandling, inköp och be-
talningsprocesser, däribland e-fak-
turahantering, och man har funnit de 
byråkratiska problemen i Sverige besvä-
rande. Eftersom samarbetet inte tycks gå 
av egen kraft, borde alla e-fakturaväx-
lar att tvingas till en större öppenhet. I de 
andra nordiska länderna har staten krävt 
att den offentliga sektorn ska faktureras 

elektroniskt och 
eftersom en stor 
del av den priva-
ta sektorn gör af-
färer med staten 
har operatörerna 
mer eller mindre 
tvingats att öpp-
na sina katalo-
ger.

Två saker mås-
te alltså hän-
da: operatörerna 
måste öppna sina 
kataloger och visa upp sina abonnenter 
offentligt och dessutom måste de star-
ta samtrafik utan att ta betalt för att sätta 
upp en förbindelse mellan växlarna och 
istället ta betalt per transaktion.

mats norbäck, vp sales Basware
mats.norback@basware.com

Sverige hopplöst efter på e-fakturamarkanden

mats norbäck.

Till skillnad från övriga norden står 
Sverige fortfarande och stampar när 
det gäller e-fakturering. idag finns det 
för många hinder, ekonomiska och by-
råkratiska, för att det hela ska få något 
egentligt genomslag. 

Till ny affärs-
områdeschef för 
Hoffmann och 
Mätteknik på Ra-
vema AB har an-
ställts Stefan In-
hammar, 43 år, 
från Ulricehamn.

Stefan kom-
mer närmast från 
Precomp Solu-
tions AB, som är underleverantör till for-
donsindustrin med en omsättning på ca 
MSEK 150. där han senast var vice VD. 
Han har även gedigen erfarenhet som 
verktygsmakare, konstruktör, teknisk 
chef samt marknadschef på Precomp So-
lutions och tidigare på Mont Blanc Indu-
stri AB.

www.ravema.se

Ny affärsområdes-
chef på Ravema

Ruukki flyttar in
Stålproducenten Ruukki stärker sin 

konkurrenskraft på en allt tuffare stål-
marknad, genom att helt enkelt flytta in 
hos kunden. Ett nytt team produktchefer 
flyttar in hos kunderna. “Tillsammans” 
är ledordet för framtidens produktut-
veckling. 

På en global stålmarknad, där lågprisal-
ternativen inte nödvändigtvis håller en då-
lig kvalitet, behöver man vara tydlig med 
sina egna konkurrensfördelar. Finska stål-
producenten Ruukki har en avancerad 
produktförädling, och satsar från och med 
i höst på att flytta ut kompetensen kring 
stålets möjligheter – till kunden.

Ruukkis nya team består av sju pro-
duktchefer som fokuserar på att stötta 
kundens produktutvecklare och gemen-
samt hitta nya möjligheter i användning-
en av stålet.

www.ruukki.se

På Tekniska Mässan i Stockholm utlyste 
Douglas Hellström en tävling med tre teknis-
ka frågor samt en utslagsfråga, nu har vinna-
ren utsetts!

Hans Andersson, Uppåkra Mekaniska, sva-
rade inte bara rätt på de tre tekniska frågor-
na, han gissade dessutom att boxen innehöll 
98 st ”Ingenjörens Svarta Bok”, vilket var ex-
akt antal!

För detta belönades Hans med en IPod 
Touch® som överlämnades av Lars Öhman 
på plats i Skillingaryd.

Frågorna som ställdes var:
1. Hur många mm motsvarar ¼”? 
6.350 mm
2. Vilken borrdimension bör du använda 

om du ska gänga M10 med skärande gäng-
tapp?   8.50 mm

3. Vilken gängstigning har UNC 3/8”?
16 tpi
Svaren på samtliga frågor fanns i ”Ingen-

jörens Svarta Bok” som förövrigt blev en 
stor succé på mässan och Douglas Hellström 

trycker nu upp en ny omgång böcker för att 
kunna tillgodose den stora efterfrågan.

