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Ger dagens verkstadsindustri allt om morgondagens teknik - Årg.
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Revolutionen är här!

Spånproblematiken är ett minne blott!
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Svarvning med LFV tekniken,
perfekt spånkontroll och ytfinhet!

Svarvad med hjälp av LFV teknik.
Bilden visar jämförelsen med ett 0,5 mm tjockt
blyertsstift.

Tack alla NI som gjorde IndustriExpodagarna till en succé!
Maskiner med banbrytande och revolutionerande teknik finns nu i
vår utställningshall i Värnamo.

Kom och besök oss!

Telefon 040-53 75 50. E-post: info@bromigruppen.se Web: www.bromigruppen.se
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SECO - GÖHLINS
SECO - GÖHLINS

Från och med januari 2017 är Göhlins Secos
Från
med januari
2017 är Göhlins
Secos
endaoch
auktoriserade
återförsäljare
i Småland.
enda auktoriserade återförsäljare i Småland.
www.gohlins.se
Tel. 0370-331500
www.gohlins.se
Tel.
0370-331500
Industrigatan
12, 335 31 Gnosjö

Industrigatan 12, 335 31 Gnosjö
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SURFTEST SJ-SERIEN
Många funktioner, hög precision och användarvänlighet:
De kraftfulla, mobila ytjämnhetsmätarna i Mitutoyos
SJ-serie är utvecklade för att kunna användas lika bra i
produktionsmiljö som i mätrum.
Modellerna med fribärande pickup möjliggör mätning av
både vågighet och primärprofil.

Mitutoyo Scandinavia AB
08-594 109 50 • www.mitutoyo.se
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Industri 4.0 är i allra
högsta grad greppbart

I

ndustri 4.0, som brukar kallas för den fjärde industriella revolutionen, har
varit på tapeten under ett par år. I denna nya era laddas stora mängder data
upp i så kallade moln. Produktionen kopplas samman och decentraliseras
och det som kallas cyber-fysiska system uppstår i smarta fabriker.
Det fysiska verkligheten möter den virtuella.
Även om de flesta inom verkstadsindustrin har hört talas om industri 4.0 är det många
som inte får grepp på eller vet hur de ska gå tillväga för att utnyttja digitaliseringens potential i sin egen verksamhet.
Visionen med industri 4.0 är att industrin ska vara en del av en smart uppkopplad värld.
Målet är att skapa den smarta fabriken där det mesta är uppkopplat.

För när maskiner, enskilda delar, kringutrustning och arbetsstycken kan kommunicera
blir systemen helt självreglerande.
Det betyder bland annat att maskinstillestånd ska kunna minimeras samt att verkstadsföretag ska uppnå betydligt högre nivå jämfört med idag när det gäller förebyggande
underhåll. Maskiner ska själva ”tala om” när olja ska fyllas på och när vissa komponenter/
delar måste bytas, med mera.
Här är fler exempel när det gäller den fjärde industriella revolutionen och det handlar
om verktyg för skärande bearbetning. Sandvik Coromant har utvecklat CoroPlus, en serie
*IIOT-lösningar avsedda för att hjälpa företag att förbereda sig för Industri 4.0.
Konceptet har utvecklats för att förbättra kontrollen över produktiviteten och kostnaderna genom en kombination av uppkopplad bearbetning och tillgång till tillverkningsdata
och expertkunskap.
CoroPlus gör det möjligt att minska mängden data som inte utnyttjas och förbättra tillverkningsprocesserna, från för- till efterbearbetning, genom
användning av uppkopplad teknologi- och bearbetningskunskap från Sandvik Coromant.
Det är lätt att industri 4.0 associeras med ett enda

stort moln, det blir inte greppbart och ligger
bortom ens verksamhet och horisont.
Men industri 4.0 är i allra högsta
grad greppbart, bland annat innebär digitaliseringen att personal
kan befrias från rutinarbete
till förmån för kreativt värdeskapande arbete.
Syftet med den fjärde industriella revolutionen är att göra industrin mer konkurrenskraftig.
Verkstäder ska tillverka så
effektivt och så kvalitetssäkert
som möjligt till bästa kostnad.
Avslutningsvis önskar jag er
alla en riktigt skön sommar.
Vi ses i höst.
Per Sjögren

Ekonomi: Helena Johansson

helena.johansson@vtf.se
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* IIOT står för Industrial Internet of Things.
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Automationsindex visar
styrkan i svensk industri
Tankesmedjan AutomaThink publicerade nyligen 2017 års
Automationsindex. Undersökningen visar att 70 procent
av svenska små- och medelstora industriföretag anser att
automation bidrar till en positiv utveckling för företaget –
och över hälften har planer på att investera i automation.
–Det är glädjande att så många företag ser fördelarna med
automation. Det är det högsta resultatet som uppmätts sedan
vi började med mätningarna 2011, säger Anders Ekdahl, ordförande för tankesmedjan AutomaThink.
Men nu är det hög tid att gå från ord till handling, säger han.
Det är högkonjunktur. Faran är att företagen har fullt upp med
att producera och inte tar sig tid att planera för vad som ska
hända sen.
– Om inte satsningen på automation görs nu, när ska den då
bli av? Det är nu som förutsättningarna är som bäst, räntorna
är låga och företagen har pengarna.
Enligt Automationsindex framkom att företagen i huvudsak investerar i ökad automation för att förbättra lönsamheten,
46 procent (45 procent 2016) men att bara 23 procent (35 procent 2016) investerar i automation för att kunna ta nya affärer.
Detta tycker Anders Ekdahl är oroande. Han menar att när
konjunkturen vänder så kommer de företag som automatiserat att klara konkurrensen mycket bättre. En fullt automatiserad maskin i Sverige är lika effektiv som en automatiserad
maskin i Kina.
Därtill är svenska företag duktiga på att addera mervärden
som till exempel flexibilitet, kvalitet och kreativitet.
– En annan aspekt är att många svenska verkstadsföretag står
inför generationsskiften. Alla har inte barn som tar över.
Det finns alltid en efterfrågan på välskötta företag medan
företag som halkat efter i utvecklingen kanske inte kan säljas
alls, säger han.
20 procent av de tillfrågade företagen i Automationsindex
2017 (13 procent 2016) angav förbättrad arbetsmiljö som skäl
till automatisering.
– Att investeringar i automatisering i allt större utsträckning
görs för att förbättra de anställdas arbetsmiljö är en intressant
och välkommen utveckling som förhoppningsvis kommer att
innebära att svenska industriföretag blir än mer attraktiva som
arbetsgivare, säger Anders Ekdahl.
Tankesmedjan AutomaThink startades 2011 av Svenska
Automationsgruppen (SAG) och mässarrangören Elmia.
Uppdraget är att lyfta frågor och idéer som leder till en mer
konkurrenskraftig svensk tillverkningsindustri.
I uppdraget ingår också framtagningen av Automationsindex.
Undersökningen som genomförs årligen riktar sig till cirka
600 underleverantörsföretag inom svensk industri.
De som deltar i AutomaThinks tankesmidande är repre-
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Anders Ekdahl, ordförande för tankesmedjan
AutomaThink.

foto: automa t

sentanter för näringsliv, akademi, arbetsgivarorganisationer,
branschföreningar samt företagare. Anders Ekdahl som till
vardags är vd för Svensk Industriförening Sinf har lett arbetet i
tankesmedjan sedan starten.
Han berättar att under de inledande åren var gruppens
arbete mer inriktat på basfrågor som till exempel internationalisering, rekrytering, energieffektivisering, kapitaltillskott.
Idag har fokus flyttats till mer framtidsinriktade utmaningar.
– Ett aktuellt exempel är hur alla nya buzz words som susar
i luften ska konkretiseras. Vad står egentligen begrepp som
till exempel internet of things och big data för? Vilka nya krav
impliceras?
Hur ska vi bära oss åt för att locka nya personalkategorier
till industrin för att möte dessa krav? Detta är vitala frågor för
svensk industris överlevnad, säger Anders Ekdahl.
Anders Ekdahl efterlyser en samlad satsning och en nationell vision om hur landet ska stärkas som industri- och forskningsnation.
Han säger att Sverige halkat efter och att det borde ligga i
regeringens intresse att Sverige återtar rollen som ledande
industrination.
– De statliga insatser som görs nu är spridda på för många
aktörer med olika inriktning. Företag vi samarbetar med säger
att de inte märker av någon satsning alls.
Vi ser ingen röd tråd i det som görs. Det saknas helt enkelt
en nationell samordning, säger han.
Anders Ekdahl berättar att det finns privata initiativ som
mycket väl skulle kunna stå modell för en nationell satsning.
– Automation Småland är ett utmärkt exempel.
Det är en grupp företagare från bland annat Gnosjötrakten som
arbetar med framtidsfrågor på ett långsiktigt och mycket strukturerat sätt för att stärka medlemsföretagens konkurrenskraft.
Eva Lilja Norrman
verkstadstidningen | 6
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3D Center nordisk
agent för HP 3D-skrivare

Västerviksföretaget 3D Center har ingått partnerskap med

HP för försäljning av Multi Jet Fusion (MJF) som är HP:s produktserie inom additiv tillverkning.
Försäljningsavtalet innebär att 3D Center representerar HP på den nordiska marknaden när det gäller försäljning av kompletta system av 3D-skrivare, tillbehör, service
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och förbrukningsvaror.
Multi Jet Fusion skriver snabbt ut starka, nylonbaserade
(PA 12) detaljer i hög kvalitet.
3D Center erbjuder lösningar inom additiv tillverkning med
några av de största tillverkarna inom 3D i sin portfölj.
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Från vänster: Göran Johansson,
ordförande Techtanks strategiråd,
Jonas Knutsson, kommunikationschef Volvo Cars Olofström,
Olle Haglund vd Tre D Mekaniska, Ronnie Rossander vd EBP,
Sara Rudolfsson kommunalråd
Olofström samt Anders Borgehed
klusterledare Techtank.

Stark tillväxt och 1 000 nya jobb i Olofström
Olofström har vänt från en kommun i kris till att vara en modern
industriort i utveckling. 1000 nya jobb har skapats inom tillverkningsindustrin på 7 år, varav hälften förra året (501 jobb 2016).
Det framgår av en mätning som Techtank har gjort och vars
positiva resultat meddelades på en presskonferens 28 april.
Kommunalrådet i Olofström och några av medlemsföretagen
i Techtank presenterade den senaste mätningen och kunde
också berätta om nya uppdrag, kunder och stora investeringar
i regionen.
Resultatet beror delvis på rådande högkonjunktur men

också att man inom kommunen, näringslivet och regionen
gick samman för att ta sig igenom fordonskrisen 2008-2009.
Olika utvecklingsprojekt i nära samverkan mellan industri,
samhälle och akademi ledde till bildandet av Techtank 2015.
Där driver man nu gemensamma frågor kring kompetens-,
affärs- och teknikutveckling och står bättre rustade inför framtida konjunktursvängningar.
Techtank är ett teknikkluster som samlar industri- och teknikföretag i södra Sverige. Den framtida utmaningen för medlemsföretagen i Techtank är att lösa kompetensförsörjningen.

3

Abene återförsäljare för Weiler
Abene Machine AB i Valdemarsvik är ny åter-

försäljare för tyska Weiler i Sverige.
Weiler är en av Europas mest kända tillverkare
av verktygsmaskiner och har kunder inom oljeindustri, meddicinteknik, energi och skolor.
Runt 130 000 Weiler-maskiner står på industrigolven över hela världen. Weilers huvudkontor ligger i Emskirchen i Tyskland.
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Henjo förnyar med
stansmaskin från Prima Power
Henjo Plåtteknik AB i Ljungby har investerat i en ny stansmaskin, Punch Genius, och ett nytt hanteringssystem, LST –
båda tillverkade av italienska Prima Power och levererade av
Din Maskin.
Stansmaskinen är servodriven. Den nyutvecklade, roterande stanshammaren ger kortare verktygsväxlingstid och utrymme för fler vridbara verktyg i revolvern. De lyftbara borstborden vid revolvern ska säkra en repfri process.
LST, som är ett automatiskt plåtladdnings- och sorteringssystem, staplar de färdiga detaljerna i förprogrammerade positioner. Hanteringssystemet är lättplacerat och kräver liten
golvyta.
–Vi behövde förnya maskinparken och gillade vad vi såg
när den senaste stansmaskinen från Prima Power presenterades för oss. Min tidigare erfarenhet av att samarbeta med Din
Maskin vägde också in, säger Anders Larsson, vd på Henjo.
Henjo Plåtteknik erbjuder laserskärning, stansning, valsning,
kantbockning, svetsning, ytbehandling och slutmontering.

3

foto: punch genius henjo

Nya stansmaskinen Punch Genius med LST-hantering
hos Henjo i Ljungby

5-axligt till IS Plåt
foto: is plåt

Lagun bäddfräs till
Köpmanholmen
Edströms Maskin har levererat en Lagun bäddfräs GBR 4 till
SWT Production AB i Köpmanholmen, sydväst om Örnsköldsvik.
SWT Production AB ingår I Transport World Solutions Enterprise Group som har produktionsanläggningar i sju länder och
på tre kontinenter. Gruppen utvecklar och tillverkar bl a lastceller för vägning som främst används inom sektorerna transport,
avfallshantering och återvinning. Därtill utförs legotillverkning
för andra sektorer. Försvarsmaterielföretaget BAE Group är en
viktig kund.
– Normalt köper vi bara Haas-maskiner. Den nya Lagunen är
ett undantag. Det är en riktigt bra bäddfräs. Vi har inte haft
några problem sedan vi drog igång produktionen efter nyår,
säger SWT Productions vd Patric Häggquist.
Han berättar att all tillverkning inom gruppen är starkt
automatiserad och att programmeringen sker i GibbsCam.
Därför var det ett krav att den nya maskinen skulle vara
förberedd för denna programvara.
Edströms Maskin representerar spanska Lagun i Sverige
sedan 2015.
Modellprogrammet omfattar bäddfräsar med både fast och rörligt
bord, golvfräsverk samt några branschunika maskinmodeller.
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Ludde Resic, kundansvarig bearbetning, Erik Ralvert,
vd och Mattias Cato, operatör.
IS Plåt på Almhaga Gård sydväst om Vellinge har investerat
i en DMU 75 monoBlock från DMG Mori. Brett arbetsområde och behov av liten golvyta, endast 12 kvadratmeter, var ett
stort plus vid valet av maskin.
– Maskinen installerades i april i år. Det är vår första femaxliga maskin, berättar vd Erik Ralvert.
IS Plåt, som har 36 anställda, har specialistkompetens inom
CNC-svarvning och CNC-fräsning, laserskärning, svetsning, montage och ytbehandling. Företaget levererar allt
från små detaljer till kompletta maskiner – främst i rostfritt
stål men även i svart stål, duplex och aluminium.
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- Gängskär att lita på
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Norrköpings Verkstadstekniska AB är en legotillverkare som

tillverkar små och medelstora serier inom skärande bearbetning i fleroperationssvarvar och fleroperationsmaskiner.
De har nyligen investerat i en horisontell fräs med paletter av
modell NHX5000 från DMG Mori.
Mattias Pettersson är vd på Norrköpings Verkstadstekniska
och nöjd med investeringen.
- Maskinen är installerad och överträffar våra förväntningar.
Vi har kört den ett tag med mycket bra resultat. Eftersom den
är så snabb har vi redan sänkt produktionstiderna och därmed
kunnat räkna hem fler jobb från befintliga kunder.
-Vi valde en maskin från DMG Mori för att de har erkänt bra
kvalitet i grejerna. Både när det gäller hållbarhet och service
samt att de snabbt kan ta fram reservdelar om det skulle behövas. Maskinen behöver aldrig stå still. Det är den första maskinen från DMG Mori men definitivt inte den sista. Det kan bli
tal om en ny maskin redan inom en snar framtid. Vi håller på
att titta på en ny svarv.
Norrköpings Verkstadstekniska har gjort många maskinivesteringar efter att de återhämtat sig från lågkonjunkturen
runt 2009.
-I princip har vi köpt en maskin om året de senaste fem åren.
Vi jobbar mycket med utveckling av både personal och företag
och står rustade inför framtida konjunkturförändringar, säger
Mattias Pettersson.
Gudrun Lindfors Rönnblom
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Händer det att spånorna
vid gängning orsakar
produktionsstörningar?
Då har vi lösningen, vår nya serie gängskär TQ ger dig spånkontroll.
Den unika spånbrytargeometrin tillsammans med lättskärande
egenskaper och nya sorter ger dig processäkerhet - gängning att
lita på helt enkelt!

