Pris:

2017

Besök oss i Hoffmanns
monter under EMO 2017
i Hannover 18-23 sept:

Ger dagens verkstadsindustri allt om morgondagens teknik - Årg.

Komplett sortiment av skruvstycken

Drivna och fasta enheter för svarvar
Stort sortiment av skiv- gängfräsar

När kraft och precision krävs

Nr 8 2017
Förinställningar för alla behov

Världmästare i arborrning
och vibrationsdämpning

Ledande leverantörer
inom mät

Flerspindligt

Avancerad fastspänningsteknik
gör det möjligt

Flexibla lösningar och
snabba omställningar

Vändskär

Vakuumfixturer

Magnetbord

Halle 3, Stand D14

verkstadsTidningen

8

Svarvverktyg för
högtryckskylning
• Förkortad bearbetningstid
• Ökad verktygslivslängd
• Förbättrad spånkontroll
• Mycket effektiv nedkylning av skäreggen
• Säkrare och mer stabil process
• Möjliggör högre skärhastigheter

Spårstickningsverktyg
för högtryckskylning
• Ökad skärhastighet
• Effektiv spånkontroll
• Ökad verktygslivslängd

Avstickningsverktyg för
högtryckskylning
• Temperaturreducering
• Förbättrar ytfinheten och skärets livslängd
• Reducerar eller till och med eliminerar löseggsbildning

Hall 4, Monter E36

Intelligent bearbetning

ISCAR HIGH Q LINES
IQ Startup Jetcut AD A3 DS Sweden.indd 1

H

ISCAR’s vinnande lösning
för spårsvarvning

Högtryckskylning direkt på skäreggen för
BÄSTA SPÅNKONTROLL
och HÖG AVVERKNINGSHASTIGHET

Svarvning

Spårstickning

ISCAR SVERIGE AB
Tel+46 (0) 18 66 90 60, Fax + 46 (0) 18 122 920
info@iscar.se

Avstickning

www.iscar.se

CONTRACER CV-2100

CV-2100 – den lättanvända konturmätaren!
Snabb och noggrann konturmätning är vad CONTRACER CV-2100 med sin unika snabbjustering och
mobila användbarhet står för. Maskinen har ett mycket brett användningsområde kombinerat med
enkelt handhavande, och kan användas både som en stationär utrustning, eller ute i produktionen
direkt vid arbetsstycket.
Contracer CV-2100 är ett exempel på Mitutoyos breda expertis och mer än 80 års erfarenhet av att
utveckla precisionsmätutrustning.

Mitutoyo Scandinavia AB
08-594 109 50 • www.mitutoyo.se
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Fast. Precise. Reliable.
LC50-DIGILOG.
By BLUM.

Experience the new LC50-DIGILOG at the EMO 2017 in Hannover.

Hall 6, Stand D01

Production Metrology Made in Germany
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Kraftig ökning av
automation i framtiden

S

tatistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) visar att produktionen i
industrin steg med 8,5 procent under juni månad jämfört med juni 2016.
Såväl för storföretagen (framför allt de inom fordonsindustrin) som för många
underleverantörer går det bra.
En anledning till att också många små och medelstora verkstadsföretag går
bra, eller förhållandevis bra, är att de har uppgraderat sina maskinparker och satsat på
automation.
Genom att rationalisera produktionen med automation förbättrar ett verkstadsföretag
lönsamheten och stärker sin position på en tuff global marknad. För många verkstäder
innebär automation att de överhuvudtaget kan behålla produktionen i Sverige.

Med automation kan bland annat utnyttjandegraden i en verktygsmaskin kraftigt öka.
Att låta en robot betjäna en maskin innebär flera fördelar. Roboten tar inga raster, har inga
”dåliga dagar” och kan betjäna maskinen dygnet runt.
Automation är lönsamt, vilket många små och medelstora verkstadsföretag har insett.
För det är i denna kategori av företag som automation kommer att växa.
Det blir en markant ökning av automation i framtiden, dels av de ovannämnda fördelarna, men också av den anledningen att företag inom verkstadsindustrin skriker efter
kvalificerad arbetskraft.
Rekordmånga svenska underleverantörer vill nyanställa. Det finns emellertid ett problem; det saknas arbetskraft.
Detta enligt Underleverantörsbarometern som presenterades av Svensk Industriförening (Sinf) i början av
augusti.
Det är faktiskt så illa att bristen på utbildad
arbetskraft hotar industrins tillväxt, enligt Sinf.
Såväl underleverantörer som företag med
egna produkter har svårt att hitta operatörer och ännu svårare att hitta ingenjörer. För att
hitta arbetskraft är det många företag som själva tar
hand om rekryteringen.
Ett annat sätt för verkstadsindustrin att mildra
arbetskraftsbristen blir att automatisera ännu mer.
Med automation kan en verkstad öka sin
produktion, många gånger rejält, utan
att behöva anställa personal i lika stor
omfattning.
Den som vill få tips och idéer på
hur automation kan gestalta sig
kan bege sig till EMO-mässan i
Hannover som genomförs mellan
18-23 september.
Där kommer alla möjliga typer
av automationlösningar att
demonstreras.
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Hanwha hos Ehn & Land
Sedan 1 juli har maskinleverantören Ehn & Land exklusivt

agenturen för koreanska Hanwha i Sverige, Norge och Finland.
Maskintillverkaren Hanwha är en av världens ledande inom
längdsvarvar och har sitt huvudkontor i Seoul. De tillverkar
högkvalitativa maskiner för produktion av detaljer med extrem
precision.
Ehn & Land levererar verktyg och maskiner till nordisk
verkstadsindustri och har hög kompetens inom längdsvarvning. De kan utöver försäljning och installation även erbjuda
utbildning, service och eftermarknad. Ehn & Land har huvudkontor i Nacka Strand och utställningshall i Jönköping.