Douglas Hellström AB är känt för sitt breda 
sortiment av gängverktyg i alla förekomman-
de gängsystem. Lagret i Falkenberg rymmer 
gängtappar och snitt från M1 upp till M100, 
samt motsvarande i tumsystem. I många fall 
är det kollegorna kallar Special, standard hos 
Douglas Hellström.

And the winner is...

Lars Öhman, vd på douglas Hellström, över-
räcker en ipod touch® till Hans andersson, 
uppåkra mekaniska.

Handheld Group har av Veckans Affärer ut-
nämnts till ett av årets Superföretag. Det är 
tredje året i rad som Lidköpingsföretaget till-
delas denna prestigefulla utmärkelse.

Av alla företag i Sverige som omsätter mer 
än 10 miljoner kronor har i år 353 stycken ut-
setts till Superföretag. Veckans Affärer väljer 
ut årets Superföretag genom att se på nyck-
eltalen tillväxt, vinst, avkastning, effektivitet, 
kapitalstruktur och finansiering. Det räcker 
inte med att uppfylla alla kriterier under ett 
år, - ett företag måste uppfylla alla krav un-
der fyra år för att vara aktuellt som årets Su-
perföretag.

Ett Superföretag måste även vara bättre än 
genomsnittet av de företag de konkurrerar 
med inom sin bransch. Veckans Affärer ut-
trycker detta; ”Det räcker inte med att växa 

snabbast eller vara extremt lönsam. För att 
erövra titeln Årets Superföretag måste man 
vara bäst – på allt!”

”Det är jätteroligt och stimulerande att vi 
lyckats bli Superföretag för tredje året i rad. 
Att bli utnämnd till Superföretag är inte helt 
enkelt då det är ett flertal kriterier som be-
döms och mäts, vilket gör att utnämningen 
känns extra rolig”, säger Jerker Hellström, 
Koncernchef för Handheld Group.

”Vår ambition är att fortsätta med en stark 
tillväxt och att kontinuerligt vidareutveckla 
vårt företag. Denna utmärkelse är förhopp-
ningsvis bara en av många under de närmast 
kommande åren och vi hoppas naturligtvis att 
vi blir utnämnda till Superföretag även nästa 
år”, avslutar Jerker Hellström.

www.handheldgroup.com

Handheld utnämnt till Super- 
företag för tredje året i rad
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AutomAtion2011

Distribution & 
logistik2011

livsmeDelsproDuktion 
& processteknik2011

pAck & embAllAge2011

unDerhållsteknik2011

Fem industrimässor under ett 
takMässan för dig som arbetar med distribution, logistik och materialhantering

Mässan med automationslösningar för ditt företag

Mässan för dig som arbetar med produktion av livsmedel

Mässan med framtidens förpackningslösningar

Mässan för dig som arbetar med drift- och underhållsfrågor

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

13-14 April 2011 | bAltiskA hAllen / isstADion | mAlmÖ

Partners

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

www.svenskverkstad.se42

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

är du leverantör? 
registrera ditt företag kostnadsfritt på 

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

Qimteks Marknadsplats har tekniska profiler på över 3 000 leverantörer
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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 
info@metall-lego.se 
www.metall-lego.se

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

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.

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

maintpartner har lång erfarenhet 
av att arbeta
med tung bearbetning inom plåt, 
svets och maskinbearbetning. 
vi utför alla sorters nytillverknin-
gar, reparationer för den svenska 
industrin. 
vi har även ett finsnickeri.
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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: 0910-78 29 30 (MVR Nord)

Verkstadsförsäkring, en prisvärd företags-
försäkring
Trygg-Hansa, 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 är det eF  
som gäller!