© KYOCERA UNIMERCO 03.17 012_1849_SE

foto: markus johansson

Risto Saarijärvi, produktionschef och Mattias
Petterson, vd, framför nyförvärvet.
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Duomeks Acura 65
blir deras tredje Hedelius
Duomek som är konstruktions- och legotillverkare i Flen

har köpt en Hedelius Acura 65 av Maskin AB A. Fransson
(MaskinFransson). Duomek har sedan tidigare två Hedelius, i
de maskinerna kan pendelbearbetning utföras.
–Vi ser ett ökat behov av bearbetningskapacitet för femaxliga detaljer, fast denna gång vill vi istället för en pendelmaskin,
investera i en snabbare femaxlig produktionsmaskin, säger
Duomeks ägare, Jörgen Sundmark.
Med Acura 65 ökar Duomek sin kapacitet och kan möta en
större efterfrågan av längre serier.
–Vi är mycket nöjda med de Hedeliusmaskiner som vi har
sedan tidigare, kombinationen av hög kvalitet och vettigt pris
är unikt, säger Jörgen Sundmark.
I Hedelius Acura kan bearbetning av komplexa detaljer med
hög precision utföras. X/y/z i Acura 65 är 700x650x600.

På bilden ses Joakim Rubensson, cnc-operatör och Jörgen
Sundmark, ägare av Duomek.
Acura finns i också modellen 55. Inom kort kommer också en
Acura 85, som är en större modell.
I mitten av maj installerades Acura-maskinen hos Duomek,
dessförinnan hade den visats i MaskinFranssons lokaler i
Värnamo under Värnamo Industriexpo.
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BIAB växer med ny flerop från DMG Mori
Legoföretaget Björkö Industriprodukter, BIAB, i Björköby
utanför Vetlanda har utökat kapaciteten med en ny fleroperationsmaskin från DMG Mori.
BIABs fokusområde är bearbetning av aluminium, såväl
strängpressad som gjuten. Företaget erbjuder tjänster inom
hela tillverkningskedjan från råmaterial till ytbehandlad och
monterad produkt. Kunderna återfinns inom många olika
branscher bl a telecom och fordon.
– Det går bra för svensk industri överlag just nu och det
märker vi av i orderböckerna. Vi har fått flera nya kunder och
fler uppdrag är på väg in.
För att frigöra kapacitet från befintliga maskiner har vi utökat
med en ecoMill 1100 V från DMG Mori, berättar Jonas Nilsson,
som arbetar med försäljning på BIAB.
Han berättar att företaget satsar stort på helautomatiserad
produktion. BIAB har sexton fleroperationsmaskiner som
används till serieproduktion.
Hälften betjänas av fristående robotar. Med nytillskottet från
DMG Mori kan företaget bredda produktionen till att även
omfatta större artiklar i längder upp till 1 000 mm.
– Det är vår första maskin från DMG Mori. Den installerades efter nyår och vi är mycket nöjda. Maskinens direktdrivna
fjärde axel möjliggör en mer komplett bearbetning av artiklarna med färre tempon och mindre manuell hantering, säger
Jonas Nilsson.
BIAB grundades 1982 och drivs av Fredrik Eriksson som är
andra generationen Eriksson. Företaget har ca 30 anställda och
omsätter drygt 25 miljoner kronor 2016.
– Flexibilitet, hög kvalitet och leveranssäkerhet är ledord vi
trycker på. Vi vill också ha en aktiv dialog med våra kunder och
drar oss inte för att ge förslag på ritningsändringar om vi kan sänka
uppdragsgivarnas kostnader, säger Fredrik Eriksson.
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Fredrik Eriksson, vd, Björkö Industriprodukter.
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Säljare Jonas Nilsson och produktionstekniker Mattias
Waldo visar nya fleroperationsmaskinen hos Björkö Industriprodukter.
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“Ledande tillverkare av mät- och förinställningsmaskiner - Made in Germany”

Venturion

Smile Compact

Redomatic

Genius 3

Universal mät- och förinställnings
maskin för alla typer av verktyg.
Maskinen har en helt ny design, för
bästa ergonomi, användarvänlighet
och underhåll. Senaste mjukvara
ZOLLER ”Pilot 3,0” med Svensk dialog
är standard.

Maskin för kombinerad förinställning,
värmekrympning och mätning.
4-axlig CNC-styrd med autofocus,
automatiskt längdstopp-system i Z-axel
för förinställning och i krympning till
nominell längd.

ZOLLER’s ”instegsmodell”, av-sedd för
mindre verkstäder. Nu med helt ny
mjukvara (Pilot Starter) samt ny
spindel m.m. Mäter standardverktyg
med lika stor noggrannhet som de
större modellerna.

Kungen bland mät-maskiner. För
mätning och proto-kollering av verktyg
hos tillverkare och sliperier.

pomSkpGo

Portabel manuell mätmaskin för
mätning av eggavrundningar. Mät och
jämför eggavrundningen med dess
nominella profil på ett snabbt och
enkelt sätt.

Zenit

Mät- och förinställnings-maskin främst
för flerskäriga fräskroppar. Ergonomisk
design för sittande arbetsposition.
Speciella mjukvaror för förinställning
och automatisk mätning av fräsar.

Detta är endast ett urval av ZOLLER’s program, kontakta oss för mer information
GJS sköter service, installation och utbildning med egna svenska servicetekniker!

Skälbyvägen 4, 155 35 Nykvarn • Tel 08-550 999 80 • E-mail: gjs@gjsverktyg.se • www.gjsverktyg.se

Din leverantör av industri & kontorsprodukter

Ny k

!
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Cowab AB

380 sidor av det bästa inom
lager, verkstad, industri,
transport & kontor.

Tel. 08-544 403 70
www.cowab.se, info@cowab.se

HÖGPRESTERANDE
POLER- OCH YTBEHANDLINGSPRODUKTER

YTKONDITIONERING | GRADNING | RENGÖRING | POLERING
• Världsledande
• Innovativa produkter
• Avancerad teknologi

• Komplett lagersortiment
• Kundanpassade lösningar
• Flera olika kvalitetsnivåer

SAINT-GOBAIN ABRASIVES AB
Gårdsfogdevägen 18 A, 168 66 Bromma, Telefon 08-580 881 00 Telefax 08-580 881 01
Email: sga.se@saint-gobain.com www.nortonabrasives.com
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Finns för omgående leverans!
Finns för omgående leverans!

MASKIN AB
MASKIN
AB
ERLANDSSON
& HJORTH
ERLANDSSON & HJORTH

Box 211, 281 22 Hässleholm
Besöksadr.
4, 281 33 Hässleholm
Box
211, 281Smidesvägen
22 Hässleholm
Tel
0451-840
20
•
Fax
0451-835
Besöksadr. Smidesvägen 4, 2816433• Hässleholm
E-mail
info@erlandsson-hjorth.se
Tel
0451-840
20 • Fax 0451-835 64 •
E-mail info@erlandsson-hjorth.se

www.erlab.se
www.erlab.se

3D-MÄTNING
MED HÖGSTA PRECISION
AICON PRIME SCAN
• Mycket noggrann 3D-digitalisering av
industrikomponenter
• Scanning av blanka och mörka ytor utan
förbehandling
• 12 mätfält för alla komponentstorlekar
• Högupplöst sensorteknik för maximal detaljnivå

HexagonMI.com

INFO:
VDW – Generalkommissariat EMO Hannover 2017
Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken e.V.
Corneliusstraße 4 · 60325 Frankfurt am Main · GERMANY
Tel.: +49 69 756081- 0 · Fax: +49 69 756081-74
emo@vdw.de · www.emo-hannover.de
17110_VT_SE_185x126_se.indd 1

16

Information, Biljetter och Resepaket:
Trade Fair Agency AB
Agavägen 52
181 55 Lidingö
Tel.: +46 70 306 28 14
E-Mail: info@hf-sweden.com
15.05.17 11:14
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NYHETER FRÅN DURMA
ETT RIKTIGT BRA VAL

DURMA FIBERLASER MED UPP TILL 8 kW
Durma tillverkar fiberlasermaskiner med två olika konstruktionslösningar.
HD-FS har bordet in från långsidan (bilden) och kan fås med eller utan
växelbord.
HD-F har bordet på kortsidan och kan automatiseras lätt med t.ex Durmas eget torn med hanteringsutrustning.

DURMA ADS KANTPRESSAR
Med Durmas ADS serie får Du en
kantpress av högsta kvalité med den
senaste tekniken.

DURMA SBT/VS GRADSAXAR
Stabila och kraftiga gradsaxar som
man kan lita på. SBT-modellen har
svängande skär. VS-modellen är en
sk giljotinsax med ställbar skärvinkel.

KONTAKTA MIG DIREKT
ANDERS HOLGERSSON
08 550 512 23
0704 255 244
ANDERS.HOLGERSSON@INTERCUT.SE
WEBB:

INTERCUT.SE

TELEFON:

08 550 512 00

MICRO-HITE

Den nya serien av höjdmätare avsedda för produktion och mätrum.
Fyller gapet mellan traditionella instrument och avancerade mätmaskiner.
Lättarbetad hybridpanel, touch och knappar.
Manuell eller motoriserad.

Eskilstuna
016-17 11 50
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Kontakta oss för en demonstration!

www.promet.se

Alvesta
016-17 11 54
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Vi håller skärpan
inom omslipning och nytillverkning

LE

IO N

FE

Best choice.

K TI

KT

EF

e

FÖR

!

T
TE

se

K
NDE VALI
DA

V PROD

U

BEROS Verktygsslipning är marknadsledande inom omslipning och tillverkning
av kundanpassade verktyg för skärande
bearbetning. Vi är sedan 40 år en
komplett partner och leverantör av
högkvalitativa verktyg till bearbetande
industrier över hela Sverige.

Next evolution:
Xpert 40 automated

Tel. 0480-855 70
Fax 0480-155 54
E-post: info@beros.se
www.beros.se
Kvalitets- och miljöcertifierade enligt

Ta bockningsarbetet till nästa nivå. Bystronic
bygger ut Xpert 40 till en Mobile Bending Cell.
Resultatet är en kompakt lösning för snabba byten
mellan manuell och automatiserad bockning.
Laserskärning | Bockning | Vattenskärning
bystronic.com

Mobile_Bending_Cell_90x257.indd 1
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värnamo industriexpo

Mycket att se i Värnamo
Vartannat år på våren arrangeras Värnamo Industriexpo. Under två dagar genomförs flera parallella
öppna hus i staden. Arrangörerna är företag som säljer produkter och tjänster till verkstadsindustrin.
Utöver det deltar även ett stort antal medutställare. För maskinleverantörer är expot ett bra sätt att visa
sitt utbud för kunder. För besökarna är en resa till Värnamo ett bra tillfälle att hinna studera mycket teknik på kort tid.
Den 10-11 maj genomfördes 2017 års expo - denna gång med 14 utställande företag. De var TL Maskinpartner, Din Maskin, FMT Automation, CNC Factory, Ahlsell Maskin, Bromi Gruppen, Ravema, Herber,
Norima Machine Tools, BLB Industries, Edge Technology, LPV Verktygsmaskiner, Maskin AB A. Fransson och Salvagnini.
Det fanns mycket att titta på i den småländska staden. Här är ett flertal blänkare från Värnamo Industriexpo. Även i nummer 7 kommer du att kunna läsa om Värnamo Industriexpo.

Ny intressant
teknik hos Bromi
Jasmine Hughes är servicechef på
Bromi Gruppen som bland annat
demonstrerade Citizen (längdsvarvar) och
Brother (fleroperationsmaskiner). När det
gäller Citizen visade Bromi bland annat
nyheten L20 som var utrustad med LFV
(Low Frequency Vibration (LFV). Det är
en helt ny patenterad teknik som förbättrar prestanda, ytfinhet och bryter spånor
så att spånproblem inte uppstår lika lätt.
LFV-tekniken kan tillämpas i de flesta
processer, det vill säga svarvning, ändbearbetning, borrning, djuphålsborrning
och gängskärning.
Det tog Citizen tre år att utveckla LFVtekniken.

3
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Av Per sjögren

värnamo industriexpo

Flexibel automation hos Ravema

Ravema hade över 500 besökare.

I Ravemas utställningshall visades bland mycket annat denna automationslösning
som har sålts till Jit Mech AB i Robertfors.
Automationslösningen bestod av en Mazak HCN 6800, en horisontal fler-

operationsmaskin som används flitigt i
automationslösningar och Fastems
FMS-system FPC (Flexible Pallet
Changer).
FPC är ett flexibelt system där det går
snabbt att ställa om produktionen, vilket
bland annat innebär att svåra och flexibla jobb, samt återkommande produktion kan utföras med god lönsamhet.
Det tar ett par minuter att ställa om och
komma igång med en ny produktion.
I automationslösningen kan korta, medelstora och långa serier köras med hög
lönsamhet.
Framför anläggningen ses Jens von
Weissenberg från Fastems i Finland och
Kent Andersson från Fastems AB.

3
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www.urma.ch

CircoTec RX small
Världens minsta
patenterade brotschsystem
med utbytbara skär

HORN Sverige & Danmark
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Box 1902 · SE-701 19 Örebro
Tlf: 019-277 76 06
www.phorn.se · info@phorn.se
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Begagnat och nytt hos LPV
På bilden ses Mikael Pettersson på LPV Verktygsmaski-

ner som under expot hade 14 medutställare, bland annat Star
Servus, Fanuc Nordic och Kenson. När det gäller LPV så fokuserar de på begagnad marknaden. De har dels maskiner i lager
i Värnamo men även en partner i Tyskland, utöver det sysslar
LPV med uppdragsförsäljning där de för kunders räkningar
letar fram objekt som de är ute efter att köpa.
LPV är också agent för den taiwanesiska maskintillverkaren
Victor. Det är ett företag som har det mesta in-house.
–Victor har eget gjuteri, de tillverkar spindlarna själva
och även inkapslingen till verktygsmaskinerna, säger Mikael
Pettersson.
Mikael Pettersson berättade också att Victor bygger en ny
fabrik i Taichung som ska vara klar 2019.