3

Anders Berglind är vd för Ehn & Land.

SMV generalagent för Taegu Tec
Världens äldsta hårdmetallföretag etablerar sig på den skandinaviska marknaden. Det är SMV Verktyg AB i Smålandsstenar som är
generalagent till Taegu Tec i Sverige och genom systerbolaget Svea
Maskiner har man även ensamrätten i Norge.
Det drygt hundraåriga (grundat 1916) sydkoreanska hårdmetallföretaget jobbar mycket med forskning och produktutveckling och är
världens snabbast växande tillverkare av skärande verktyg med många
spännande produktnyheter 2017.

3

Haimer systemleverantör
inom verktygshantering

Eitech säljer automationsverksamhet till ÅF
Eitech säljer av sin automationsverksamhet till teknikkonsultföretaget ÅF. Ägarbytet berör cirka 40 medarbetate som
härmed får en ny arbetsgivare. Försäljningen är ett led i Eitechs
strategiska arbete av verksamheten där man ser att företaget
har större möjlighet att utvecklas utanför koncernen.
ÅF:s kärnverksamhet är kompetens och förvärvandet av
Eitechs automationsenhet passar väl in i konsultens satsning
på fler och större åtaganden inom automation.
Från och med 1 september tillhör personal och resurser
ÅF Industry.

3

Tyska Haimer presenterar ett komplett produktsortiment inom

verktygshantering. Haimers produktportfölj av verktygshållare
har i och med köpet av Microset GmbH kompletterats med förinställare och gör att hela processkedjan inom verktygshantering
nu kan erbjudas från Haimer Group.
Haimer är ett tyskt familjeägt företag som säljer och tillverkar maskiner och produkter för skärande bearbetning. De köpte
Microset av DMG Mori tidigare i år och är därmed systemleverantör inom verktygshantering.

3
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3D ny mässa på Elmia

Nu lanserar Elmia en mässa inom additiv tillverkning.
Den nya mässan, Elmia 3D, kommer ha premiär 15-18 maj 2018
då de olika produktionsmässorna arrangeras parallellt under
samma tak.
Det är den växande branschen och den snabba utvecklingen
inom additiv tillverkning som är bakgrunden till behovet av ett
komplement till övriga mässor.
Utställare på Elmia 3D är tillverkare och återförsäljare av
maskiner för additiv tillverkning och framtidens produktionslösningar.
Elmia produktionsmässor arrangeras i maj vartannat år och
innehåller från och med maj 2018 sammanlagt sex parallella
branschmässor för tillverkningsindustrin. Elmia Verktygsmaskiner, Elmia Automation, Elmia Svets och Fogningsteknik,
Elmia Plåt, Elmia Polymer och Elmia 3D.

3

Efter 10 år på Sinf:
Anders Ekdahl blir företagsutvecklare i egen regi
Anders Ekdahl slutar efter tio år som vd för Svensk Indu-

striförening, Sinf. Samtidigt lämnar han ordförandeposten för
tankesmedjan AutomaThink. Nu går han vidare i egen regi och
ska hjälpa företag vässa konkurrenskraften och bli bättre på att
parera en allt snabbare förändringstakt.
– Jag ska ägna mig åt företagsutveckling på heltid. Det är det
jag gillar mest och som jag arbetat med tidigare.
Under åren på Sinf har jag ibland saknat möjligheterna att
kunna hjälpa enskilda företag igenom en hel förändringsprocess, säger Anders Ekdahl.
Sinf är en medlemsorganisation för svenska industriföretag
som representerar ett tjugotal olika branscher.
Medlemsföretagen erbjuds hjälp med affärsjuridik, arbetsrätt
och affärsutveckling. I Sinfs uppdrag ingår också att driva och
tillvarata gemensamma intressefrågor.
Anders Ekdahl tillträdde tjänsten som vd för Sinf 2007.
Under de följande finanskrisåren ansågs svensk industri som
mer eller mindre uträknad. Idag är situationen en helt annan.
–Det är högkonjunktur, räntorna är låga, produktion flyttas
hem igen och många svenska företag har insett fördelarna med
automation. Företagen har fullt upp med att producera och risken är att de inte har tid att planera för vad som ska
hända sen, säger han.
Anders Ekdahl säger att åren på Sinf varit fantastiskt roliga och lärorika. Några goda råd han vill bjuda
på så här i sluttampen är att svenska industriföretag
måste bli bättre på att ifrågasätta invanda mönster och
ägna mer tid till strategiskt tänkande.
– Jag har ofta fått höra att ”så har vi alltid gjort i den
här branschen” men det är sällan någon som ifrågasatt nyttan. Min erfarenhet är att branschbeteenden är
mer hämmande än utvecklande, säger han.
Anders Ekdahl efterlyser mer strategiskt arbete.
Många ägarledda företag skulle ha nytta av ett par

10

externa ögon, till exempel i styrelsen, som kan bidra med nya
infallsvinklar. Han menar att det finns ofta alternativa lösningar på ett och samma problem.
– Ett av mina favoritexempel är företaget som behöver juridisk hjälp för att säga upp personal eftersom försäljningen inte
fallit ut som tänkt.
Den enklaste lösningen är att friställa personal men den
kanske smartaste lösningen är att försöka öka försäljningen
genom att se över företagets försäljningsarbete, marknadsföring och exportmöjligheter.
Nödvändigheten av ökad automatisering är något som
Anders Ekdahl trycker hårt på. 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 fullt automatiserad maskin i Kina. Svenska företag kan bli
bättre på att skapa konkurrensfördelar genom att till exempel
erbjuda hög flexibilitet och kvalitet samt bidra med kreativa
lösningar, säger han.
Eva Lilja Norrman
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Kinnex storsatsning
snart genomförd
Nu går AB Kinnex Mekaniska in i etapp två när det gäller sin
storsatsning på 35 miljoner kronor.
– Etapp två innebär nya personalutrymmen och kontor samt
att vi också snyggar till fasaden på byggnadens framsida, säger
Henrik Oldin, marknadschef på Kinnex Mekaniska som ligger
i Götene i Västra Götaland.
Storsatsningen som påbörjades förra hösten innefattar en utbyggnad på 1 340 kvm, det är bland annat ny produktionsyta,
monterings och testhall, mätrum samt svetshall.