Då införs nämligen en skattereform som 
i det närmaste kan kallas för hemlig, efter-
som endast ett fåtal industriföretag känner 
till den. Inte ens Skattemyndigheten kan 
ge klara besked. De skattesubventioner 
som tidigare funnits för svenska industri-
företag vad gäller uppvärmning och eld-
ning med olja bantas nu rejält. Syftet är att 
minska den svenska industrins utsläpp av 
växthusgaser och att styra användningen 
mot en högre andel miljövänlig bioenergi. 
Och omställningstakten är hög. Företag 
som inte har hunnit förbereda sig riske-
rar att drabbas hårt ekonomisk.  På www.
energiskiftet.se finns all information att 
hämta.

Syftet med skattereformen är gott och 
i linje med de beslut som fattades vid 
Klimatmötet i Köpenhamn – svensk in-
dustri ska byta till uppvärmningssystem 
som inte skapar växthusgaser. Målet är att 
minska utsläppen med två miljoner ton till 
år 2020. Därför blir det nu avsevärt dyra-
re att behålla sina oljebaserade uppvärm-
ningssystem än att ställa om till bioenergi. 

Men om den samhälleliga informationen 
flödade inför villaägarnas energiskifte ly-
ser den märkligt nog helt med sin frånva-
ro när det nu är dags för industriföretagen 
att ställa om. Svenska industriföretag be-
talar idag 21 procent i koldioxidskatt. Ge-
nom minskade subventioner ökar skat-
ten till 30 procent 2011. År 2015 är nivån 
uppe på hela 60 procent. Därtill kommer 
företagen att från den 1/1 2011 även på-
dyvlas en energiskatt på fossila bränslen. 
Den skatten kommer att vara 30 procent 
av den generella energiskattenivån. Det 
blir alltså avsevärt dyrare med oljeeldning 
för den svenska industrin. Trots detta kan 
få myndigheter, industriföretag, intresse- 
och branschorganisationer svara på exakt 
hur förändringen kommer att slå vid års-
skiftet.

–   Förvirringen kring omställningsfrå-
gan är stor. Vi träffar dagligen oroliga in-
dustriföretag som efterlyser saklig in-
formation och en tydlig överblick över 
vilka källor som står till buds som ersät-
tare för oljan. Det bästa hade förstås varit 
om branschorganisationer och myndighe-
ter hade rätat ut alla frågetecken i god tid 
genom att samla information på gemen-
sam plats. Nu är det inte så. Därför har vi 
skapat www.energiskiftet.se och hoppas 
på att det kan bli ett startskott för diskus-
sionen, säger Niklas Engström från Neo-
va som är initiativtagare till Energiskiftet 
2011.

Ny skattereform 
överrumplar 
svensk tillverk-
ningsindustri
Den 1 januari 2011 står stora delar av 
den svenska tillverkningsindustrin inför 
ett bryskt uppvaknande. 

MVR? – vad är det för nåt?
PLR – känner jag inte till...
Ahaaa, du menar EF!

Riktigt så är det inte än, förstås. Än så 
länge är EF, eller Entreprenörföretagen, 
relativt anonymt som begrepp. Men det 
är krafter som jobbar för att namnet ska 
bli välkänt i industrikretsar. Startskot-
tet för den processen gick på Tekniska 
Mässan i oktober, och pressrelease har 
gått ut i dags- och fackpress – och dess-
utom publicerats.

– I och för sig inte riktigt rätt forum, sä-
ger Andreas Khysing, ordförande i ny-
bildade föreningen EF Mekanik. Men vi 
träffade ändå en hel del intressanta män-
niskor där och vi fick en möjlighet att 
visa upp oss för första gången.

– Nu gäller det att på många olika sätt 
visa att vi finns och vad vi gör, både vi 
som nybildad förening och EF som bo-
lag.

EF är som bekant resultatet av att MVR 
och PLR bildat gemensamt servicebolag 
som ersätter repektive organisations tidi-
gare motsvarigheter. Men målsättningen 
är ungefär densamma som den varit och 
utvecklats under omkring 100 år. Fast 
bättre, modernare och lite tuffare.

Det är under det här året det mesta 
kring EF har skett. Bolaget har bildats, 

Leif Nyberg, Andreas Khysing och 
Thomas Hedin i EF-montern på 
Tekniska Mässan i oktober.
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peter 
Collin.