3

Flexibilitet och
nyttjandegrad hos Ravema
Anders Jinglöv, affärsområdeschef verktygsteknik, mätteknik på
Ravema ses här i deras demohall. Temat hos Ravema var flexibilitet
och nyttjandegrad.
I utställningshallen visades avancerade fleroperationsmaskiner
och svarvar. Där fanns också verktyg för skärande bearbetning,
utrustning för uppspänning, med mera. Ravema kan erbjuda kunder ett helt koncept.
– Vi jobbar utifrån att våra kunder ska ha en optimal chans att
konkurrera med företag från utlandet, framför allt från Östeuropa
och Asien.
Då gäller det att kunna producera så kostnadseffektivt som möjligt
här hemma. Jobben ska stanna i Sverige, säger Anders Jinglöv.
I utställningshallen fanns också sju automationslösningar.
En av dem var lösningen med fiberlaserskärmaskinen Mazak
Optiplex Nexus 3015 Fiber, som betjänades av en 6-axlig Yaskawarobot. Att programmera denna cell går otroligt snabbt, det tar
endast ett par minuter. Denna unika cell har Verkstadstidningen
skrivit om i både nummer 1-2 och i nummer4.
En annan intressant lösning var ZeRobot 100-V från det tyska företaget ZeroClamp. Robotlösningen är till för betjäning av svarvar
och fleroperationsmaskiner. Det handlar om små (5-10 detaljer)
och medelstora serier (25-30, upp till 50 artiklar). Med robotlösningen sparas mycket tid och utrymme.
Tanken är att en verktygsmaskin integrerad med ZeRobot ska
gå obemannad. ZeRobot används i stället för att byta fixturer

13 maskiner hos TL
Flemming Hjort är relativt nybliven ägare till TL

Maskinpartner som visade över dussinet verktygsmaskiner. Under expot presenterade TL Maskinpartner nyheten att de numera är återförsäljare av Matsuura i Sverige.
I hallen fanns två Matsuura-maskiner, bland annat fleroperationsmaskinen H. PLUS–400.

3
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och arbetsstycken manuellt, men är också ett alternativ till
automationslösningar där arbetsstycken, fixturer och gripklor byts manuellt.
Konceptet med denna automationslösning går ut på att
man i en och samma arbetsmiljö laddar fixtur och arbetsstycken samtidigt.
I Tyskland har ZeroClamp sålt 30-talet ZeRobot-lösningar. Intresset för lösningen i Sverige är bra.
–Vi fick flera leads under expodagarna, säger Roger Höglund, teamleader på Ravema, till Verkstadstidningen när vi
ringde honom veckan efter Värnamo Industriexpo.
– Kunderna har insett fördelarna med denna lösning,
avslutar han.

3
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Toppen av verktyget

är 3D-printat
Komet Scandinavia, som var medutställare hos TL Maskinpartner,
visade Komet Jel där verktygsskaftet var tillverkat på konventionellt
sätt medan toppen av verktyget (skärbäraren) var 3D-printad och där
skären var av pcd.

Genom att använda sig av additiv tillverkning kan verktyg tillverkas med geometrier som annars hade varit
omöjliga att ta fram med konventionell produktionsteknik. Med 3D-tekniken har konstruktörer total geometrisk frihet.
Såväl skärgeometrin samt kylkanalerna på Komet Jel
har optimerats för att passa maskinprocessen.

De köper sin tredje Muratec
Maskin AB A. Fransson (MaskinFransson) demonstrerade
flera maskiner i sina lokaler. En av dem var svarven Muratec
MT100 som har köpts av HMG CNC Teknik AB i Norsborg,
ett par mil söder om Stockholm. MT 100 blir företagets tredje
Muratecsvarv och skiljer sig från de två andra.
MT100 har en treaxlig portalrobot för laddning och plundring av detaljer. Svarven har huvud- och motspindel samt tre
revolvrar, alla med y-axel. Varje station i de tre revolvrarna kan
utrustas med drivna verktyg.
Framför svarven ses Zandrik Lindh och Carola Lindh från
HMG CNC Teknik, samt Daniel Andersson, säljare på MaskinFransson.
I sin nya svarv har HMG CNC möjligheter att utföra såväl
stång- som kuttsbearbetning. Vid stångbearbetning kan material
upp till 50 mm köras, vid kuttsbearbetning kan ämnen upp till
diameter 160 mm bearbetas.
Muratec är ett japanskt företag som tillverkar såväl en- som
flerspindliga svarvar.

3

Servostyrd kapmaskin hos Ahlsell
Ahlsell Maskin ställde ut hos Norima Verktygsmaskiner och visade

dels en Bigliasvarv samt kapmaskinen Kastowin A 3.3. Den är servoelektrisk och innebär att funktioner som inmatning av material och
styrning av sågmotorn drivs med servomotorer.
Genom att använda servomotorer går det att styra processer på
ett helt annat sätt än jämfört med när hydraulik finns i sågarna, med
servomotorn får man mycket mer feedback och data. Med servodrift
har man mer kontroll än jämfört med ventilstyrt, det går att kontrollera och styra sågen mer exakt.
Kastowin 3.3 kapar material upp till 330 mm i diameter, fyrkantiga
material upp till 330 x 350 mm.
Tyska Kasto Maschinenbau modellserie Kastowin består av fem
olika storlekar av helautomatiska bandsågar som täcker in dimensionsområdet 330 - 1 060 millimeter.
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Star Servus var med hos LPV
Kalle Jansson från Wasa Kredit i samtal med Jan-Anders Johansson
på Star Servus Verktygsmaskiner som var medutställare hos LPV.
Star Servus är exklusiva återförsäljare av Fanucs trådgnistserie Robocut och visade en Robocut C400iA. Det är den minsta modellen i
serien och har ett arbetsområde på 370x270x250 mm för x/y/z.
Star Servus demonstrerade även två hålgnistmaskiner av märket
Yougar, det var en styrd och en manuell maskin.

3

Additiv tillverkning hos BLB
BLB Industries som är verksamma inom additiv tillverkning
har funnits i drygt ett år. Företaget tillverkar 3D-skrivare, samt
är en servicebyrå för utskrifter till kunder.
BLB Industries har fem delägare där tre av dem, Tomas Burman, Cim Bergdahl och Jacob Lundin är verksamma inom
företaget.
Det var första gången som BLB deltog på Värnamo Industriexpo. De hade 45 föranmälda företag, utöver det tittade även
oanmälda besökare in för att se deras 3D-skrivare.
–Vi har haft mycket att göra de här dagarna med många förfrågningar från intresserade kunder, säger Tomas Burman.
I BLB:s maskiner tillverkas produkter/komponenter av plast
med metoden FGF (Fused Granular Fabrication). Det som skiljer BLB från andra tillverkare av maskiner för additiv tillverkning är att BLB tillverkar stora maskiner. Deras standardmodell
har en arbetsvolym motsvarande tre kubikmeter.
– Vi tillverkar kundanpassade maskiner, säger Tomas Burman.
Jämfört med andra 3D-skrivare på marknaden går det fort att
skriva ut detaljer. BLB:s maskiner har också stora munstycken.

En hall för den som

vill shoppa runt

Om additiv tillverkning mest förknippas med fåstyckstillverkning, prototyper och förserier är BLB:s maskiner till för massproduktion av unika detaljer. Företag inom bland annat verkstadsindustrin och infrastruktur köper BLB-maskiner.

3

Tobias Kruse är försäljningschef på Norima Verktygsmaskiner
som köper och säljer begagnade verktygsmaskiner. Norima deltar
alltid på Värnamo Industriexpo och de har en hel del att visa.
Norima har Skandinaviens största utbud av begagnade verktygsmaskiner. Norimas utställningshallar har totalt en golvyta på
12 000 kvadratmeter. Att gå runt i Norimas hallar är som att vandra i ett hav av verktygsmaskiner - de har mer eller mindre allt på
lager.
Norima har traverser över hela deras lageryta. De kan lyfta upp
till 60 ton med fri höjd på 6,5 meter. där finns också en truck som
klarar vikter upp till 16 ton.
Norima deltar alltid på Värnamo Industriexpo.
–Det är så himla enkelt för oss att visa vad vi håller på med.
Många som kommer har inte tittat på begagnat tidigare och får här
upp ögonen för vad vi har.
Under expodagarna hade Norima ett par besökande företag
som är riktigt nära att köpa maskiner.
– Att få så många leads på bara på två dagar är mycket bra,
avslutar Tobias Kruse.

3
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Kvalitetsmaskiner från

Vertikala fleropar
X rörelse 1000 - 2000 mm

Horisontella fleropar
Palett 500 - 1000 mm

Lagerautomater
hos Edge Technology
En av de produkter som Edge Technology säljer är lagerautomater av märket Supply Point. På bilden ses Anders Brunström,
vd på Edge Technology, demonstrera en lagerautomat.
Att använda lagerautomater för hantering och distribution
av artiklar innebär automatisk artikeladministration, säker inventariekontroll samt redovisning och rapportering.
Supply Point är lämplig för lagerhållning av bland annat
verktyg för skärande bearbetning, förbrukningsartiklar, kritiska reservdelar och produkter för service.
Supply Point utvecklas av Supply Point Systems i Storbritannien.

Portalmaskiner
X rörelse 1000 - 5000 mm
Y rörelse 1400 - 3200 mm

3

FMT har kunder
över hela landet

Multifunktion
Bordsdia 1250 - 3000 mm

FMT Automation bygger automationslösningar och speci-

almaskiner samt hjälper kunder med programmering. FMT,
som har kunder över hela Sverige, är specialiserade inom bland
annat följande tjänster: programmering av plc, HMI, servo,
robot, industriell el samt konsultation av nyanskaffning och
utveckling.
FMT Automation är partner med Kuka Nordic.

3

- Vertikala fleroperationsmaskiner
- Horisontella fleroperationsmaskiner
- Portalfräsmaskiner
- Multifunktionsmaskiner

Linköping
013-16 10 20
www.fmgab.se

Fortsättning
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I glatt samspråk
Bilden är från Din Maskin och visar Ulf Annvik, vd för
Värnamo Näringsliv, i samspråk med Marie Rosengren, marknadsassistent på Din Maskin.
Värnamo Näringsliv arrangerar Värnamo Industriexpo tillsammans med de utställande företagen.

3

Fiberlaserskärning hos Din Maskin
Din Maskin demonstrerade automatiserad bockning och

vattenskärning med en Idroline från Tecnocut. Vattenskärmaskinen var utrustad med högtryckspumpen Greenjet som är servoelektrisk och drivs med linjärmotor. I Din Maskins demohall fanns
också fiberlaserskärmaskinen Prima Power LGF 1530 med en resonator på 4 kW.
– Det nya med fiberlaserskärmaskinen är att bommen är tillverkad helt och hållet i kolfiber, det är linjärmotorer istället för
kulskruvar på x- och y-axeln, säger Emil Sköldenborg, servicetekniker på Din Maskin.
LGF 1530 hade automatisk dysväxlare med tolv stationer.
Det betyder att man kan bearbeta i olika material helt automatiskt.
– Operatören behöver inte göra mer än att eventuellt inspektera
skyddsglaset som sitter under linsen, säger Emil Sköldenborg.
Maskinen har nya servon, nytt styrsystem (OSAI tillverkat av
Prima Electro, ett dotterbolag till Prima Industrie).
OSAI är ett open control-system och kan utföra flera parallella
kommandon. Man behöver inte nolla, utan systemet vet var alla
axellägen befinner sig.

3

Herber visade nytt HMI
Anders Alrutz är teknikchef på Herber Engineering som till-

verkar rörbockningsmaskiner. Under expodagarna presenterade
Herber det nya HMI:et/användargränssnittet UI17 som de har
utvecklat tillsammans med Bosch Rexroth och Göteborgsföretaget Inuse.
Enligt Anders Alrutz är mjukvaran extremt användarvänlig och
fungerar i Windows 10 - 64 bit arkitektur.
I UI17 finns bland annat en teach-in funktion där man kan
stänga av maskinen i ett visst skede. Därefter fortsätter operatören att manuellt köra om hen behöver ta sig ut ur en svår situation, till exempel om röret sitter fast. Därefter lär sig rörbockningsmaskinen den manuella körningen och kan därefter utföra/
lösa problematiken.
– HMI:et har också databas för hantering av både verktyg och
rör, samt en arbetsflödesprogrammering som gör det mycket
enklare att programmera maskinen, säger Anders Alrutz.
Vidare säger han att med processoptimeringen går det att köra
rörbockningsmaskinen mycket fortare.

3
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Fåstycktillverkning med
hög lönsamhet hos Salvagnini
I det nybyggda området Bredasten ligger Salvagnini Scandinavia
som är dotterbolag till den italienska maskintillverkaren Salvagnini.
Fokus hos Salvagnini var FlexCell.
I detta tillverkningssystem kan såväl enstycks- som fåstyckstillverkning utföras med hög lönsamhet.
I Salvagninis lokaler demonstrerades den kompakta panelbockningsmaskinen P2 Lean-21 och kantpressen B3 ATA.
Kantpressen har en presskraft på 135 ton och en bockningslängd
på 3 000 mm. ATA står för Automatic Tool Adjustment och
innebär att verktygslängden kan ändras och justeras automatiskt
i ”maskerad tid”.
ATA innebär ökad tillgänglighet och förbättrad effektivitet vid bockning av såväl enstycks- som parametriska detaljer.
En användare uppnår hög produktivitet, hög nyttjandegrad och
flexibilitet genom att bearbeta i en FlexCell. kit-produktion (enstyckstillverkning) kan genomföras med hög lönsamhet i en FlexCell.
Med ett Kit menas att en produkt/enhet, som till exempel kan
innehålla tio olika detaljer och tillverkas efter varandra, för att sedan
sättas ihop till en komplett enhet, kan tillverkas helt färdig.

3

B-axel svarvning och probning i maskin!

E d g e Te c h n o l o g y A B
Stockholm | Sala | Värnamo | 0224-370 50 | www.edgetech.se | info@edgetech.se

verkstadstidningen | 6

2017

27

skärande bearbetning

Anders Lindau är marknadsansvarig på Kyocera
Unimerco Tooling som var
medutställare hos Bromi
Gruppen under Värnamo
Industriexpo. Kyocera
visade där TQ-gängskär
som är till för gängsvarvning.

foto: per sjögren

Intressanta nyheter
på verktygsfronten
En viktig faktor för att lyckas med den skärande bearbetningen är förstås att använda sig
av verktyg av god kvalité. Nedan presenterar vi ett par verktyg som har lanserats under det
senaste halvåret.

K

yocera Unimerco Tooling ingår i Kyocera
Cutting Tools som tillverkar verktyg för skärande bearbetning. Kyocera Cutting Tools är
ett av tio affärsområden inom det japanska företaget Kyocera Group med huvudkontor i Kyoto.
Kyocera presenterar ständigt nya produkter. Under Värnamo
Industriexpo, som gick av stapeln i maj, var Kyocera Unimerco
Tooling medutställare hos Bromi Gruppen och visade nyheten
TQ-gängskär som är till för gängsvarvning.
– TQ-gängskär, med sin unika asymmetriska tredimensionella

spånbrytare, ger en optimal spånavgång och en hög processäkerhet vid gängsvarvning, säger Anders Lindau, marknadsansvarig på Kyocera Unimerco Tooling.