Även maskinsatsningar har genomförts. Tre stycken femaxliga fleroperationsmaskiner från DMG Mori har köpts. Två av
maskinerna är på plats och vecka 34 påbörjades installationen av
den tredje maskinen. Samtliga fleroperationsmaskiner ska automatiseras.
Kinnex har som mål att öka omsättningen med 35 procent och
år 2020 nå 100 miljoner kronor. Målet ska nås genom en tillväxt
hos både befintliga och nya kunder.
Kinnex vd, Andreas Danielsson, säger i ett pressmeddelande:
– Samarbetet med befintliga och nya kunder gör att vi måste
öka vår maskinkapacitet för att klara den volymökning som
ligger under 2017-2020. Vi framtidssäkrar Kinnex.
Kinnex Mekaniska, som ligger i Götene i Västra Götaland, ägs
av familjeföretaget AB Repro Service med säte i Skara.
Per Sjögren

info@tungaloy.se | tungaloy.se
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Witte köper första

foto: per sjögren

Index C200 med portalladdning

Det är Olle Pettersson på Index-Traub
Nordic AB som har sålt Indexmaskinen till
Witte Industrier.

foto: witte industrier

Med anläggningen tänker Witte bredda sig och hitta nya segment.

Legotillverkaren Witte Industrier AB i Lidköping har investerat i en Index-svarv som de har köpt av Index-Traub Nordic AB.
Det är den första Index C200 WHU utrustad med portalladdning som har sålts i Sverige.
Portalen kan ladda och plundra kutts upp till 130 mm i
diameter och maskinen är även utrustad med ett Iemca stångmagasin från Kenson.
– Det som är speciellt med den här svarven är den stora
genomgången. Den kan köra på stång upp till diameter 85 mm
och har tre revolvrar som alla kan bestyckas med drivna verktyg, säger Martin Lööf på Witte Industrier.
– Vi kommer ha möjlighet att tillverka nya produkter som vi
inte kunnat tillverka rationellt hittills.

Maskinen är den första i
sitt slag som sålts i Sverige,
en Index C200 WHU med
portalladdning.

De detaljer vi tillverkar sedan tidigare går cirka 60 procent
snabbare och vi slipper kaptempot på flera detaljer.
Witte Industrier är helt och hållet legotillverkare och har
ingen egen produkt. Flera namnkunniga svenska industriföretag finns bland kunderna. De största kunderna är SKF, Volvo
Penta och Parker Hannifin. Den nya investeringen betyder att
de kan utöka kundregistret ytterligare.
– Vi gör den här investeringen för att bredda oss på marknaden och hitta nya segment.
Maskinen är installerad och igång hos Witte som är mycket
nöjda.
– Det kan bli fler investeringar av samma slag i framtiden,
avslutar Martin Lööf.
Gudrun Lindfors Rönnblom

Svarvmekano köper ny mätmaskin

av Mitutoyo Scandinavia
Svarvmekano i Malmö AB inleder ett strategiskt samarbete kring deras
mätteknik och har valt Mitutoyo Scandinavia som leverantör av sin nya
CMM-mätmaskin. Den nya maskinen, som är en Crysta Apex S med indexerande och skannande probesystem, beräknas vara driftklar under hösten
2017.
– Inför vår satsning på högkvalitativ mätteknik så har vi valt
Mitutoyo som leverantör tack vare deras avancerade och konkurrensstarka lösningar inom mätteknik, säger Fredrik Gordon, vd för Svarvmekano
i Malmö.
Svarvmekano kommer att uppgradera sin mätteknik rejält under kommande åren med start i höst. I och med detta så efterlyser de även en kvalitetstekniker som vill vara med på denna satsning och som är redo för spännande utmaningar.

3
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- Gängskär att lita på
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Besök oss i
hall 5,
monter E44

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 08.17 012_1849_SE

Nimo-Verken AB i Hova i Västra Götaland har satsat på en
kantpress för att förbättra kvaliteten och sänka ställtiderna
inom produktionen. Den nya kantpressen innebär att NimoVerken kan utöka produktionskapaciteten genom att de ersätter en äldre kantpress. Valet av Salvagnini som leverantör kom
sig av att Nimo-Verken har ett gott samarbete med Salvagnini
och har sedan tidigare två stans- och panel-bockningslinor med
robotstapling.
Vad som i Nimos fall var viktigt för att investera i en ny kantpress var att den klarar att ställa om sig på under tio sekunder.
Salvagnini B3 ATA 135/3000 är utrustad med ATA (Automatic
Tool Adjustment) och MVM (Variabel dyna).
Helautomatiskt ställer pressen upp en ny verktygsuppsättning på mindre än 10 sekunder, vilket är optimalt vid korta
serier och vid kit-tillverkning (enstycksproduktion).
Detta passar väl in i dagens situation som många tillverkare
dagligen brottas med, det vill säga allt kortare serier och fler
ställ under ett arbetspass, det är inte ovanligt med 10-20 ställ
under ett skift vilket blir många timmars produktionsbortfall
under ett år.
B3ATA är komplett utrustad med verktyg och behöver inte
kompletteras med fler kantpressverktyg detta tack vare ATA
& MVM. Inköp av extra kantpressverktyg för att hantera olika
plåttjocklekar är ofta en stor extrakostnad vid inköp av en traditionell kantpress. För specialverktyg kan MVM även fungera
som dynhållare. Maskinen är även utrustad med AMS vinkelmätning.
Salvagninis kantpressprogram innehåller enbart hybridkantpressar från 60 ton till 400 ton upp till fem meter, där det bästa
från hydrauliska och elektriska pressar har kombinerats till en
hybridkantpress.
Samtliga kantpressar kan utrustas med robothanteringen
Roboformer och med Salvagninis egna styrsystem SiX, som styr
både kantpress och robot i ett enda program.
Salvagnini Scandinavia har sålt maskinen.