Kenth Westin
förbundsordförande

nu är det eF  
som gäller!

OrdFöranden har Ordet

Eftersom jag inte har synts i vår tid-
ning sedan Kongressen, vill jag och 
hela styrelsen tacka för förtroendet att 
leda förbundet de kommande tre åren. 

Det kommer att bli en spännande tid 
med uppbyggandet av EF AB, som vi 
redan kallar vårt nya servicebolag.

Så från och med 2011-01-01 är det 
EF AB som gäller i alla frågor rörande 
oss medlemmar och andra frågor.

medLemsnytta
Vårt mål med att bilda ett nytt servi-

cebolag i lag med PLR har hela tiden 
varit medlemsnyttan som huvudsyf-
te – samt att vi blir en starkare faktor 
som ingen kan låta bli att lyssna på i 
bransch- och företagarfrågor.

Det blir också en stor uppgift att vår-
da våra nuvarande medlemmar, så att 
de stannar kvar, samt att sluta nya till 
oss. Det har vi nu åtta företagsrådgi-
vare till hjälp med. Därmed inte sagt 
att vi andra skall sitta stilla, utan vi ska 
stötta dessa personer med eventuella 
presumtiva medlemmar.

 Vi företagare får allt större krav på 
oss att kunna driva våra projekt på ett 
säkert sätt och enligt alla regler, vilket 
medför att vi måste utbilda våra an-
ställda och företagsledare inom oli-
ka områden, samt att det ställer högre 
krav på vår organisation som måste 
stötta oss med allt vad det innebär.  

Jag är helt säker på att EF AB kom-
mer att kunna möta detta med rätta ut-
bildningar och rätt råd i olika frågor.

Men allt detta och mycket mera får 
vi säkert anledning att återkomma till 
och då tar vi upp de frågorna här i tid-
ningen eller på olika konferenser.   

Nu när det går mot jul och det ser bra 
ut med orderingången, kan vi tro på ett 
liv efter jul. Jag och övriga 
inom styrelsen samt 
personal vill önska alla 
en riktig god jul och 
gott nytt år.  

Efter  
Kongressen

mbl-förhandlingar har utförts, alla jurdiska 
grepp har tagits. Sjösättningen är avklarad, 
kan man säga. Men den 1 januari 2011 ska 
skeppet kasta ankar på allvar och ge sig ut.

TM var alltså starskottet när det gäller 
marknadsföringen. Den ska nu fortsätta på 
många sätt. Fortsatt mässdeltagande, bland 
annat på en mer ”rätt” mässa som 
Elmia Subcontractor, 
planeras. Dessutom 
kommer allla samar-
betspartners och leve-
rantörer att få ett per-
sonligt, förklarande 
brev. Mun-mot-mun-
metoden praktiseras 
också just nu av alla in-
blandade, för att hamra in 
det nya begreppet. Infor-
mation i annonser och arti-
kelform är förstås också ett 
led i den löpande marknads-
föringen.

– Vi har en idé om en ro-
adshow under 2011, för att 
visa upp oss över landet, säger 
Lars Svedje, vd. Större leveran-
törer kommer att få personliga 
besök.

Glöm inte helt bort MVR och 
PLR, som naturligtvius fortfaran-
de finns i bakgrunden – men tänk 
EF!

47www.svenskverkstad.se
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* Fyll i talongen och skicka in sidan senast 
2 februari 2011 till: 
”Korsord 610” Svensk Verkstad, Svärdvägen 
13, 182 33 Danderyd.

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

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

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

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

tel:  ...........................................................
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Vinnare i nummer 5-2010: Christer Hugert, melanders verkstad, Laholm.
Louis uhrbom, prisma teknik, tibro. karin Lund, Bullbekämparen, partille.
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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

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

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

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

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

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

Lösning för nummer 510:

Nu är det dags för ett nytt Sudoku. Sänd in lösningen så 
att vi har den senast 2/2 2011. Lösningen kommer att 
publiceras i Svensk Verkstad nummer 1-2011.