28

För drygt ett halvår sedan introducerade Kyocera också produktserien CA3 på den svenska marknaden. Det är en produktserie svarvskär som förenklar gjutjärnsbearbetningen.
CA3 har en CVD-beläggning och består av tre nya hårdmetallsorter anpassade för olika typer av gjutjärnsbearbetning.
Från grov- till finsvarvning.
Anledningen till att Kyocera utvecklade serien är en ökad
efterfrågan på svarvskär som arbetar optimalt under olika
möjliga bearbetningsförhållanden som ligger bakom produktutvecklingen.
Dormer Pramet har introducerat nya spånbrytare för svarvning och skalsvarvning. En av spånbrytarna är NRM som har
negativa skär och passar för grov- och medelgrov svarvning
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Om branschen lever över
era tillgångar – ring oss!
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Med Fraisa går fräsningen
upp till 15 gånger fortare

foto:dormer pramet

MM-spånbrytaren är lämplig för skalsvarvning av stänger
av stål, rostfria stål och superlegeringar.

i rostfritt stål samt låglegerat stål. NRM, som lanseras under
namnet Pramet, finns på både dubbelsidiga skär och stora
enkelsidiga skär.
Den andra nya spånbrytaren heter MM och är till för skalsvarning i rostfria material, stål och superlegeringar.
MM klarar såväl grov- som finsvarvning och har en bred samt
stark förstärkningsfas på eggen, som gör den mycket stabil
enligt Dormer Pramet.
Den nya spånbrytaren har bra spånkontroll och fördelar
skärkraften jämnt längs eggen och den kan därmed klara höga
matningar även under tuffa bearbetningar.
Här kommer mer om svarvning. Sandvik Coromant har
lanserat en ny skärsort som är till för stålsvarvning under
instabila förhållanden. Skärsorten GC4335 är mycket bra när man
behöver hantera instabila förhållanden och vibrationer.
GC4335-sortimentet finns i T-Max och CoroTurn 107.
Den nya skärsorten lämpar sig särskilt för ojämna, smidda

ytor där det kan krävas täta skärbyten vid svarvning på grund
av utmattning och skärbrott. Att behöva avbryta en bearbetningsoperation för att byta ett trasigt skär innebär minskad
produktion.
Sandvik Coromants nya skärsort har utvecklats för att ge
en säker och förutsägbar bearbetning samtidigt med kortare
cykeltider och ett bättre maskinutnyttjande tack vare färre
maskinstopp och ökad skärlivslängd.
Fördelarna med den nya skärsorten, enligt Sandvik
Coromant, är förbättrad bearbetningsprocess med minskad
risk för skärbrott samt sänkta kostnader per producerad detalj
och snabbare avkastning på investerat kapital.
GC4335 har beläggningstekniken Inveio för att uppnå maximalt värmeskydd, samt en otrolig slitstyrka och håller formen
under långa ingrepp.
Inom fräsning händer också mycket. Med Mapals nya pinnfräs, OptiMill-Uni-HPC-Pocket, krävs färre bearbetningssteg
för att göra klart en operation.

DUROC har ett komplett program för skärande
bearbetning från några av världens absolut bästa
tillverkare, bl a Fraisa vars innovativa produkter aldrig
upphör att förundra. I dag till exempel pratar alla
om dynamisk bearbetning, men det är bara Fraisa
som har en helt unik nyutvecklad produkt som
drastiskt minskar bearbetningstiden samtidigt som
livslängden på verktygen ökar markant.
NYHET

1

NVDS-fräsar för dynamisk beabetning

2

ToolExpert för dynamisk bearbetning

3

X-tap, en älskad problemlösare

Fraisas nya patenterade NVDS-fräsar möjliggör
dynamisk bearbetning i alla led, även helix- och rampfräsning, med ett och samma verktyg. Resultatet är
otroligt: Bearbetningen går upp till 15 gånger fortare
än traditionell bearbetning beroende på material.
NYHET

Bäst är att kombinera NVDS-fräsarna med
ToolExpert, Fraisas nya skärdataprogram för både
konventionell och dynamisk bearbetning. ToolExpert
ger optimala värden med hänsyn till uppdragets
maskin, styrsystem och verktyg.

Duroc har kunder som gått från 6-7 olika
typer av gängtappar till en enda: Fraisas X-tap. Den
gängar elegant i stål, rostfritt, aluminium, segjärn,
gjutjärn och udda material som bly. Erfarenheten
visar att X-tap har ett brett spektrum – mycket
bredare än vad Fraisas egen katalog säger.
Varför ha många
gängtappar när man
klarar sig med en?

08 630 23 00

durocmachinetool.com
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foto: mapal

Sandvik Coromants
skärsort GC4335 är
mycket bra när man
behöver hantera instabila förhållanden
och vibrationer.

Enligt Mapal är den nya pinnfräsen effektiv för allmän bearbetning av stål, rostfritt och gjutjärn.
Pinnfräsen har en geometri med en integrerad borrspets.
Denna geometri gör fräsen mycket lämplig för rampning upp
till 45°, valsfräsning och spårfräsning. Tidskrävande rampning
eller pilothål är frekvent förekommande vid fräsning av urtag.
Med OptiMill-Uni-HPC-Pocket kan pilothål elimineras vilket
innebär färre verktygsväxlingar vid bearbetning av urtag.
Pinnfräsens speciellt utvecklade urspetsning tillsammans
med tre stora spånkanaler garanterar optimal spånavgång.
Spånklämning är praktiskt taget utesluten.
Den speciella eggprepareringen tillsammans med slitstark
beläggning och en seg hårdmetallsubstrat garanterar också en
bra livslängd.

30

Med Mapals nya pinnfräs, OptiMill-Uni-HPC-Pocket,
krävs färre bearbetningssteg för att göra klart en
operation.
Snäva konturer kan bearbetas säkert med bara ett verktyg med
möjlighet att köra ap (skärdjup) upp till 2xD.
OptiMill-Uni-HPC-Pocket finns i versionerna lång och
överlång med cylindriskt skaftform HB och dimensionsområde Ø 5,7 till Ø 20 mm.
I våras presenterade Iscar att de har utvecklat nya pinnfräsar i solid hårdmetall för bearbetning i titan. Det är produktfamiljen av solida Chatterfree-hårdmetall-pinnfräsar som har
utökats med en ny variant med benämningen ECK-H7/9-CFR.
Pinnfräsen har en unik och patenterad design och finns tillgänglig med sju (dia. 6-12 mm) och nio (dia. 16-20 mm) skäreggar, differentierad helixvinkel och differentierad tanddelning.
Iscar har utvecklat ECK-H7/9-CFR specifikt för finbearbetning med höga skärhastigheter i titan. Pinnfräsarna finns alltså
tillgängliga i diameter 6-20 mm med antingen weldon- eller
cylindriskt skaft.
Ett par fördelar med pinnfräsarna är optimerad eggbehandling som motverkar urflisning på skäreggar och hörn.
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Iscars produktfamilj av solida Chatterfree-hårdmetall-pinnfräsar
har utökats med en ny variant med benämningen ECK-H7/9-CFR.

Andra plus är hög avverkningshastighet och lång livslängd på verktygen
vid bearbetningar i titan.
Seco Tools har utvecklat ett digitalt finborrhuvud som presenterades

Seco Tools digitala finborrhuvud EPB 890 har
finesser som mikrometerinställning med 1 µm i
upplösning.
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under ett event i Fagersta i slutet av mars. EPB 890 har finesser som mikrometerinställning med 1 µm i upplösning, samt hög noggrannhet och
inget manuellt avläsningsfel.
Här är lite mer fakta om finborrhuvudet – automatiskt dynamiskt
balanserat, motvikt justeras vid diameterinställningen och ingen extra
balanseringsinställning behöver göras.
Vidare är det indirekt låsning av skärbärare i EPB 890 och skärbäraren
påverkas inte i någon rörelseriktning.
Per Sjögren
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CIMT lockade med
avancerad maskinteknik
Som en av fyra riktigt globala maskinmässor erbjöd CIMT i Peking en rad
produktionsutrustningar där den gemensamma nämnaren stavas effektivitet. Inte minst
visades robotiserade maskinlösningar i stor mängd. För även i Mittens rike råder brist på
kvalificerad arbetskraft.

K

De tidigare så tydliga regionala särarterna som olika tillverkningsfilosofier och inriktningar innebar har med åren tonats
ned. Faktum är dock att årets kinesiska mässa skiljde sig en del
från de amerikanska och europeiska. Inte minst industri 4.0 har
ju satt sin tydliga prägel i väst, men i Peking var temat snarare
”back-to-basics”.
Här dominerade faktiskt mer grundläggande maskin- och
processteknik, medan omfattande system rörande IT-stöd mm
till stor del lyste med sin frånvaro.
När det gällde olika automationslösningar var budskapet detsamma. Teknik för att flytta detaljer mellan maskiner förekom
ymnigt, medan lösningar för att hantera eller flytta information
förekom i betydligt blygsammare skala.

foto: mats lundin

inesiska CIMT (China International Machine
Tool Show) har på kort tid vuxit från en relativt nationell mässa till en riktigt global utställning.
Många som förr besökte den Japanska
Jimtof-mässan väljer numera istället CIMT, vilket givetvis
hänger ihop med landets framväxt som världens verkstad.
Under årets mässa i april kom över 125 000 besökare. Antalet utställare var drygt 1600, varav hälften kom från utlandet.
Dessa siffror är väl i paritet med tyska EMO och USA:s IMTS
när det kommer till storleken. Ser man till själva budskapet utställarna ger är numera ofta de stora globala maskinmässorna
allt mer lika varandra.

Yunnan Group är
exempel på kinesiska maskinbyggare som numera
erbjuder liknande
maskinprogram som
ledande tillverkare
i väst.
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Faktum är att detta var rätt uppfriskande, för när euforin runt industri 4.0 blir för stor glömmer man nästan bort att automation faktiskt
är till för att effektivisera våra verkstäder.
Det råder numera ingen tvekan om att Kina tänker bli ett första
klassens tillverkningsland. Detta innebär att fokus nu ligger på att
tillverka avancerade verkstadsprodukter med hög kvalitet och dito
förädlingsvärde. Följden blir att man då måste satsa på en mer avancerad maskinteknik, som både kräver en högre teknologinivå och
bättre utbildad personal.
Kina tänker också se till att det finns inhemska maskinbyggare som

kan leverera denna teknologi.
Detta syntes också tydligt under CIMT. Numera visar kinesiska
maskintillverkare upp såväl kompetenta femaxliga maskiner som
olika typer av avancerade fleroperationssvarvar. Detta gjorde också
att de utländska maskingiganterna nu endast marknadsförde sina
spetsprodukter under mässdagarna.
Vill man till exempel se DMG Moris eller Mazaks maskiner i lågprissegmentet får man istället besöka mässorna i USA eller Europa.
Ska kineserna handla utländskt måste det nämligen erbjudas något
extra. Denna bild förvånar nog en och annan, med en annan bild av
den produktion som numera i allt större omfattning bedrivs i Kina.
Mazaks monter fylldes till exempel enbart med de senaste modellerna inom företagets Variaxis- och Integrexfamiljer. Men man hade
också satsat stort på automationen runt maskinerna, där bland annat
olika hanteringssystem för arbetsstycken visades.
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Fyra stora mässor

Det hålls numera fyra riktigt stora globala mässor
för verktygsmaskiner av vilken kinesiska CIMT är
en. De tre andra är EMO som hålls i Europa, USA:s
IMTS och japanska Jimtof.
Den kinesiska mässan har nu alltmer tagit
över Jimtofs roll som den ledande asiatiska
mässan. Alla mässorna avspeglar både det
rådande konjunkturläget och vilken syn på
tillverkning som råder i respektive del av
världen.
För Nordamerika gäller ofta lite mer konventionella maskiner, medan japanerna ofta
satsade på högautomatiserade lösningar.
I Europa är bilden blandad, med utrustningar
som ibland fordrar lite mer utbildad arbetskraft.
Kineserna satsar i nuläget stenhårt på att närma
sig de mer avancerade tillverkningsländerna
vilket tydligt syntes på CIMT. Den blir alltmer lik
EMO vad gäller såväl tekniknivå som utbud.
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CHMTI erbjöd högautomatiserade maskinlösningar
för kugghjulstillverkning
genom sitt samarbete med
tyska Kapp.

foton: mats lundin

Samma sak var det hos DMG Mori som dessutom visade sina spetsmaskiner för integrerad
3D-printing i metall med mera. Men ingen regel
utan undantag.
Då de flesta utländska maskinbyggarna visade
sina absoluta spetsprodukter gick ”som vanligt”
amerikanska Haas sin egen väg.
För Haas har denna uppdelning aldrig varit
aktuell. Även i Peking erbjöd de sitt vanliga och
numera omfattande maskinprogram, bestående
av kompetenta och aggressivt prissatta maskiner. Detta gjorde den amerikanska maskintillverkaren uppenbarligen med stor framgång, för
deras monter var oerhört välbesökt.
Det som annars kanske mest slog besökarna
var det enorma antal robotar som visades upp
tillsammans med verktygsmaskinerna. Känslan
var att man som utställare verkligen behövde
visa kunderna att man kunde erbjuda robotiserade maskinlösningar.
En förklaring är sannolikt att även många
kinesiska företag numera har svårt att få tag i rätt
utbildad arbetskraft, vilket driver på automationstrenden. Många varumärken för robotarna,
som för oss i väst är okända, visades upp tillsammans med maskinerna.
Här var också slående hur man helt koncentrerade sig på hur arbetsstyckena skulle hanteras
runt maskinerna.
Informationsflödet runt tillverkningen stod
dock inte alls i fokus i montrarna. Detta gjorde
att man nästan kände att man förflyttades lite
bakåt i tiden.

Fujis typiskt japanska helautomatiserade maskinceller för högvolymsproduktion rönte mycket stort intresse.

I Peking var det också slående hur de stora

globala drakarna ändrat sitt budskap jämfört
med till exempel förra årets IMTS-mässa. Spårbarhet, IT-säkerhet och andra former av IT-stöd
som där utgjorde en stor del av den centrala
marknadsföringen lyste i stort med sin frånvaro
under CIMT.
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Att visa hur maskinerna kunde betjänas av robotar var mycket viktigt under
CIMT.
verkstadstidningen | 6
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NYHET!

Ny multifunktionsmaskin. Extremt snabb och noggrann.
Upp till 4 verktyg i samtidigt ingrepp. Tre XYZ-revolvrar.
Dynamisk XYZB-frässpindel 22 kW 52 Nm. i4.0 ready.
INDEX-TRAUB Nordic AB
08 - 505 979 00 www.index-traub.se

skärande bearbetning

I Peking var fokus helt på den mer grundläggande
fysiska maskintekniken. En del av detta hänger säkert
ihop med den allmänna IT-mognaden i de kinesiska
verkstäderna.
Men här finns ju även också det faktum att informationen i Kina inte är så fri. Besökare i jättelandet
noterar ju till exempel att sökningar via Google med
flera sökmotorer går extremt långsamt, av diverse
övervakningsskäl som vi i väst inte är vana vid.
Utrustningar för användning i tyngre verkstadsindustri dominerade inte alls som under tidigare år under CIMT. Detta understryker den förändringsvind
som blåser i landet.
En besökare i Peking med omnejd kan förvisso
fortfarande inte undgå att se de enorma investeringar
som sker i landets infrastruktur.
För var man än kommer så byggs det fortfarande i
ett högt tempo. Men där inte minst kinesiska maskinbyggare tidigare visade upp enorma maskiner i stor
mängd, visades nu istället betydligt fler mindre och
högt automatiserade maskinlösningar. Detta för att
möta trenden mot att mer tillverka avancerade verkstadsprodukter.
Som vanligt i detta land går också denna förändring i ett rasande tempo. Man slås onekligen av likheterna med det japanska undret, där skiftet från
kopierade produkter av låg kvalitet till high-tech gick
mycket fort.

foton: mats lundin

Mazak satsade hårt på att visa sina spetsprodukter, här i form av
Variaxis i-700.

Inslaget av svenska utställare i Kina var blygsamt.

Sverige är ju inte längre heller en stor maskinbyggarnation, speciellt då det gäller skärande bearbetning.
Inom mättekniken var dock Hexagon Manufacturing Intelligence flitigt förekommande, där bolagets
många förvärv gjorde att varumärket nu syntes i flera
montrar.
SKF demonstrerade olika komponenter för
lagring av spindlar och kulskruvar. Som vanligt var
det i verktygshallarna som Sverige hävdade sig väl
där Sandvik Coromant var en stor utställare.
Det var dock slående hur Sandvik Coromant, som
tidigare nämnts, ändrat sitt budskap jämfört med
på IMTS. I Chicago var fokus på informationsflödet runt verktygen och dess användning. Montern i
Chicago var utformad så att tankarna snarare gick till
kontrollrummet i ett rymdskepp.
I Peking låg fokus istället helt på de olika verktygen och dess egenskaper. Här satsade Sandvik hårt
på att visa och diskutera specifika verktygslösningar
med mässbesökarna. Förvisso visades även IT-stöd i
form av CoroPlus-plattformen upp, men i en betydligt blygsammare skala.
Den sanna svenska montern stod KMT för.
Företaget hade valt att synliggöra att det var Sverige
man kom ifrån, ungefär som Ikea brukar göra utomlands. Fokus hos KMT var att erbjuda slipmaskiner
under varumärkena Lidköping och UVA.
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Amerikanska Haas drog mycket stort intresse genom sina kompetenta och aggressivt prissatta maskiner.