verkstadstidningen | 8
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Vi är specialister på hållande verktyg
specialister på
verktyg
ViViärärspecialister
påhållande
hållande
verktyg
Kitagawa är världsledande leverantör av chuckar och rundmatningsbord.
Rundmatningsborden finns i många utförandensom 4 eller 5-axliga och med flera spindlar.
Även modeller till trådgnist ingår i sortimentet.
Kitagawa är världsledande leverantör av chuckar och rundmatningsbord.
Kitagawas
sortiment finns
av standardchuckar
spänner4mellan
100-1000
mm,
med och
Rundmatningsborden
i många utförandensom
eller 5-axliga
och
med både
flera spindlar.
Kitagawa
är
världsledande
leverantör
av
chuckar
och
rundmatningsbord.
utan genomgång. Även
Specialchuckar
mellan
75-380
mm och i olika utföranden.
modeller tillfinns
trådgnist
ingår
i sortimentet.

Rundmatningsborden finns i många utförandensom 4 eller 5-axliga och med flera spindlar.
Kitagawas sortiment av standardchuckar spänner mellan 100-1000 mm, både med och
Även
modeller till
trådgnist
ingårmm
i sortimentet.
utan genomgång.
Specialchuckar
finns
mellan 75-380
och i olika utföranden.
Kitagawas sortiment av standardchuckar spänner mellan 100-1000 mm, både med och
utan genomgång. Specialchuckar finns mellan 75-380 mm och i olika utföranden.

Kitagawa TP530 Rundmatningsbord

Kitagawa GT200 Rundmatningsbord

530 mm Ø frontplatta.
Kitagawa
TP530 Rundmatningsbord
Max. hastighet:
11,1 rpm.
530
mm Ø6100
frontplatta.
Spännkraft:
Nm.
Max. hastighet: 11,1 rpm.
Spännkraft: 6100 Nm.

Kitagawa CK160 Rundmatningsbord

200 mm Ø frontplatta.
Kitagawa
Rundmatningsbord
Max.GT200
hastighet:
41,6 rpm.
200
mm
Ø
frontplatta.
Spännkraft:
820 Nm.

160 mm Ø frontplatta.
KitagawaMax.
CK160
Rundmatningsbord
hastighet:
41,6 rpm.
160 Spännkraft:
mm Ø frontplatta.
340 Nm.

Max. hastighet: 41,6 rpm.
Spännkraft: 820 Nm.

Max. hastighet: 41,6 rpm.
Spännkraft: 340 Nm.

Kitagawa TP530 Rundmatningsbord

Kitagawa GT200 Rundmatningsbord

Kitagawa CK160 Rundmatningsbord

530 mm Ø frontplatta.
Max. hastighet: 11,1 rpm.
Spännkraft: 6100 Nm.

200 mm Ø frontplatta.
Max. hastighet: 41,6 rpm.
Spännkraft: 820 Nm.

160 mm Ø frontplatta.
Max. hastighet: 41,6 rpm.
Spännkraft: 340 Nm.

Kitagawa BT208
Kitagawa BT208
2-backig genomgående
chuck
2-backigmed
genomgående
chuck
Utrustad
specialbackar
Utrustad
med specialbackar
Genomgång:
52 mm.
Genomgång:
52 rpm.
mm.
Max hastighet:
5000
Max hastighet: 5000 rpm.

Kitagawa BT208
2-backig genomgående chuck
Utrustad med specialbackar
Genomgång: 52 mm.
Max hastighet: 5000 rpm.

Snabbväxlande,
mm,
3-backig
Snabbväxlande,
254254
mm,
3-backig
kraftchuck
med
genomgång.
kraftchuck
med
genomgång.
Passar
Kitagawas
standardbackar.
Passar
Kitagawas
standardbackar.

3-backig kraftchuck
kraftchuck med
3-backig
mednedåtdragande
nedåtdragande
och pendlande
pendlande backar.
och
backar.
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Max hastighet: 3500 rpm.

Kitagawa LU-06
Chuck med nedåtdragande backar

Beställ före kl. 15 idag,
så skickar vi samma dag,
fraktfritt inom Sverige
Kitagawa
PW-10 Kraftchuck
Kraftchuck
Kitagawa PW-10

QJR- Snabbväxelchuck

Chuck
med nedåtdragande
Specialchuck
för gjutna backar
detaljer.
Specialchuck
för gjutna3500
detaljer.
Max hastighet:
rpm.

fraktfritt inom Sverige

QJRSnabbväxelchuck
QJRSnabbväxelchuck

Snabbväxlande, 254 mm, 3-backig
kraftchuck med genomgång.
Passar Kitagawas standardbackar.