Skicka lösningen till: 
Svensk Verkstad, Svärdvägen 13, 182 33 Danderyd. 
Märk med “Sudoku 610”.

Sudoku

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 

* ** *** ****

Lösen:

Lösning:

Lösen:
8854

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.

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

Ett Sudoku från AB RIGNELL-ZANDER 

* ** *** ****

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!

Vinnare i nummer 5:
1a: Bengt kläppe, konga Bruk, 
 konga

2a: Cathrin andreasson, 
 volvo power train, malmö

3e: anders jarlvi, kinne Lego,
 Lidköping
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Jürgen Engelbrecht är vd och chef för 
en växande koncern som sedan ett par år 
genomgår en kraftig förvandling.

– Swedish Tool, Wikman & Malmk-
jell, Wikman Gerber och Tool Center in-
går sedan årsskiftet alla i Duroc Machine 
Tool, säger Engelbrecht.

För att göra en lång historia kort väx-
er koncernen genom förvärv och i pro-
cessen kompletteras verksamheten med 
flera ben och rinner också ut över lands-
gränserna för att idag omfatta sex mark-
nader; Sverige, Norge, Danmark samt 
Baltikum med Estland, Lettland och Li-
tauen. Den här delikata blandningen av 
företagskulturer har varit och är Jürgen 
Engelbrechts uppgift att styra upp i en 
gemensam riktning och ett gemensamt 
tänk som ska genomsyra koncernen.

Vad bygger du
i första hand ditt

ledarskap på
– En målsättning är alltid att försöka få 

med mig alla åt samma håll och då är det 
viktigt att vara en i gänget, en del av or-
ganisationen, snarare än någon som sit-
ter på sitt stängda kontor och styr.

– Jag sitter faktiskt inte i eget kontor 
längre, utan mitt i ett kontorslandskap. 
Det har både för- och nackdelar att alltid 
vara tillgänglig på det sättet, men oftast 
fungerar det bra. Vi har ingen hierarki, 
jag ska kunna prata med alla på alla nivå-
er. Jag åker gärna med säljare ut på fältet, 
till exempel. Och jag tror jag är ganska 
duktig på att delegera och på det sättet 
hålla organisationen  platt.

– Dessutom är det naturligtvis viktigt 
att sälj alltid kommer högst på agendan 
och det är viktigt att vi representerar fö-
retaget på ett bra sätt gentemot våra hu-
vudmän. Jag har sett väldigt många ho-
tellrum...

 Hur säljer du och
 din organisation

företaget
– Personliga besök är naturligtvis ett av 

de främsta verktygen i det fallet. Sveri-
ge är uppdelat i distrikt för både maskin, 
verktyg och det vi kallar miljö, det vill 
säga skärvätskor med mera. En sådan 
uppdelning ska också ske i Danmark och 
Norge. Baltikums marknader är tillräck-
ligt små för att hanteras av ett säljkontor.

– Vi är också duktiga på att anamma de 
nya teknikerna. Vi har en ny och allde-
les utmärkt hemsida till exempel, där vi 
är lite trendsättare. Sture Wikman har till 
och med en populär blogg! Vi vill hål-
la hemsidan levande och har till och med 
en tjej som tar hand om den på heltid. Vi 
vill vara – och är – moderna i en gam-

malmodig bransch.
– Dessutom har vi förstås ett intensivt 

mässdeltagande och arrangerar öppet 
hus och så vidare. 

Så sent som för några dagar sedan in-
vigde företaget dessutom sitt Doosan 
Technical Center i Täby, också ett exem-
pel på en utåtriktat verksamhet.

– Där finns de senaste maskinerna och 
alltid servicetekniker och applikations-
ingenjörer. Planerade besök är önskvärt, 
men oanmälda besökare är också väl-
komna.