Hos Sandvik Coromant fördes många djupa diskussioner om olika
bearbetningsfall.
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DMG Moris högautomatiserade maskinkoncept lockade en påtagligt ung publik.

Som vanligt i detta
land går också denna
förändring i ett rasande
tempo. Man slås onekligen
av likheterna med det
japanska undret, där skiftet
från kopierade produkter
av låg kvalitet till high-tech
gick mycket fort.

Siemens lockade många besökare till montern genom
sin tävling via en app i mobilen.

KMT höll den svenska fanan högt i sin monter i vilken de fokuserade på slipmaskiner av märkena Lidköping och UVA.

Att automationstrenden delvis drivs av brist på rätt arbetskraft
är alltså ett faktum även i Kina. Detta trots att man fångar uppmärksamheten från den yngre generationen på ett helt annat sätt
än i väst. Mässorna i Europa och USA är ju knappast belamrade
av personer under 40-50 års ålder. Bilden i Peking var en annan,
där mängder av ungdomar besökte utställningarna.
Man slogs också av den nyfikenhet som finns för ny
maskinteknik. Detta gjorde att utställarna hade fullt upp
med att berätta om maskinernas funktioner och möjligheter.
Fortfarande är det också så att de yngre besökarna fokuserar
mycket på de ledande maskinbyggarna från västvärlden.

DMG Mori och Mazak med flera hade proppfullt i montrarna,
medan de ledande kinesiska maskinbyggarna ibland drog lite
mindre folk, trots riktigt vassa utställningar.
Denna bild lär dock ändras relativt fort, i takt med att de
kinesiska bolagen kommer i fatt de stora drakarna.
Gissningsvis ser besökaren detta redan om två år då nästa
CIMT-mässa hålls.
Nästa stora globala maskinmässa sker i Hannover, i form av
EMO som går av stapeln i september månad. Det är nog ingen
vågad gissning att industri 4.0 åter kommer vara ett huvudnummer där, med mängder av olika produkter och tjänster på
detta tema.
Men kanske utgör CIMT en liten väckarklocka angående vad
det i grunden handlar om. Det är ju nämligen att tillverka så
effektivt och kvalitetssäkert som möjligt till bästa kostnad.
I några fall behöver nog en och annan produktutvecklare
påminnas om detta faktum. För det är inte alltid uppenbart
vad olika molntjänster med mera bidrar med i detta sammanhang. Detta är något som kineserna inte har glömt.
Mats Lundin
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Med automationslösningen har
Uddeholm effektiviserat produktionen av plattor
betydligt jämfört
med tidigare.
Anläggningen
består bland
annat av två YCMmaskiner och en
ABB-robot.

foton: per sjögren

En unik automationslösning
Uddeholm i Hagfors har en unik automationslösning där plattor maskinbearbetas till rätt tjocklek.
Anläggningen har medfört att Uddeholm effektiviserat produktionen, kortat genomlopstiderna och
kan leverera plattorna betydligt snabbare än tidigare till kunderna.

U

ddeholm i Hagfors tillverkar verktygsstål
av hög kvalité. Företaget är världsledande
inom sin nisch och har säljbolag över hela
världen, de marknadsför sig under namnet
Uddeholm.
Uddeholm tillverkar också plattor som används för att bygga
vidare och färdigställa form- och pressverktyg.
Det är standardplattor i olika material som till exempel
Uddeholms Calmax. Det är ett stål med mycket god seghet
och duktilitet som lämpar sig för korta och medellånga serier i verktygsapplikationer som kräver högt motstånd mot
urflisning.
Plattorna levereras efter behov till kunder över
hela världen, köpare är till exempel verktygstillverkare.

Det utförs på avdelningen maskinbearbetning 3 (MB 3) i en
automationslösning med bland annat två YCM-planfräsar och
en ABB-robot. Plattor på pall placeras intill anläggningen därefter matas platta för platta in i anläggningen och ut kommer
färdiga unika produkter.
Tidigare segmentslipades plattorna till rätt tjocklek i slipmaskiner.
Vid den produktionen var det mycket kringhantering av plattorna, vilket tog mycket tid. Automationslösningen har effektiviserat produktionen av plattorna avsevärt.
– Det vi framför allt har tjänat är tid samt att vi också har
fått ökad flexibilitet, säger Mattias Bäcklund, materialman och
samordnare på Uddeholm.

Plattorna maskinbearbetas till rätt anpassade

tjocklekar efter kundönskemål.

På bilden ses Katarina Wadsby, marknadsassistent på Stenbergs och Gert Carlsson,
säljare på samma företag. Gert Carlsson har
varit med från början i projektarbetet med att
ta fram Uddeholms automationslösning.
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BESKRIV BEHOVET.
VI HAR LÖSNINGEN.

foton: per sjögren

Plattor på pall ska snart matas in i automationslösningen för att bearbetas.

Det här är ingen maskinannons utan en deklaration
om kvalificerad service.

En platta är snart färdigbearbetad.

Hans kollega Stefan Stenmark, projektingenjör på Uddeholm,
fyller i:
– Med automationslösningen har vi säkrat upp kvalitetsprocessen och uppnåt högre produktivitet. Effektiviseringen jämfört med den tidigare processen ligger på mellan 25 till 55 procent beroende på hur upplägget på segmentet/ordern ser ut.
Automationslösningen är ett samarbete mellan Stenbergs,
Fröjd & Wester och Seco Tools. Stenbergs har sålt YCM-maskinerna och hållit i projektet. Fröjd & Wester, som är en systemleverantör, har varit systemintegratör och Seco Tools har tagit
fram verktygen.
Gert Carlsson, säljare på Stenbergs, har varit med från det att
projektet inleddes 2012 (i början av 2015 var anläggningen klar
för produktion).
– Vi har lärt oss mycket på vägen. Det har varit en hel del
arbete på Uddeholm och på Stenbergs.
Vi tittade på många olika koncept och inte enbart på den
lösning som det blev.
Han lyfter fram Uddeholm:

DUROC har förvandlat Norden och Baltikum till en
sammanhängande marknad. Det vore inte möjligt
om vi inte hade en heltäckande serviceorganisation
med kraft och kompetens att trygga våra kunders
störningsfria produktion. För vi vet att service är
många verkstadsföretags viktigaste köpvillkor när
de väljer maskin, viktigare än tekniska prestanda,
t o m när de väljer en Puma CNC-svarv från Doosan,
världens snabbast växande maskintillverkare.
Besök vår hemsida för mer info om vår serviceorganisation och Doosans maskiner. Eller hellre: Ring
oss och beskriv ert behov! För vi har lösningen.

08 630 23 00

durocmachinetool.com
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– De är en mycket bra kund, förstående och
lyhörda för tekniska lösningar.
Slutresultatet blev en automationslösning
som är unik.
– Viktigt att påpeka vid inmatningen av
material i cellen så är produktion parameterstyrd. Utifrån inmatningen som operatören
gör väljer maskinen själv skärdata och vilken
fräsdimension man ska ha. Anläggningen
anpassar sig och väljer rätt skär samt rätt
verktyg och anpassar programmet efter den
detalj som ska bearbetas.
foton: per sjögren
Thomas Rosell är vd på Fröjd & Wester:
Arne Mortensen är en av de cnc-operatörer som sköter automations– Automationslösningen är unik på flera
lösningen.
sätt, bland annat att man kan parameterstyra
produktionen i den. Det vill säga man talar
Två andra egenskaper som gör automationslösningen speciell
om för systemet genom att programmera den vad inkommanär att fåstycksproduktion och korta serier kan köras med hög
de material bland annat har för dimensioner.
lönsamhet. Det går även att bearbeta produkter som inte har
Hela automationscellen, det vill säga laddning och plundförekommit tidigare (inom produktionen på MB 3).
ring samt bearbetningsoperationer anpassar sig till den data
som har programmerats in. Samtidigt går det att bearbeta med
Hjärnan i anläggningen är ett nyutvecklat HMI (Human
mycket hög noggrannhet och precision.
Machine Interface). HMI:et, som har utvecklats av Fröjd &
Thomas Rosell:
Wester, håller reda på allting. Anläggningen är enkel att använ– Det är just förmågan att kunna ta emot vilken dimension
da. Operatörerna anger parametrar, det i sin tur genererar olika
som helst på inmaterial och hantera den stora variantfloran
robotprogram, olika parameterval och olika robotrörelser.
som gör lösningen unik.
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Hyundai´s forskningsteam i Tyskland utvecklar många intressanta maskiner för den Europeiska
marknaden. Siktet är inställt på premium segmentet och visst har man lyckats, Lichron har nått
stora framgångar med den senaste tekniken. Välkommen med din förfrågan.

XF-6300, 5-AXLIG

KM2600MTTS, B-AXEL

• Bordsstorlek 630 mm
• Snabbtransport 50m/min
• Varvtal 15.000rpm/Opt.40.000
• Skalor X/Y/Z/A/C
• Antal verktyg max. 102
• Kylvätska spindel 70 bar
• Siemens/Heidenhain
• Box in Box modell

• 9-axlig Multisvarv
• Svarvlängd 1,550 mm
• Snabbtransport 40m/min
• Frässpindel 12.000rpm, direct drive
• Frässpindel max. 72 verktyg
• Nedre revolver 12 verktyg BMT
• Siemens 840D, 19” skärm

LICHRONS SERVICE OCH EFTERMARKNAD
TRYGGAR ER MASKININVESTERING!

Er partner för tillförlitlig produktion! 0500-44 50 50

www.lichron.se

Mattias Bäcklund, Uddeholm, i sällskap med Sofia Wånge och Thomas Rosell
från Fröjd & Wester.
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Automationslösningen är
unik på flera sätt, bland annat
att man kan parameterstyra
produktionen i den. Det vill
säga man talar om för systemet
genom att programmera den
vad inkommande material bland
annat har för dimensioner. ”
Thomas Rosell, Fröjd & Wester

Med hjälp av HMI:et skapar operatörerna, varje gång det kommer en ny order, unika robot- och cnc-program.
Arne Mortensen är en av de cnc-operatörer som sköter automationslösningen:
– Skulle någonting hända, till exempel att man måste fortsätta
bearbetningen manuellt, så håller anläggningen fortfarande
reda på vilken tjocklek det är på detaljen. Även om man kör
biten manuellt så tar anläggningen datan från panelen.
Arne Mortensen programmerar in vilka verktyg som ska

användas för en produktion samt vad det är för materialkvalité
på plattan och vilken dimension.
– Det är viktigt att man är noggrann med verktygen och inte
kör dem för länge för att undvika förslitning, säger han.
Dubbelkontroll om det är rätt tjocklek som har
programmerats in kan operatören välja att utföra, båda
verktygsmaskinerna har en mätprob.
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– dygnet runt!

33 paletter och 314 verktygsplatser
Högsta kvalitet med hög produktivitet!

En kvalitetsuppbyggd 5-axlig Yasda-cell för många timmars obemannad körning av blandade jobb.

Yasda PX30i

Instal

Erbjudande: Fullutrustad lagermaskin med 33
paletter och 314 verktygsplatser till fördelaktigt
pris! Se den i drift i vår utställningshall.
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• 33 paletter
• 314 verktygsplatser
• Detalj Ø 400 mm
• Spindel 20.000 rpm
• BT40 Big Plus
• Snabbtrsp. 60m/min
• High speed mjukvara
• Probar, med mera
• Fullutrustad

Er partner för tillförlitlig produktion!
0500 – 44 50 50 www.lichron.se
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”

ABB-roboten betjänar verktygsmaskinerna och arbetar mot uppriktnings- och vändbordet, med mera.

Ställtiden i cellen är noll i och med att operatören programmerar
för nästa jobb samtidigt som bearbetning utförs i maskinerna.
Gert Carlsson förklarar:
– När man knappar in och väljer parametrarna utifrån bredden och kvalitén på plattan så väljer anläggningen de verktygen
som behövs från verktygsmagasinet, då blir det ställfritt.
De 30 sekunder som det tar att programmera ett jobb är ställtiden. Operatören gör ett nc-program, ett robotprogram och
sedan är det klart.
Två olika bearbetningar utförs på plattorna, både över- och

under-sidan bearbetas. Den ena YCM-maskinen bearbetar
överdelen och den andra maskinen underdelen.
För att få ett bra slutresultat måste bearbetningskedjan hållas
och man får inte förlora orienteringen på en detalj.
– När en detalj väl är inne i automationslösningen så
bibehålls orienteringen på detaljen tills den är helt och hållet
klar, säger Gert Carlsson.
I anläggningen finns ett uppriktningsbord för att ta fram
nollpunkten och få rätt orientering på en platta genom hela
processen. Vid ett vändbord vänds plattorna för att bearbetas i
nästa YCM-maskin (underdelen). ABB-roboten betjänar verktygsmaskinerna och arbetar mot uppriktnings- och vändbordet, med mera.
De två YCM-maskinerna är av modell TV 158B, planfräsar
med plangejdrar för att få hög stabilitet.
Det är torrbearbetning som utförs i verktygsmaskinerna.
Det är ett fixturlöst system i automationslösningen.
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När en detalj väl är inne i
automationslösningen så
bibehålls orienteringen på
detaljen tills den är helt och
hållet klar.”

Gert Carlsson, Stenbergs

Magneter används för fastspänning av detaljerna i verktygsmaskinerna, samt magnetgripdon i roboten (elektropermanent magneter – man använder elektricitet för att magnetisera
robotens gripdon).
Tidigare när plattorna segmentslipades användes mekaniska magneter. Den produktionen bestod av mycket hantering,
bland annat för att vända plattorna för nästa slipprocess.
Det tog tid.

Uddeholms automationslösning går dagtid plus timmar
på kvällar. När en operatör går för dagen lämnar hen ett par
pallar med plattor vid cellen så att bearbetning kan ske på kvällstid. De som arbetar kväll tittar till produktionen med jämna
mellanrum. Plattorna som bearbetas i cellen är av standardformat med en längd på 1 030 millimeter.
Stenbergs har ytterligare ett projekt på gång som till mycket
liknar automationslösningen hos Uddeholm.
Per Sjögren
verkstadstidningen | 6
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OPTICAL INSPECTION

CONTACT GAUGE

CONTACT CAM FOLLOWER

CONTACT AXIAL PROBE

Optoquick is the latest generation MARPOSS flexible solution.
It is the perfect solution for high precision gauging of shafts on the shop floor.
By integration of optical and contact technologies and full Marposs design allows the
Optoquick to offer extended measurement capabilities beyond the standard expected in this
industry sector.
By using this unique integration of technologies Optoquick performs comprehensive quality
checks on parts within a few seconds.
Marposs AB - Elementvägen 2www.marposs.com
- 69142 Karlskoga tel +46 586 721130 fax +46 586 721149 - www.marposs.com
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Mitutoyo
demonstrerade
en cell med tre
mätmaskiner.
Mitutoyo hade
skapat cellen för
att åskådliggöra
automatiserad
mätning och
visa vilka möjligheter som finns.
foto: mano davar

Automatiserad
mätning på Control
Mitutoyo visade en cell med tre mätmaskiner, Carl Zeiss demonstrerade en ny typ av sensor och
Renishaw presenterade ett nytt mäthuvud med tillhörande ytjämnhetsmodul. Det var några av
alla produkter som visades på Control.