Kitagawa LU-06
LU-06
Chuck Kitagawa
med nedåtdragande
backar

Beställ före kl. 15 idag,
före
15 idag,
såBeställ
skickar
vi kl.
samma
dag,
så
skickar
vi
samma
dag,
fraktfritt inom Sverige

Specialchuck för gjutna detaljer.
Max hastighet: 3500 rpm.

Kitagawa
TW2180
Kitagawa
TW2180
Tippbar
modell
med
dubbla
spindlar
Tippbar
modell
med
dubbla
spindlar
Lämplig
för för
4 eller
5-axlad
bearbetning.
Lämplig
4 eller
5-axlad
bearbetning.

Kitagawa PW-10 Kraftchuck

Kitagawa TW2180
Tippbar modell med dubbla spindlar
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3-backig kraftchuck med nedåtdragande
och pendlande backar.

-B

Lämplig för 4 eller 5-axlad bearbetning.

Chuckcenter AB | Åkerslundsgatan 11 | SE 262 73 Ängelholm. Tel. +46 431 44 80 65 | Fax +46 431 164 95 | info@chuckcenter.se

Chuckcenter AB | Åkerslundsgatan 11 | SE 262 73 Ängelholm. Tel. +46 431 44 80 65 | Fax +46 431 164 95 | info@chuckcenter.se

www.chuckcenter.se

www.chuckcenter.se

g

yg

dlar.

ch

d

Best choice.

ngsbord

m.

backar

aljer.
m.

Laserskärning med
«Warp-Speed»
Rekordsnabbt och med stort användningsområde.
Upptäck vår fiberlaser ByStar Fiber. Nu hela
10 kilowatt och ett nytt skärhuvud. Vad du
än behöver skära till i framtiden så får den här
jobbet gjort.
Laserskärning | Bockning | Vattenskärning
bystronic.com

ar

Tack vare de patenterade gångjärnen och det tunna överprismat får du fritt svängrum i höjd, djup och sidled. Du kan låta
plåten sticka ut i sidled utan att gaveln tar emot. När plåten
placerats i önskat läge låser du prismat med elektromagneten
och kan sedan bocka till önskad vinkel.
Med Magnabend kan du bocka plåt oavsett material och storlek,
perfekt vid tillverkning av specialdetaljer eller som komplement
i plåtverkstaden. Med de större modellerna av Magnabend kan
du även bocka fasadplåt upp till 3,2 meter.

Modell

kapacitet

pris ex.moms

650E
1000E
1250E
2000E
2500E
3200E

650x1,6mm
1000x1,6mm
1250x1,6mm
2000x1,6mm
2500x1,6mm
3200x1,2mm

25.500:29.900:36.250:59.800:67.700:112.000:-

Licato Verkstadsmaskiner AB
Kindsvägen 44
512 50 Svenljunga
0325 618 280
www.licato.se - info@licato.se

spindlar

!
ebetning.

e

Med Magnabend kan du bocka alla de former som konventionella maskiner inte klarar av. Du kan bl.a. forma lådor, tråg,
runda former, stängda och djupa kanaler.
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VICIVISION -

TESA Micro-Hite

Originalet!
Ventilen för skärvätskor i verktygsmaskiner
•
•
•
•

Robust / Snabb
Direktverkande / Pneumatisk
Flödes / Tryckreglerande
Okänslig för smuts och partiklar

MASKIN AB
ERLANDSSON & HJO

Den nya serien av höjdmätare, avsedda för verkstäder samt för
laboratorier som fyller gapet mellan traditionella instrument
och avancerade mätmaskiner.
Eskilstuna
016-17 11 50

www.promet.se

Alvesta
016-17 11 54

Hugo Tillquist AB
Tel 08-594 632 00
www.tillquist.com

Din leverantör av industri & kontorsprodukter
u!
n
e
t
u
g
o
l
a
at
Ny k

Beställ vår
380-sidiga katalog!

Cowab AB

Tel. 08-544 403 70
www.cowab.se, info@cowab.se
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Box 211
Besöks
Tel 045
E-mail

MASKIN AB
MASKIN AB
ERLANDSSON
MASKIN AB
ERLANDSSON & HJORTH & HJORTH
www.erlab.se
www
ERLANDSSON
&
Box 211, 281 22 Hässleholm
Besöksadr. Smidesvägen 4, 281 33 Hässleholm
Tel 0451-840 20 • Fax 0451-835 64 •
E-mail info@erlandsson-hjorth.se

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

Finns för omgåe

JORTH

www.erlab.se

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

SE ALLA VÅRA MASKINER PÅ

www.erlab.se

MASKIN
ERLANDS

Kom och träffa
Tebis Scandinavias
representant i montern.

Hall 25 Monter B03

AREG BULTSVETSSPECIALISTEN
AGENT FÖR LEDANDE SOYER I 30 ÅR!

KVALITETSPRODUKTER
Soyer erbjuder högsta kvalitet och prestanda inom
bultsvetsning.

KONTAKTA MIG DIREKT
LARS BOSTRÖM
08 550 512 05

BESÖK SOYER PÅ MÄSSAN
Välkommen till Heinz SOYER GmbH
Hall 9 monter 9B68. Soyer gör
bultsvetsning enkelt, besök den
ledande tillverkaren av bultsvetsmaskiner och fästelement.

PATENTERAD TEKNIK
Vi erbjuder allt inom bultsvetsning.
Bärbar mini-utrustning, passande
svetspistoler och svetshuvuden samt
storskaliga högteknologiska CNC-svetsmaskiner. Snabb. Säker. AREG
Bultsvetsspecialisten har representerat
Soyer på den svenska marknaden i
över 30 år.

0705 156 928
LARS.BOSTROM@AREG.SE
WEBB:

AREG.SE

TELEFON:

08 550 512 00

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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Kolla detta på EMO
Mellan den 18-23 september genomförs jättemässan EMO. Denna gång med Hannover som värd.