Hur förändras
klimatet för en vd

under kristider
– Alla tvingas bli kostnadsmedvet-

na under en krisperiod. Inte minst en så-
dan vi nyss upplevt och fortfarande job-
bar med att kämpa oss ur. Vi tvingades 
skära ner 30-35 procent av personalstyr-
kan och vi sjönk från 105 till 70 anställ-
da i våra sex länder. Men samtidigt tog vi 
ett aktivt beslut i slutet av 2009, att sat-
sa framåt och anställa strategiskt. Så-
ledes förstärkte vi, främst på säljsidan 
med  exempelvis en säljchef, men ock-
så på service och support. En vd tillsat-
tes i Danmark.

– Men tyvärr ägnade jag under krisen 
väldigt mycket tid med att prata med 
människor jag var tvungen att att skicka 
hem. Det är inte alls roligt. Samtidigt 
måste man måna om de som är kvar. 

Lågkonjunktur, 
tid för förnyelse. 
Vad satsar du på

– Det finns, trots allt, även under en 
lågkonjunktur en marknad. Det finns de 
som tappade mer än oss och vi lyckades 
faktiskt ta en del marknadsandelar under 
krisåret. Vi satsade på våra starka sidor, 
vårt huvudmärke Doosan, förstås, men 
även nischprodukter.

– Desssutom fick vi in en fot i ett för 
oss helt nytt område, nämligen skolor 
och utbildningscenter. Således jobbar 
vi idag mot exempelvis Lärnia. Det är 
jungfurlig mark för oss, men spännande.

Rekrytering. Hur 
gör du för att hitta 
rätt medarbetare

– Vi har under många år samarbetat 
med en rekryteringsfirma, som har en 
egen namnbas och som fungerat väldigt 
bra.

– Branschen är liten och alla känner 
alla. Tillväxten är relativt liten. Därför är 
det svårt att hitta rätt folk. Att få upp en 
säljare i varv tar också tid, omkring ett 
halvår. Och det är ännu svårare när det 

gäller servicekillar – det tar två år innan 
de är kompletta.

Hur ser konkurrens-
bilden ut och 

vad är er styrka
– Det finns några stora aktörer vid si-

dan om oss på den svenska marknaden 
idag; Ravema, Stenbergs och även Ed-
ströms – plus flera mindre.

– Men jag tror att vi i framtiden kommer 
att få se betydligt mer av det vi gör, näm-
ligen företag som köps upp eller går ihop 
och bildar större aktörer. Det gäller både 
oss säljare och i leverantörsleden. Vi har 
redan sett exempel på tillverkare som går 
samman, och jag tror det kommer att bli 
ännu vanligare i framtiden.

– Vår styrka är framför allt att vi har fi-
nansiella muskler som ger oss lång ut-
hållighet när det blåser snålt.

Hur ser  
framtiden ut
för företaget

– Vi har slagit in på en väg som vi ska 
fortsätta på och få hela koncernen att 
identifiera sig med namnet Duroc Mach-
ine Tool. Vi ska utveckla respektive 
marknad, och vi ska ha alla våra produk-
ter på alla marknader – på sikt även Fin-
land. Idag säljer vi exempelvis Doosan 
i Sverige, Danmark och Baltikum, men 
inte Norge. Alla våra produkter ska ut på 
alla marknader. Det ger också synergie-
effekter och vi kan bli effektivare med 
gemensamma resurser och specialister 
som jobbar över landsgränserna.

– Vi ska också utveckla vår service och 
vi ska satsa mer på automation och hel-
hetslösningar.

– Vi är på rätt väg nu, slutar Jürgen 
Engelbrecht. Vi hoppar inte jämfota av 
glädje. Än återstår en bra bit till normal-
nivån, men det går åt rätt håll.

– När normalnivån är nådd? Svårt att 
sia om, men jag tror vi är där först 2012...

SaMtaL Med Vd:n

Jürgen engelbrecht, vd 
Duroc Machine Tool

Fakta

namn: jürgen engelbrecht

ålder: 52 år
företag: duroc
anst.: 72.
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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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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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