U

nder det senaste decenniet har mätning fått
en allt större betydelse inom produktionen.
Mätning växer eftersom efterfrågan på mer
avancerade komponenter inom verkstadsindustrin ökar.
För att säkerställa att komponenterna uppfyller kvalitetskraven måste man mäta. Den som vill studera mätning brukar resa
till mässan Control som genomförs årligen i Stuttgart.
Det är den ledande mässan i Europa när det gäller maskiner
och utrustning för säkerställande av kvalité.
Control är inte enbart en europeisk angelägenhet utan i allra

högsta grad ett globalt event som lockar besökare från jordens
alla hörn. När den 31:a upplagan av Control genomfördes i maj
var 942 utställare från 31 länder på plats. Mässan besöktes av
29 417 personer från 106 länder.
De som reste till Stuttgart blev varse om att såväl beröringsfri mätning som automatiserad mätning kommer mer och mer.
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Genom att automatisera mätningen rationaliseras den och mätprocessen blir snabbare, mätcykeltiderna för detaljerna sänks
rejält och mätdata fås fram mycket snabbt.
En av många utställare som demonstrerade automation på
Control var japanska Mitutoyo.
– Vi jobbar mycket med automatiserad mätning som kommer
allt mer, säger Henrik Lalin, marknadsföringschef på Mitutoyo
Scandinavia som är dotterbolag till japanska Mitutoyo.
I Mitutoyos monter fanns en cell med tre mätmaskiner där

helt automatiserad mätning utfördes. Mitutoyo hade skapat cellen för att åskådliggöra automatiserad mätning och visa vilka
möjligheter som finns.
I cellen var det en robot som plockade detaljer som mättes i
de olika mätmaskinerna.
– I det här fallet plockar och lägger roboten detaljer i den
mätmaskin beroende på vad som ska mätas, säger Henrik
Lalin.
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Quick Image är ett manuellt visionsystem som enkelt läser av och mäter geometrier av
arbetsstycken.
Cellen bestod av en visionmätmaskin och en Mach Ko-ga-me,
som är en kompakt och mycket snabb mätmaskin. Cellens
tredje maskin var en nc-styrd ytjämnhetsmätare.
Mitutoyo demonstrerade också Quick Image.

Det är ett manuellt visionsystem som enkelt läser av och mäter
geometrier av arbetsstycken. Visionsystemet är utrustat med
ett stort skärpedjup och därmed går det att snabbt mäta arbetsstycken av olika tjocklek eller höjd utan omfokusering.
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Din leverantör av verktyg och tillbehör

Botek utvecklar och tillverkar verktyg som
löser kundens djupborrningsuppgifter.
Boteks mål är att hitta en affärslösning
för varje kund, och att kontinuerligt
utveckla denna. Botek lägger stor vikt vid
kompetens, engagemang och kreativitet hos
sina medarbetare. Även deras innovativa,
progressiva teknik för att alltid ligga steget
före konkurrenterna. Botek strävar alltid
efter att tillgodose sina kunder med de
absolut bästa borrlösningarna.
Vill du veta mer om Botek eller någon av våra andra leverantörer?
Kontakta oss på TechPoint!
info@techpoint.se
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Tyska Carl Zeiss
tillhör en av jättarna
inom mätbranschen
och hade i vanlig
ordning många
besökare i montern.

foton: mano davar

Mätresultatet visas direkt i displayen, så kallad enklicksteknik.
Quick Image har en högupplöst färgkamera och visuell inspektion
med cad-data som mall.
Quick Image har funnits på marknaden i cirka två år.
– Det nya är att vi har vidareutvecklat Quick Image med ett motoriserat bord vilket gör att man kan mäta betydligt större detaljer än
vad som syns i bildfältet.
Det motoriserade bordet flyttar runt detaljen med så kallat stichtning (reds anm), det innebär att man tar ett antal bilder och kopplar
ihop dem så kan man mäta hela detaljen även om den inte syns i
bildfältet.
Det krävs inte mycket till förkunskaper för att arbeta vid maskinen.
– Har man skapat ett mätprogram är det bara att lägga in detaljen i bildfältet och sedan trycka på start. Programmet känner igen
detaljen oavsett om den är uppriktad eller inte och mäter, säger
Henrik Lalin.
Quick image passar bra för mätning av små svåra detaljer/produkter, till exempel av plast.
Carl Zeiss visade automatiserad mätning med en robot utrustad
med en ny typ av sensor, AImax cloud. Högst upp i mätcellens ramar
fanns sensorer placerade. Sensorerna i cellens ”tak” hade hela tiden
kontakt med sensorn på roboten.
–Det enda sensorerna ovanför oss gör är att läsa av sensorns
positioner för att exakt veta var den är, därefter
utförs mätningen, säger Rolf Johansson, försäljningschef på Carl Zeiss AB.
I Zeiss nyutvecklade system utförs beröringsfri mätning.
– Vid mätningen tar robotens sensor ett
punktmoln ungefär 5x5 centimeter stort och
består av cirka fyra miljoner punkter, säger Rolf
Johansson.
Zeiss cell gör det betydligt enklare att
genomföra automatiserad mätning och
framför allt går det mycket snabbt.

Carl Zeiss visade automatiserad mätning med
en robot utrustad med en ny typ av sensor
AImax cloud. Högst upp i mätcellens ramar
fanns sensorer placerade. Sensorerna i cellens
”tak” hade hela tiden kontakt med sensorn på
roboten.

Henrik Lalin, marknadsföringschef på Mitutoyo Scandinavia,
åker alltid till Control.

a,

mätteknik

foto: mano davar

Renishaws Revo 2 är ett nytt mäthuvud med
tillhörande ytjämnhetsmodul och till för koordinatmätmaskiner.
Mer konventionellt vid mätning med robot måste man
ha ett mätresultat på objektet som ska mätas från en
koordinatmätmaskin, vilket man nu inte behöver.
Tilltänkta köpare av Carl Zeiss automationslösning är
företag inom fordonsindustrin.
En annan nyhet hos Carl Zeiss var att de har vidareutvecklat laserhuvudet LineScan.
– Det nya är att LineScan mäter med blått ljus istället för rött ljus, därmed är den inte så känslig för blanka
material. Det är också en avsevärd förbättrad noggrannhet med den nya lösningen, säger Rolf Johansson.

En mätmaskin utrustad med LineScan ska stå i ett mätrum.
Brittiska Renishaw har flera proudukter för avancerad mätning,
bland annat Revo. Det är ett femaxligt mätsystem med ett indexerbart
mäthuvud och en integrerad prob som skannar med hög prestanda.
Revo har funnits i flera år och blivit populär. På Control presenterade
Renishaw Revo 2, som är ett nytt mäthuvud med tillhörande ytjämnhetsmodul och till för koordinatmätmaskiner.
– Med Revo 2 har koordinatmätningen och ytjämnhetsmätningen
integrerats i en och samma maskin och i ett och samma moment. Med
vårt nya mäthuvud sparas tid och därmed också pengar, säger Hans
Etzner som ansvarar för försäljningen i norra och mellersta Sverige på
Renishaw AB.
Revo 2 är ett alternativ till att använda en koordinatmätmaskin för mät-

ning av de geometriska måtten och därefter behöva flytta komponenter
till en ytjämnhetsmaskin eller station för att mäta ytor.
– Det blir många manuella handgrepp och lyft med det förfarandet,
vilket man med Revo 2 undviker i och med att allting är i en och samma
process, säger Hans Etzner.
Exempel på produkter/komponenter som kan mätas med Revo 2 är
cylinderblock, topplock och vevaxlar.
Tänkbara köpare av Revo 2 är företag inom fordons- och flygindustrin.
– De har visat mycket stort intresse för Revo 2, säger Hans Etzner.
Detta var vår första artikel från Control 2017. Vi återkommer efter
sommaren med fler artiklar från denna mätmässa.
Text: Per Sjögren
Foto och research: Mano Davar
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Hon är Sandvik Coromants nya vd
Nadine Crauwels har utsetts till ny vd för Sandvik Coromant. Hon har tidigare
jobbat för Sandvik Coromants enhet i Schweiz där hon varit chef.
Nadine Crauwels har lång och gedigen erfarenhet med 22 år inom tillverkningsindustrin, varav 17 hos Sandvik Coromant. Hon är född i Belgien och bor i Schweiz men
kommer nu att tillbringa en hel del tid i Sverige.
Den förre vd:n för Sandvik Coromant, Klas Forsström, är sedan april 2017 vd för
Sandvik Machining Solutions.
Sandvik Coromant är en del av den globala Sandvikkoncernen som tillverkar och
utvecklar verktyg och lösningar för skärande bearbetning.
Nadine Crauwels tillträdde sin nya tjänst den 15 maj

3

foto: sandvik

Nadine Crauwels tillträdde som vd för
Sandvik Coromant den 15 maj.

foto: edeco tool

Ny säljare hos Edeco Tool

Edeco Tools nya säljare heter Mikael Axelsson. Han har
gedigen kunskap om skärande bearbetning då han tidigare
arbetat som produktionstekniker, en erfarenhet som ger ett
användarperspektiv på produkterna.
Mikael Axelsson började sitt nya jobb den 17 april. 2 maj
öppnade Edeco Tools nya säljkontor i Mälardalen, vilket
kommer invigas officiellt senare under våren.

3

Ny på Ravema
Tedh Andersson är sedan i början av maj
marknadskoordinator på Ravema som bland
annat säljer Mazak i Sverige och Norge.
I jobbet ingår bland annat att kommunicera med tidningar.
Tedh Andersson tog jobbet för att han tycker
att Ravema är ett intressant företag med stora
möjligheter för honom att utveckla sig.
Han kommer närmast från PLM Group
i Värnamo där han arbetade med marknadsföring.

3
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ABB och IBM samarbetar kring
artificiell intelligens för industrin
De första två gemensamma industrilösningarna som drivs av ABB Ability och
IBM Watson kommer att ge kognitiva insikter i realtid till fabriksgolvet och smarta elnät, rapporterar ABB i en kommuniké som skickades ut i samband med att
sammarbetet offentliggjordes.
– Denna kraftfulla kombination markerar nästa nivå av industriell teknik, där
vi går från nuvarande uppkopplade system som bara samlar in data, till industriell drift och maskiner som använder data för att känna, analysera, optimera och
vidta åtgärder som främjar en ökad drifttid, högre hastighet och större avkastning
för industrikunder, säger ABB:s koncernchef Ulrich Spiesshofer.
ABB har idag en installerad bas på 70 miljoner uppkopplade enheter, 70 000
digitala styrsystem och 6 000 programvarulösningar för företag. IBM är idag
bland de ledande aktörerna inom området artificiell intelligens och kognitiv
databehandling.
– Tillsammans kommer vi att skapa kraftfulla lösningar där kunderna kan dra
nytta av den fjärde industriella revolutionen.

Ulrich Spiesshofer.

I slutet av april presenterade ABB och IBM

ett strategiskt samarbete kring artificiell intelligens och maskininlärning. Samarbetet sker
genom ABB Ability, och IBM Watson Internet
of Things.

– De nya lösningarna kommer att gå längre än dagens uppkopplade system som

bara samlar in data. Istället får vi självlärande industriella maskiner som använder
data för att förstå, känna, resonera och vidta åtgärder som stödjer medarbetare
genom att bidra till att ta bort ineffektiva processer och redundanta arbetsuppgifter.
Dagmar Zitkova

SKF invigde en helt ny, fullt automatiserad produktionsenhet i Göteborg, anpassad för tillverkning av
sfäriska rullager. Den nya enheten är den första i sitt slag
som tas i drift inom SKF-koncernen och ingår i ett program för nästa generation tillverkningsteknologi inom
företaget.
Med hjälp av digital teknik kopplas hela värdekedjan
samman i produktionsprocessen från inflödet av komponenter till leverans av produkt till slutanvändare.
Dessutom kombineras nästa generations mobila infrastruktur med tillverkningsprocessen i syfte att öka effektiviteten.
– Vi får nya möjligheter att korta ledtiderna, öka flexibiliteten och effektiviteten i produktionen, säger Sten
Karlsson, projektledare för den nya enheten.
I fabriksenheten i Göteborg tillverkas över en miljon
lager per år. Merparten av produktionen går på export.
Produkterna används i tung industri som till exempel
gruvor, stålverk, pappersmaskiner, vindturbiner, axelboxar, tåg, fläktar och pumpar.
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SKF invigde en ny digital tillverkningsenhet

SKF:s tillverkningsdirektör Luc Grauc, fabrikschef Mattias Lid
samt SKF:s vd och koncernchef Alrik Danielsson vid invigningen.

49

nya produkter

Nästa tekniksprång

från Mitsubishi

När Mitsubishi Materials i början av 2000-talet presenterade

borrserien MPS Superlong var detta början till en revolution
inom djuphålsborrning.
Nu tas nästa tekniksprång med generation två av den
omtyckta borrserien i och med lanseringen av MPS1 Superlong.
Detta har uppnåtts genom att kombinera det bästa av beprövade egenskaper tillsammans med den allra senaste toppmoderna tekniken.
Inom bearbetningsvärlden räknas borrdjup större än
10 gånger diametern som djupa hål, och tidigare borrades
många av dessa djuphålsapplikationer med spiralborr i HSS
eller med pipborr.
Att bearbeta dessa applikationer med spiralborr i hårdmetall
ansågs näst intill omöjligt tekniskt såväl som olönsamt, då den
allmänna uppfattningen var att hårdmetallsborr var för spröda
och kostsamma.
Alla dessa fördomar slogs omkull i början av 2000-talet då
Mitsubishi Materials presenterade borrserien MPS Superlong,
ett spiralborr i hårdmetall med invändiga kylkanaler som revolutionerade marknaden.
– Det är fantastiskt kul att nu kunna presentera nästa genera-

tion av våra Superlongborr som under flera år utvecklats tillsammans med utvalda kunder för att nå prestanda som vi bara
för ett par år sedan inte trodde var möjliga, säger Conny Erixon
produktchef för Mitsubishi på Colly Verkstadsteknik.
Minskad avböjning

De nya Superlongborren har bland annat nydesignad kärna
och optimerad spiralvinkel vilket tillsammans ger 20 % högre
hållfasthet mot avböjning. Dessutom har MPS1 Superlong en
nydesignad rakare skäregg som genererar ett mjukare skärförlopp och förbättrad penetration vid höga matningar och skärhastigheter.
Tillsammans med den ökade hållfastheten genererar
borren rakare hål, men också möjlighet att bearbeta med
betydligt högre bordsmatningar än vad som tidigare varit
möjligt.
MPS1 Superlong finns i dimensionerna Ø3.0 – Ø14.0 mm,
för max borrdjup 12 – 40xD. Sedan tidigare finns MPS1 lagerlagd i Ø3.0 – Ø20.0 mm i standardlängderna 3,5 och 8xD.
www.collyverkstadsteknik.se

zidCode gör processen kortare
Tyska Zoller har utvecklat identifikationssystemet zidCode

foto: zoller

som förenklar processen för inställning av verktyg i svarvar och
fleroperationsmaskiner.
Operatören mäter som vanligt med förinställningsmaskin
och därefter konverterar systemet automatiskt alla data till en
QR-kod som skrivs ut på etikett, vilken sedan läses av med en
skanner. Systemet fyller i uppgifterna i fälten för bearbetningsmaskinens gränssnitt.
zidCode gör processen kort och sparar tid samt ökar processäkerheten jämfört med manuell inmatning.
Systemet kopplas med USB till kontrollpanelens knappsats och
behöver varken nätverksanslutning eller mjukvara.
www.gjsverktyg.se