För fyra år sedan när EMO senast genomfördes i Hannover deltog 2 100 utställare.
I mitten av augusti hade cirka 2 200 utställare från 45 länder anmält sig. 180 000 kvadratmeter yta
hade sålts in till utställarna.
EMO 2017 blir ett hav av verktygsmaskiner, kringutrustningar, automationslösningar, med mera.
På följande sidor presenterar vi ett axplock av allt som visas i Hannover.

Av Per sjögren

Många världspremiärer hos Mazak

En av de ledande verktygsmaskintillverkarna i

världen är Yamazaki Mazak. På EMO demonstrerar
de 25 nya maskiner, varav 15 är världspremiärer.
Industri 4.0 och den smarta fabriken kommer den
japanska maskintillverkaren att trycka på.
I montern demonstreras styrsystemet Smooth, vilket
är ett intelligent system som underlättar arbetet för operatören och medför att produktionen kan effektiviseras.
På maskinsidan demonstreras bland annat nyheten
Integrex i-800V/8, som kommer att vara utrustad med
SmoothX.
I maskinen kombineras femaxlig fräsning, kraftfull
svarvning och palettväxlingsmöjligheter för att snabbt
kunna producera stora komplexa detaljer, som komponenter till flygindustrin.
En annan världspremiär i Mazaks monter blir
HCR-5000S, en horisontal fleroperationsmaskin som
enligt Mazak är idealisk för bearbetning av detaljer
till flygindustrin.
Precis som vid EMO 2015 har Mazak en monter som är
indelad i zoner - exempelvis en zon för femaxlig bearbetning, en annan för svarvning, med mera. I svarvzonen
kommer Quick Turn 250M att vara en highlight.
Hall 27 Monter B56
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Flera nyheter hos Hyundai-Wia
Koreanska Hyundai Wia demonstrerar över dussinet maskiner där
flera är nyheter på EMO. På svarvsidan visas tre nya maskiner, samtliga med y-axel (L2000LSY, L3000LY, KL7000LY). I montern finns
även KM2600MTTS som har b-axel och fräshuvud.
När det gäller fleroperationsmaskiner demonstreras fem nya
modeller bland annat femaxliga XF2000. I montern finns också den
framgångsrika rallybilen Hyundai i20. Besökarna får även prova på
rally med WR-glasögon.
Hall 26 monter B46

Heule BSF visar
bakplaningsverktyg
Heule BSF demonstrerar bakplaningsverktyg speciellt
utvecklade för automatisk bearbetning och utan krav på
maskinanpassning.
En enkel svängmekanism kombinerad med invändigt kyltryckssystem (min. 20 bar) garanterar en hög
kapacitet.
Hall 4 Monter C30

Minimalt slitage på verktygen

Nyutvecklad SR-32 hos Star

Index Traub satsar rejält på EMO i Hannover. Den tyska maskin-

Star som tillverkar moderna längdsvarvar kommer att

byggaren demonstrerar inte mindre än 18 cnc-maskiner varav ett
par är nyheter.
Index B400 är en ny universalsvarv för kortserieproduktion och
där riggningar kan utföras snabbt. Det är en svarv där operatören
har optimal ergonomisk lättillgänglighet. Maskinen är byggd så att
det är lätt för operatören att komma åt inne i maskinen.
Index B400 har w-spår i verktygsrevolvern som standard och en
maskinbädd av mineralgjutgods. I svarven kan bland annat högprecisionsbearbetning utföras med minimalt slitage på verktygen.
B400 är utrustad med remdriven momentstark spindelmotor
och har en verktygsrevolver med linjär y-axel samt nc-styrd dubbdocka.

visa stora delar av sitt modellprogram, fyra av de utställda
maskinerna är renodlade nyheter. I montern finns bland
annat SR-32JII som är den senaste generationen av SR-32.
Den nya generationen har avsevärt högre hastigheter, ett
styrsystem som är snabbare och väsentligt högre effekter
jämfört med den tidigare generationen.
SR-32JII har fler verktyg samt y-axel-bearbetning mot
motspindeln. I längdsvarven kan man också välja om man
vill bearbeta med eller utan styrbussning.

Hall 17 Monter D03

Hall 26 Monter B19
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Högpresterande
verktygshållare
Dümmel introducerar en ny högpresterande
verktygshållare inom Ultraminiprogrammet.
UM600H har utbytbara skär och det går snabbt
att byta ett skär.
Verktygshållaren har, enligt Komet Scandinavia
som säljer Dümmel, en mycket hög precision samt
är lätthanterlig och mycket bra i små utrymmen.

Hall 5 Monter G14

Nya kompakta
svarvar hos Haas

Hall 27 Monter E20

Haas deltar bland annat med två nya svarvar. ST-15 och ST-15Y som ger
större stångkapacitet, spindelnos och chuck samt högre spindeleffekt än
Haas modell ST-10 – men med samma kompakta mått. ST-15 och ST-15Y
klarar stänger med en diameter på upp till 63,5 mm och har en maximal
skärkapacitet på 356 mm (diameter) x 406 mm (längd) (305 x 406 mm för
ST-15Y) samt en swing på 406 mm över tvärsliden.
ST-15 har en A2-6 spindelnos med 88,9 mm lopp, en spindel med dubbel vektordrivning på 15 kW som ger 4 000 varv/minut och ett vridmoment på 203 Nm vid 500 varv/min. Ett smidigt stjärn-/deltasystem ger hög
effekt över hela varvtalsområdet och konsekventa resultat vid ytmatning.
Rörelsehastigheten är 30,5 m/minut och maskinen har snabb revolverindexering. Den är dessutom utrustad med tre hydrauliska spännbackar på 210 mm och en 12 stationers VDI-revolver.

inför emo

Nytt robothanteringssystem
hos Brother

Ny fleraxlig
kalibrator hos Renishaw

Brittiska Renishaw demonstrerar en uppsjö av produkter.
De visar sin nya fleraxliga kalibrator XM-60. Kalibratorn kan
mäta alla sex frihetsgrader från en enda uppställning, i samtliga orienteringar för linjära axlar. Den nya kalibratorn innebär
en betydande förbättring av enkelhet och tidsbesparing jämfört
med konventionella lasermätningstekniker.
Renishaws Equator, som är ett flexibelt mätsystem, kan nu fås
med IPC-programvara (intelligent processtyrning) med funktioner för att helt automatisera uppdateringar av verktygsförskjutning i nc-styrda tillverkningsprocesser.
Renishaws huvudmonter finns i hall 6. I hall 27 demonstrerar
företaget produkter inom additiv tillverkning. Det är programvara och system för produktion av metalldetaljer.
Hall 6 Monter B46

Monter för additiv tillverkning
Hall 27 Monter A72

En av nyheterna i Brothers monter är Feedio - ett helt nytt
robothanteringssystem anpassat för maskinserien Speedio.
Feedio är ett halvautomatiskt system där detaljer läggs upp på
ett transportband.
Detaljerna taktas fram till en viss position för att visualiseras
av ett visionsystem. Kameran identifierar en detaljs läge och
styr roboten till att plocka den från transportbandet. Detaljen
kan sedan lämnas rätt orienterad till nästa steg i processen.
Omställning mellan olika detaljer kan utföras på mindre än
fem minuter. Inlärning av en ny detalj beräknas till cirka tio
minuter.

Hall 27 Monter B45
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VR hos Zoller

Tyska Zoller, som bland annat tillverkar förinställnings- och mätmaskiner, har

en monter på 420 kvm där en komplett produktionsinfrastruktur demonstreras.
Zoller visar över tio innovationer, 36 förinställnings- mät- och inspektionsmaskiner samt omfattande verktygslösningar. Besökare kan även studera cam-arbetsstationer som finns i montern.
Zoller har också förbättrat serierna Smile och Venturion (förinställnings- och
mätmaskin). Instegslösningen SmileCompact kommer att marknadsföras.
Enligt Zoller bör man bli imponerand av den avancerade ergonomiska utformningen av enhands-manöverenhet, bekväm spindelhantering och mycket modern
teknik.
Zoller kommer även under EMO att erbjuda en VR-guidad tur med rubriken
Från jobb till del i fascinerande stereoskopisk 3D. Anslut till framtidens produktion och upplev en spännande 3D-upptäcktsresa genom en virtuell tillverkningsanläggning.
Hall 3 Monter B18

Över tjugo maskiner hos Doosan
Doosan demonstrerar 22 maskiner varav tio av dem har

Europapremiär. Doosan NHP 4000 och 5000 är en nykonstruerad
serie av horisontella fleroperationsmaskiner i segmentet med 400
och 500 mm:s paletter. NHP 5000-maskinen är även utrustad med
Doosans nya LPS-palettmagasin.
Flerfunktionsmaskinen Doosan Puma SMX 3100ST har uppdaterats så att bearbetning även kan utföras med en undre revolver
(12 stationer) och blir därmed ett komplement till övre fräs- och
svarvspindeln. Puma SMX-serien som finns i modellerna 2600
och 3100 kan utrustas med styrsystem från antingen Fanuc eller
Siemens styrsystem.
Doosan DVF 5000 är en annan modell i montern. DVF är en
helt ny serie med femaxliga fleroperationsmaskiner som till att
börja med finns i två storlekar 5000 och 8000 med Fanuc eller
Heidenhain som styrsystem. Doosans visar även automation.
Fem verktygsmaskiner kommer att utrustas med antingen portalladdare, FMS-system eller robot.
Hall 27 Monter A20

Åtta Europapremiärer hos Okuma
Den japanska maskintillverkaren Okuma demonstrerar 16 maskiner varav
åtta är Europapremiärer. Okuma MU-6300V Laser EX är en femaxlig fleroperationsmaskin där fräsning, svarvning, slipning, värmebehandling och additiv
tillverkning med metoden laser metal deposition (LMD) kan utföras.
Att utföra härdning i maskinen medför fördelar som snabbare produktionsprocess och orsakar mindre distorsion än att utföra värmebehandling på mer
konventionellt sätt. Sammantaget innebär det, enligt Okuma, kraftigt ökad noggrannhet och genomströmning.
Okuma demonstrerar även en ny Multusmodell – Multus U5000 har utvecklats för att klara stabil och kraftfull bearbetning med låga spindelhastigheter.
Maskinens högmomentsspindel innebär ökad effektivitet.
Multus U5000 hanterar medelstora och stora detaljer samt passar bra för
bearbetningar av material som nickelbaserade superlegeringar och titanlegeringar.
Hall 27 Monter D20
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HALL 2
NORRA ENTRÉN