En skanner läser snabbt av
QR-koden och matar in mätdata i bearbetningsmaskinen.
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Transportrobot hittar rätt
även om du möblerar om
Omrons LD-robot är en robot för materialtransport som hittar vägen även om man möblerar
om. Den behöver inga hjälpmedel i form av
golvmagneter, tejp eller laserljus utan navigerar
genom att avläsa föremål i omgivningen, men
hittar rätt även om föremålen i lokalen flyttas
runt, tas bort eller om nya tillkommer.
Vid första påseendet påminner LD-robotarna om vanliga autotruckar, även kända som
AGV:er. De skiljer sig dock från dessa genom sitt
navigeringssystem, som hittar fram även i föränderliga miljöer där saker flyttas omkring.
Skannrar på roboten läser av omgivningen och
roboten skapar utifrån informationen en karta
över lokalen.
Men att lita enbart till möbleringen, går inte i
en miljö som förändras, till exempel när lastpallar och vagnar flyttas runt. För att kunna orientera sig ändå, registrerar roboten takbelysningen
som ett kompletterande navigeringshjälpmedel.
Genom att kombinera informationen från
dessa två källor, kan den hitta rätt och välja den
bästa vägen även i en föränderlig omgivning.
Robotarna är också utrustade med säkerhetsskannrar och stötsensorer för att undvika kollisioner med både människor, andra mobila
utrustningar och fasta föremål.
Transportrobotarna finns i två versioner, vardera i två storlekar. Den ena varianten är en basmodell avsedd för OEM-tillverkare som själva
kombinerar dem med olika typer av lastutrustning. Den andra varianten är avsedd att kopplas
till vagnar som bär själva lasten.
Basvarianten kan transportera 60 eller 90 kg.
Vagnstransportören klarar 105 eller 130 kg.
Robotarna kan också utrustas med en robotarm.
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Basmodellerna LD60 och LD90 kan användas av OEM-tillverkare som
vill anpassa dem för speciella tillämpningar. De kan transportera 60
respektive 90 kg.
Hastigheten beror på lastkapaciteten.
Den minsta roboten, rör sig fortast, med 1,8 m/s. Den största kan uppnå 0,9 m/s.
100 fordon kan samordnas centralt av en maskinparkshanterare som kan interagera med överordnade fabrikssystem, affärssystem eller lagerprogramvara.
Tillämpningar för LD-robotarna finns på en mängd områden. De kan användas för transporter i industrier, även som ersättning för transportband, liksom
på lager och i logistikcentraler. De kan också användas på sjukhus, hotell och i
besöksnäringen.
www.industrial.omron.se/sv/products/mobile-robot
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KONKURRENSKRAFTIG HYDRAULSERVICE!
VI SERVAR ALLA TYPER AV HYDRAULIK!

WWW.HYDRAULPARTNER.SE
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NÄR DEN ÄR SOM BÄST!

Specifikation för Mytrunnion 7G
• Big plus som standardutrustning

CHEVALIER Ett lätt val
• Stabil plangejd konstruktion
med tunga fördelar.

Finns även i storlekarna

• Finns i pallettstorlekarna 250 - 1250 mm

• Mytrunnion 1

• Bra operatörstillgänglighet

• Välj 50 kona 12,000 varv/min. eller 40 kona

högt vridmoment
Mytrunnion
5 med
• Rörelse: X 1190 mm Y 1335 mm Z 765 mm 20,000• varv/min,
4-stegs växellåda

• Mytrunnion 4G

• Bordsstorlek: ø 1000 mm
• Max detaljstorlek: 1170 x 740 mm

Kontakt: 036-39 20 00 | EDSTROMS.com

9032-9633-06:3t0
ka:tk
naotKnoK
9032-9633-06:3t0
ka:ttk
naotKnoK

Kontakt:
Kontakt:
036-39
036-39
20 00
20 00
| EDSTROMS.com
| EDSTROMS.com
Kontakt:
036-39
20 00
| EDSTROMS.com
Kontakt:
036-39
20 00
| EDSTROMS.com

• Linjära mätskalor på X,Y,Z och B axeln
(fjärde axeln)

moc.SMORTSDE | 00 02 93 - 630 :tkatnoK
moc.SMORTSDE | 00 02 93 - 630 :tkatnoK

Lägesställare 800 - 16000 kg
Rullbockar 3 - 300 ton
Handelsvägen 3, 894 35 SJÄLEVAD Tel. 0660-37 65 25 Telefax 0660-37 60 58

www.hilli.se • mail@hilli.se
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Kontakt: 036Kontakt: 036-

ABENE

Maskinrenovering
75 - årig
Branschvana

Tel: 0123-51175

E-post: service@abene.se

Fax: 0123-51567
www.abene.se

MYCKET PRISVÄRDA OCH HÖGEFFEKTIVA OLJEDIMAVSKILJARE
•
•
•
•
•
•
•
•

5 olika storlekar
3 olika filtersteg
Lätt att byta filter
Kan sättas på maskin eller på stativ
Olja eller skärvätska
Hepafilter, (fjärde steg som option)
Manometer för filterstatus (standard)
Lång filter livslängd

KONTAKTA OSS GÄRNA VID FRÅGOR OCH
OFFERT...

• Telefon: 08 514 307 60
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• info@bonthron-ewing.se

• www.bonthron-ewing.se
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additiv tillverkning

Förbränningsspetsar för gasturbiner
görs i 3D-skrivare på egen verkstad
Siemens har investerat 200 miljoner kronor i sin 3D-verkstad i Finspång. Genom att använda sig
av en additiv tillverkningsmetod kommer Siemens att tillverka alla förbränningsspetsar för sina
gasturbiner i 3D-verkstaden. Nya komponenter kan tillverkas nästan tio gånger snabbare med
3D-metoden.

N

är Siemens öppnade en egen verkstad för
additiv tillverkning i anslutning till sin produktionsverksamhet i Finspång förra året,
blev det en stor nyhet inte bara för Siemens
själva, utan en nyhet att lägga märke till för

hela branschen.
Hittills har nämligen väldigt många tillämpningar inom
additiv tillverkning (även kallad 3D printing), funnits inom
den privata marknaden och tekniken har använts främst för
att bygga upp olika föremål av plast som byggmaterial.
Nu visar Siemens att tekniken har mognat och är här för att

stanna.

Det handlar inte längre bara om prototypframställning eller
om att göra enstaka komponenter för flygplan och kroppsdelar i medicinska transplantationer. Siemens ser additiv tillverkning som ett framtidsområde och verkstaden i Finspång blev
deras första anläggning för additiv tillverkning globalt.
Därmed har de industrialiserat additiv tillverkning som tillverkningsmetod. I Finspång ligger nämligen Siemens produktionsenhet för tillverkning av gasturbiner för hela världsmarknaden.
När vi var på besök i den nya verkstaden, var produktionen av
förbränningsspetsar för de egna gasturbinerna i gång.
Men Siemens kunde även berätta att de precis har fått sin

foto: dagmar zitkova

Förbränningsspetsen, som operatören
Robert Diaferia på Siemens 3D-verkstad
visar upp, har gjorts direkt från datorn.
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Jonas Eriksson och Jenny
Larfeldt är seniorexperter
inom området förbränningskammare för gasturbiner vid
Siemens i Finspång.
Här demonstrerar de spetsarna framför 3d-skrivaren
eos M400-4.

foton: dagmar zitkova

Laserstrålen smälter metallpulvret. Produkten byggs upp
ov olika lager.

Förbränningsspetsen till vänster är
gjord i 3D skrivare.
Spetsen till höger
har svetsats ihop
på ett traditionellt
sätt.

första kommersiella beställning på en 3D ”utskriven” gasförbränningsspets till en kund på en värmeverksanläggning i Brno
i Tjeckien.
Verkstadens kapacitet är stor och Siemens kan täcka produktionen av förbränningsspetsar till gasturbiner för marknaden i hela värden, konstaterar Andreas Graichen, chef för
centret för additiv tillverkning vid Siemens Industrial Turbomachinery i Finspång.
– Additiv tillverkning är en naturlig del av övergången till det

som kallas digitalisering, säger Andreas Graichen. Information
om både produkten och produktionen finns hela tiden lagrad i
datorn, åtkomlig för alla som behöver den.
På det sättet svarar additiv tillverkning på industrins behov att
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eliminera dagens informationsöar och skapa ett helintegrerat
digitalt flöde genom hela processen: från konstruktion och
beräkningar, produktutveckling, simulering och produktanpassning, över produktionsplanering, tillverkning och montering till efterbehandling, logistik samt återkoppling efteråt tillbaka till konstruktionen.
Additiv tillverkning är ett av de modernaste sätten att producera på, konstaterar Andreas Graichen.
– Allt man kan tänka sig kan man också producera med
denna metod. Ju mer invecklad och komplicerad produkten är
desto större fördelar uppnås med hjälp av additiv tillverkning.
Vissa moment kan dessutom bara göras på detta sätt.
En komponent med en gallerstruktur, till exempel. Att förändra och anpassa produkten är mycket smidigare än om produkten skulle ha gjorts med någon av de traditionella tillverkningsmetoderna.
I en 3D skrivare sprids ett speciellt sammansatt metallpulver

ut på en neutral yta. Efter det smälter en laserstråle metallpulvret till önskad form. Förbränningsspetsen byggs ihop millimeter för millimeter, lager för lager, exakt efter ritningen. Processen upprepas tills produkten är färdig. Det går snabbare, är
mer exakt, resurseffektivt och det finns inga störande skarvar
på den färdiga produkten. Komponentens hållbarhet är därför
bättre.
Siemens har investerat uppemot 200 miljoner kronor i sin
digitala verkstad.

444
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Ett 20-tal anställda arbetar där, från operatörer till ingenjörer. Syftet är att i första
hand tillverka komponenter för Siemens egna gasturbiner som görs i Finspång,
men Siemens räknar även med framtagning av olika produktprototyper och med
kommersiell produktion på uppdrag av andra tillverkare. Man kan säga att den nya
3D -verkstaden i Finspång har öppnat upp för industrialisering och kommersialisering av metoden additiv tillverkning i större skala.
Ett ytterligare område som lämpar sig för användning av metoden additiv tillverkning är underhåll.
– Med dess hjälp kan vi utveckla nya och förbättrade komponenter och utföra
reparationer mycket snabbare, säger Thorbjörn Fors som är chef för Siemens
globala serviceverksamhet.
Nya komponenter kan tas fram nästan tio gånger snabbare än med subtraktiv tillverkning, det vill säga när man borrade bort, fräste ut eller svarvade bort material
ur ett metallstycke.
– Vi kan förkorta reparationstider från flera månader till endast några veckor.
Det är ett viktigt steg i vår förmåga att svara på kundernas behov, säger Thorbjörn Fors.
Med additiv tillverkning minskar ledtiderna upp till 90 procent jämfört med konventionella produktionsmetoder som gjutning, borrning och liknande.
Dessutom uppnår man mycket högre precision.

Thorbjörn Fors ansvarar för serviceverksamheten.
– Additiv tillverkning har en stor potential för olika underhållsarbeten,
säger han.

fotn: dagmar zitkova

Dagmar Zitkova

Spetsarna monteras i de förberedda platserna på gasturbinen. Eftersom spetsarna skrivs ut i 3d-skrivaren i ett enda steg, är deras hållbarhet större än vid
svetsning. Förbränningsspetsarna tillverkas även med mycket större precision
än med en traditionell metod.

Siemens fyra argument för 3D utskrifter
Additiv tillverkning ger upp till 90 procent kortare ledtider jämfört med konventio-

Andreas Graichen, gruppchef för
enheten Additive Manufacturing
Centre of Competence på Siemens
Industrial Turbomachinery i
Finspång, demonstrerar förbränningsspetsen.

nella metoder som till exempel gjutning och borrning.

Additiv tillverkning kan ge upp till tio gånger snabbare tillverknings- och repara-

tionstider. Utvecklingscyklerna förkortas från år till månader eller veckor.

Alla tänkbara former och produkters inre komplexitet kan praktiskt taget framställas utan att gå omvägen via delkomponenter.
Komplexa komponenter med olika delar kan tillverkas som en enda integrerad
komponent och ge både hög hållbarhet och förbättrad effektivitet.
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Siemens har fått en order på
två nyckelfärdiga kombikraftverk som ska byggas i norra
delen av Israel. Kraftverken
ska utrustas med en gasturbin
vardera av typ sgt-800 tillverkade av Siemens i Finspång.
Kunden är RD Energy.

Gasturbinerna levereras
till två kraftverk i Israel

S

iemens har fått en order på två nyckelfärdiga
kombikraftverk som ska byggas i norra delen av
Israel. Kraftverken ska utrustas med gasturbiner
tillverkade av Siemens i Finspång, meddelade
Siemens i en kommuniké nyligen. Kunden är
företaget RD Energy.
Det är också en av dessa turbiner som vi såg monteras ihop
under besöket i Finspång.

De båda kombikraftverken ska eldas med naturgas och
utrustas med en gasturbin vardera av typ SGT-800 från
Siemens turbintillverkning i Finspång, tillsammans med en
ångturbin av typ SST-300 samt styr- och kontrollsystemet

foto: siemens

SPPA-T3000. (Ångturbinerna tillverkas av Siemens i Brno i
Tjeckien).
De båda kraftverken kommer att ha en kapacitet på 70
megawatt vardera. Det ena kraftverket, Alon Tavor, ska leverera el
och process-ånga till ett mejeri, det andra, Ramat Gabriel, till en
fiberfabrik. Överskottselen kommer att levereras till det israeliska elnätet. Idrifttagning ska ske år 2018.
– Teknologi från Siemens står redan idag för ungefär 40 procent av Israels kraftgenereringskapacitet, men det här är första gången Siemens levererar nyckelfärdiga kombikraftverk dit,
säger Hans Holmström, VD för Siemens Industrial Turbomachinery AB i Finspång.
– Det stärker vår position för gasturbinen SGT-800 i
Mellanöstern, och för kombilösningar, där våra gasturbiner
från Finspång utgör basen för en effektiv och stabil elförsörjning, kommenterar Hans Holmström gasturbinleveransen.

Gasturbiner från Finspång är en stor exportprodukt
I finspång tillverkar Siemens Industrial Turbomachinery gasturbiner för industriellt bruk med hög verkningsgrad och låga
utsläppshalter. Här finns också en världsomspännande serviceavdelning och här projekterar Siemens kompletta kraftanläggningar för produktion av elektricitet, ånga och värme.
De egna turbinerna utgör hjärtat i anläggningens hela konstruktion. Turbinerna säljs även som drivkällor för kompressorer och pumpar, främst inom olje- och gasindustrin.
95 procent av det som Siemens i Finspång tillverkar eller till-

handahåller i form av service går på export.

I kombikraftverk kombinerar Siemens både gasturbin och

ångturbin. Dessa kännetecknas av mycket höga verkningsgrader. Exempel på en sådan installation i Sverige är kraftvärme-
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verket vid Göteborgs Energi vars kärna består av gasturbinen
sgt-800 samt ångturbinen sst-900. Båda modellerna är tillverkade i Siemens verkstäder i Finspång.
Alla turbinprojekt i finspång baseras på en moduluppbyggd
och kvalitetssäkrad standardkonstruktion.
Varje turbin görs efter kundens specifikationer. Konstruk
tören behöver inte skapa konstruktionslösningen manuellt,
utan den genereras automatiskt i datorn och konstruktören kan
fokusera på de kundspecifika kraven.
Med hjälp av additiv tillverkning kan man effektivt överföra

data från ritbordet till tillverkningsprocessen.
Detta svarar mot visionen av en helintegrerad, digitaliserad
produktion.
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Trådgnistning
NY MODELL!
FANUC ROBOCUT a-C800iB
Gigantiskt arbetsområde på minimal golvyta!
Arbetsområde 800 x 600 x 310 (XYZ)
Max storlek på arbetsstycke:
1250 x 975 x 300 mm och 3000 kg

Maskinen för dom stora arbetsstyckena!
Supersnabb trådträdning med mycket hög tillförlitlighet!

FANUC ROBOCUT a-C600iA
Arbetsområde 600 x 400 x 300 mm (XYZ)
Arbetsstycken upp till 1050 x 775 x 300 mm och 1000 kg.

Maskinerna är utrustade med automatisk höj och sänkbar
tankdörr för snabbare och enklare betjäning av arbetsområdet.

FANUC ROBOCUT a-C400iA
Arbetsområde 370 x 270 x 250 mm (XYZ)
Arbetsstycken upp till 700 x 555 x 250 och 500 kg.
HÖG effektivitet på minimal golvyta!
Tråddiametrar ned till 0.05 mm

Hålgnistning
Komplett program av CNC-styrda
Hålgnistmaskiner med eller utan elektrodväxlare.
Mycket lättarbetat PC baserat styrsystem med många smarta
funktioner, där man snabbt skapar program genom inmatning
av DXF filer eller genom import av ett NC program till t.ex. trådgnist. Gnistar hål från 0,2 - 3.0 mm.
Maskinerna kan även fås i badutförande.
Även manuella maskiner finns i programmet.
Tillval:
• Bearbetning i bad
• 1 - 2 axligt rundbord
• Tiltning av spindeldockan

Se mer på www.starservus.se
Namnlöst-2 1

Höghastighetsfräsning
Från Tyskland kommer världens ledande tillverkare av
maskiner för höghastighetsfräsning med superprecision.
Finns i 3 - 5 axligt utförande med linjärmotorer i alla axlar.
Matningar upp till 60 M/min och varvtal upp till 60 000 v/min.
Special modeller för dental produktion samt en 2-spindlig modell
för impellertillverkning.
Storlekar från 320 x 300 x 200 mm - 1200 x 1000 x 500 x 500 mm (XYZ)
Många olika lösningar för automation.

Planslipning
Välkänd Italiensk tillverkare av vertikala och
horisontella planslipmaskiner.
Vertikala planslipmaskiner med
fasta eller roterande bord upp till
Ø 500 mm
Kan även fås med elektronisk
nedmatning
Horisontella maskiner för
planslipning av detaljer
upp till 3000 mm längd.

Mikroblästring
Högeffektiv mikroblästring för efterbearbetning
av sänk- och trådgnistade ytor
•

Den vita zonen. avlägsnas på några sekunder utan att
skarpa kanter rundas eller på annat sätt skadas

•

På en trådgnistad yta med ett grovsnitt närmast halveras Ra-värdet

•

Upp till 30-40% längre livslängd på klippverktyg

•

Avsevärt förbättrad släppningsförmåga i formverktyg

•

Reducerad tid för handpolering

•

Minskad tid för sänkgnistning

Följ oss på facebook!

www.facebook.com/starservus

- din kompletta leverantör inom gnistbearbetning!
Kontakta Jan-Anders Johansson
Tel 0346-505 87 • E-mail: info@starservus.se

Se mer på www.starservus.se

Kontakta oss för en
demonstration eller
provbearbetning i vår
utställningshall!
2016-10-18 16:41

Automationsföretagens webbsida

www.eltechautomation.se

www.fect.se

www.askalon.se

www.powerautomation.se

www.eitech.se

www.beijer.se

www.itfautomation.se

www.prevas.se

www.weidmuller.se

www.svenskautomation.se

www.rutab.se

www.westermo.se

www.automationregion.com

www.ah-automation.se

www.parker.com/se

www.elmia.se/
Svenska-Automationsgruppen/

www.gavazzi.se

www.beckhoff.se
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se3a.mitsubishielectric.com

www.rejlers.se/automation

www.automationsteknik.com

Vill du också
synas här!
www.avt.se

www.stjernbergautomation.se

Detta ingår:
Företagslogotype och
webbadress i tidningen
www.industrial.omron.se

www.membraneswitch.se

Automation
och vid två tillfällen i
Verkstadstidningen
samt medverkan på
www.automation.se

Värme, filterfläktar, reglering och
belysning för el- och styr-skåp.

www.stegonorden.se

www.ilme.se

www.br-automation.com

www.siemens.se/industri

Kontakta:
ella.cavallin@vtf.se
Tfn: 08-514 934 15
www.wago.se
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www.kuka.se
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På marknaden
BALANSERING
Elektrisk drivteknik EDT AB
Box 305, SE-442 10 KUNGÄLV
☎46-303-240410 ☎46-704-568297
ingela@edtab.se www.edtab.se

LASERBEARBETNINGSSYSTEM
PERMANOVA Lasersystem AB
Krokslätts Fabr. 30, 431 37 Mölndal

☎ 031-706 19 80. Fax 031-86 46 12
info@permanova.se www.permanova.se

BLÄSTRINGSUTRUSTNING
Richard Steen AB
Lövaskog Kronog. 516 92 Äspered

☎ 033/27 62 00

Utrustningar för svetsning, skärning och
märkning med högeffekt-laser

LASERMÄRKSYSTEM
Östling Märksystem AB

☎ 08/514 90 510. Fax 08/514 90 529

www.richardsteen.se

www.ostling.com

CNC-SVARVNING

LYFTBORD

Nya CNC-Lego i Lammhult AB

JIHAB Sales AB

☎ 0472-269961

Box 1206, 262 23 Ängelholm

☎ 0431/139 90
info@jihab.com www.jihab.com

www.cnc-lego.se

ELMOTORER
BUSCK & Co AB

MASKINRENOVERING
Slipspecialisten i Rydö AB

☎ 031/87 09 00
www.busck.se

Ryvägen 4 A, 314 42 RYDÖBRUK

☎ 0345-212 66 / 070-587 12 66
Elektrisk drivteknik EDT AB

E-post: info@slipspecialisten-ls.se

Box 305, SE-442 10 KUNGÄLV
☎46-303-240410 ☎46-704-568297
ingela@edtab.se www.edtab.se

www.slipspecialisten-ls.se

10 N – 10.000 N
ADITECH AB
Fjärås Industriväg 15, 430 33 Fjärås

☎ 0300/54 10 50. Fax 0300/54 06 94
info@aditech.se
www.aditech-gasfjadrar.se

GRAVYRER

Box 347, 651 08 Karlstad

☎ 054-22 15 80. www.nermans.se
Östling Märksystem AB

☎ 08/514 90 510. Fax 08/514 90 529
www.ostling.com

SOLMASTER AB
Box 556 58, 102 15 Stockholm

☎ 08-66 56 566
www.solmaster.se

MÄTDON
SJÖBORGS MASKIN AB
Box 4124, Åsögatan 97
102 63 Stockholm
☎ 08-442 71 30. Fax 08-643 11 17
www.sjoeb.se
Gängtolkar och gängringar.
Toleranshåltolkar och inställningsringar.

PORTALSLIPNING
Slipspecialisten i Rydö AB
Ryvägen 4 A, 314 42 RYDÖBRUK
☎ 0345-212 66 / 070-587 12 66
E-post: info@slipspecialisten-ls.se
www.slipspecialisten-ls.se

PRECISIONSVATTENSKÄRNING
Orrhaga WaterJet AB

Storebro Industrier AB
Box 61

☎ 0704-915395

☎ 0492-308 00. Fax 0492-307 15

SKÄR- OCH
SLIPVÄTSKOR

Industrikemikalier för metallbearbetning

Precisionsvattenskärning, Komplett
tillverkning,Kantpressning, Trumling,
Anodisering, m.m.

590 83 Storebro

GASFJÄDRAR

NERMANS MÄRKSYSTEM AB

www.owj.se

SKÄRANDE VERKTYG
DORMER TOOLS AB
Box 618, 301 16 Halmstad

☎ 035/16 52 00. Fax 035/16 52 90
www.dormertools.com
dormer.se@dormertools.com
Verktyg för skärande bearbetning.

SVETS- OCH SKÄRUTRUSTNINGAR
COREMA SVETSEKONOMI
Box 237, 433 24 Partille
☎ 031-336 36 82. Fax 031-336 36 81
info@corema.se
www.corema.se

TVÄTTMASKINER FÖR
VERKSTÄDER
ALLKAL AB
Timmermansgatan 3, 664 34 Grums

☎ 054/203850. Fax 054/203859
clean@allkal.se www.allkal.se
Viverk AB

www.storebro-service.se

RESERVDELAR

Tibro Maskinreparationer

Storebro Industrier AB

Kyrkefalla Brovik 1, 543 34

Box 61
590 83 Storebro

☎ 0504/109 87
www.timab.se

☎ 0492-308 00. Fax 0492-307 15
www.storebro-service.se

ULTRALJUDSUTRUSTNINGAR

MÄRKSYSTEM

RÖRBOCKNING

ALLKAL AB

ACG Fyrtal AB

Willis Mekaniska AB

Tibro

Olvägen 25, 342 50 Vislanda.

☎ 0472-343 60. info@viverk.se
Hemsida: www.viverk.se

☎ 054/203850
clean@allkal.se

www.allkal.se

UniGraphics

☎ 033-253200

Kapacitet diam 6-45 mm längd 6000 mm
Vi utför även övrig verkstadsproduktion.

Viverk AB

Box 1709, 501 17 Borås

Maskiner och system för märkning och

☎ 033-15 11 38. Fax 033-15 23 79

identifikation. Laser, Nålprägling, Rits,

☎ 0431-16266 Fax 0431-19820

☎ 0472-343 60. info@viverk.se
Hemsida: www.viverk.se

www.unigraphics.se

www.acgfyrtal.se

Gravyr & Dekaler för industrin.

www.willismekaniska.se

Olvägen 25, 342 50 Vislanda.

Visa Företaget! • Var med På Marknaden • Maila: malin.jerre@vtf.se
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På marknaden
VENTILER FÖR KYLOCH SKÄRVÄTSKOR

VERKTYGSSLIPNING

HUGO TILLQUIST AB

Torsåsgatan 22, 392 39 Kalmar

Box 1120 · SE-164 22 KISTA · Sweden
☎ +46 8 594 632 00 Fax +46 8 751 36 95
www.tillquist.com
info@tillquist.com

Beros Verktygsslipning AB

☎ 0480/855 70. Fax 0480/155 54
Slipning och tillverkning av skärande
verktyg.
www.beros.se

VILL DU SYNAS HÄR?
”På marknaden”
Här väljer du själv rubrik
och antal rader.
1 870 kronor för 5 rader
för ett helt år.
34 kronor raden.
Välkommen med din bokning!
08-514 934 00 eller mail
malin.jerre@vtf.se

Vi önskar våra
läsare och annonsörer
en riktigt skön sommar
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teknik ur tiden

Dodge 30 Touring 1917

B

röderna Horace och John Dodge hade ett verkstadsföretag för precisionsbearbetning i Detroit. Redan år 1900 bestod tillverkningen bland annat av kraftöverföringsaggregat till Oldsmobile och
motorer till Henry Ford.
Faran för att som legotillverkare en dag stå utan uppdragsgivare
gjorde att bröderna Dodge började planera för egen biltillverkning. Första året 1914
kom tillverkningen igång sent på hösten och det året blev produktionen bara 250 bilar.
Redan 1915 nådde man en produktion på 45.000 bilar . Det innebar att man i storleksordningen blev Amerikas fjärde bilproducent.

Grunden till Dodge-bilarnas goda anseende för sin driftsäkerhet och robusta

konstruktion lades redan av den allra första modellen. Den märkligaste finessen i den
konstruktionen var att den hade branschens första stålkaross och 12-volts elsystem och
kombinerad startmotor-generator. Dodge 30 1917 hade en 4-cylindrig 3,48 liters motor
som gav 35 hk.
Växellådan var av en säregen konstruktion och var treväxlad. De två första åren
hade bilen konkoppling som 1916 byttes ut mot en flerskivig lamellkoppling.
Topphastigheten var ca 70 km/t. Bromsar fanns enbart på bakhjulen. Bilen vägde cirka
1 020 kg.
Bröderna Dodge var inte bara skickliga i tekniska frågor utan var dessutom framgångsrika i att organisera masstillverkning. 1917 var produktionstalet 100 000 bilar
och bara små förändringar i grundkonstruktionen gjordes under dessa år.
När Amerika kom med i första världskriget gick den privata produktionen ned men
redan 1920 var Dodge åter uppe på 130 000 enheter.
Sedan båda bröderna gick bort år 1920, John Francis i januari och Horace i december, kontrollerades företaget av investeringsbanker och förvärvades sedan av Chrysler
1928. Dodge placeras då bland Chryslers bilmärken ovanför DeSoto.
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AME AB

51

Automation AB

62, 63

AxMek AB
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Beros Verktygsslipning AB
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Blum-Novotest AB
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Bonthron & Ewing AB
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Bromi Gruppen AB

1

Bystronic AB

19

Chuckcenter AB
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COWAB AB
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Dankab
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DoratoTools AB

7

Duroc Machine Tool AB
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Edge Technology AB

27

Edströms Maskin AB
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Erlandsson & Hjorth, Maskin AB

15

First Machinery Group AB

25

Fransson, Maskin AB A.

30, 31

GJS Verktygs AB

13

Göhlins Verktyg & Maskin AB

2

Hexagon Metrology Nordic AB

16

Hilli Maskin AB

54

Horn Sverige & Danmark

21

Hydraulpartner AB

53

Index Traub AB

35

Intercut AB

17

Iscar Sverige AB
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Kyocera Unimerco Tooling AB

11

Lichron AB

40, 41

Marposs AB

43

Messe Hannover/EMO

16

Micromatic International AB

19

Mitutoyo Scandinavia AB

4

Nordiska Wemag AB

52

Promet CEJ AB

17

Ravema AB

68

Saint-Gobain Abrasives AB

14

Sjöborgs Maskin AB

9

Star Servus Verktygsmaskiner AB
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TechPoint Systemteknik AB

45

Tungaloy

33

Bilaga i detta nr:
Dormer Tools AB

Text : Hans-Olof Holmgren
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PERFORMANCE

CHIPFORMER PERFORMANCE

M E TA LW O R K I N G

ADVANCED

I N T E L L I G E N T LY

PERFORMANCE

MACHINING INTELLIGENTLY

ISCAR

PROFITABILITY

THREADING

PRODUCTIVITY

Störst
alltid bäst,
bäst,
Störst är
är inte alltid
Men
ofta större!
större!
Menbäst
bäst blir ofta

PARTING

TURNING
www.iscar.se

INNOVATION
DRILLING P R O D U C T I V I T Y
P
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E

INTELLIGENTLY C H I P F O R M E R I N N O VAT I O N

CHIPFORMER

METALWORKING

P R O F I TA B I L I T Y

MILLING

M A C H I N I N G I N T E L L I G E N T LY

MILLING
INTELLIGENTLY

ISCAR

P E R F O R M A N C E

PRODUCTIVITY

GROOVING

M E TA LW O R K I N G

ISCAR
AB 1987-2017
1987-2017
ISCAR SVERIGE
SVERIGE AB
30
årav
avkontinuerlig
kontinuerligtillväxt!
tilläxt!
30
år
kontinuerlig
tilläxt!
30år
av
kontinuerlig
30
tillväxt!

ISCAR

Högteknologi från Mazak
Maskiner som är utrustade för inkoppling till Automation
Postprocessorer finns färdiga till flertalet på
marknaden förekommande CAM-system.
Världens snabbaste styrsystem med simultan
5 axlig bearbetning som standard
Ravema Smart Automation, flexibel automation för
dina behov
Mazak Laser, på framfart, nu med över 7 000
maskiner sålda över hela världen

Ledande partner till
nordisk verkstadsindustri
www.ravema.se