AUTOMATION

FRAMSTÅENDE
TEKNOLOGI

DEN DIGITALA FABRIKEN

ADDITIV
TILLVERKNING

Besök vår hemsida för mer information
om DMG MORI och EMO 2017
emo.dmgmori.com
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Kylvätskedrivna
HSM-spindlar hos Iscar
Temat i Iscars monter blir ”Intelligent bearbetning”, vilket
innebär demonstrationer av moderna verktyg för skärande
bearbetning. Bland annat visas Penta IQ Grip, som är ett innovativt skär med fem skäreggar avsedd för djupare och mer exakt
spår- och avstickning.
Iscars anti-vibrationsverktyg för svarvning och spårstickning, Whisperline, har nya verktygsmekanismer för att minska vibrationer, förbättra ytkvaliteten och öka vändskärens
livslängd.
En annan produkt i montern är Spinjet – en drivenhet som
är skonsam mot verktygsmaskinens spindel i och med att den
inte slits alls vid bearbetning.
Spinjet är en kylvätskedriven HSM-spindel för verktyg med
liten diameter. Maskinspindeln roterar inte, rotationen i en
Spinjet kommer av kylmedlets flöde. Drivenheten Spinjet drivs
av kylmedel.
Det är kylvätskedrivna HSM-spindlar för höghastighetsfräsning. Spindeln är stilla (den låses) och kylvatten förs in i
Spinjet-enheten och då uppnås varvtal på upp till 20-, 30- och
40 000 rpm. Trycket är mellan 20-40 bar.
Genom att använda Spinjet sliter man inte på maskinens

Hall 4 Monter E36

spindel och lager. Det går också att komma upp i betydligt
högre varvtal än vad som är möjligt i de flesta förekommande
verktygsmaskiner på marknaden.
Enligt Iscar blir skärförloppet bättre och bearbetningsprocessen går mycket fortare. Spinjet passar för olika typer av
applikationer.
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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
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Sandvik Coromant
tänker forma framtiden
Sandvik Coromants motto under mässan är ”Tillsammans
ska vi forma framtiden för tillverkning - Låt oss sammankoppla”. Fokus för den svenska verktygstillverkaren blir digitalisering och metoder inom svarvning och då i första hand årets
stora nyhet för dem - Prime Turning.
På EMO demonstrerar Sandvik Coromant verktyg för denna
svarvmetod.
Prime Turning lanserades tidigare i år och är enligt Sandvik
Coromant en unik svarvmetod som kommer att revolutionera svarvningen.

Prime Turning är branschens första lösning för
”svarvning i alla riktningar”. Metoden ger förbättrad
produktivitet och bearbetningsflexibilitet samt att
livslängden på skären blir längre.
Med Prime Turning-metoden kan längdsvarvning
(framåt och bakåt), plan-och profilsvarvning utföras
med ett enda verktyg. Metoden bygger på att verktyget går in i komponenten vid chucken och avverkar
material när det rör sig mot komponentens ände.
På så sätt kan man använda en liten ställvinkel,
högre äntringsvinkel och få möjlighet att bearbeta
med högre skärparametrar. Dessutom kan konventionell svarvning (från detaljens ände till chucken) utföras med
samma verktyg. Angående digitaliseringen har Sandvik Coromant genomfört förändringar i CoroPlus som är en serie IIOTlösningar (Industrial Internet of Things) 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 teknologioch bearbetningskunskap från Sandvik Coromant.
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Hall 5 Monter B18

Kompakt kraft till kompakt pris!
Hyundai-Wia F500PLUS

Kraftfull fleroperationsmaskin uppbyggd med rullgejdrar istället för kulor.
Kampanj pågår med begränsat antal maskiner och 2-års garanti.
F500PLUS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rörelseområde X/Y/Z 1060/510/635 mm
Bordsstorlek 1200 x 500 mm
Spindel 10.000rpm, 18,5kW, BT-40 Big Plus
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el
Kylvätska genom spindel 20 bar & luft genom spindel
Verktygsmagasin 30 platser dubbelarm
Snabbtransport 36m/min
Spåntransportör bandmodell
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Styrsystem Fanuc med dialogprogrammering
PLUS modell Rullgejdrar istället för kulor
PLUS modell Big+ kona

Mycket bra
erbjudande, kom
och provkör i vår
utställningshall!

Maskiner och utbildning i kombination

0:33.00
0
.
1
:
ris
ord. p
00!

.0

95
NU 7

Telefon: 0500 – 44 50 50

www.lichron.se

inför emo

Hedelius storsatsar på EMO
Hedelius firar i år 50 år och satsar extra på EMO denna gången.

– Vi kommer att ha en större närvaro på EMO än någonsin
tidigare, säger Dennis Hempelmann, vd för Hedelius.
Han fortsätter:
– Detta års monter speglar vårt företags framgångsrika utveckling. Vår vision är klar: Vi vill vara den ledande tillverkaren av vertikala fleroperationsmaskiner i Tyskland.
I Hedelius 420 kvadratmeter stora monter kommer verktygsmaskintillverkaren att visa sex stycken vertikala femaxliga maskiner,
en Rotaswing 505K Magnum, en Rotaswing 605 K20, en Tiltenta
6 Single, en Tiltenta 6 2300, en Tiltenta 7 2600 och en Acura 65.
När det gäller, den rätt så nya Acura, så har Hedelius utvecklat
maskinmodellen för att möjliggöra femaxlig bearbetning av komplexa detaljer med hög precision, där det går snabbt att tillverka
komponenterna och samtidigt uppnå hög tillförlitlighet.

Matsuura visar hybrid

Hall 12 Monter A04

Dussinet maskiner

hos Hwacheon
Den koreanska maskintillverkaren Hwacheon har via sin

svenska representant, MaskinFransson, haft försäljningsframgångar under de senaste åren. På EMO visar Hwacheon dussinet
maskiner, såväl svarvar som fleroperationsmaskiner.  
När det gäller svarvar demonstreras bland annat C1 YSMC,
en maskin med ett helt nytt koncept med y-axel, motspindel och
en revolver med inväxlingsbara Capto-verktyg. I montern finns
också Cutex 180 AL YMC, en cnc-svarv med y-axel som visas
ihop med en Halter-robotcell.
Hwacheon HI-TECH 230BL YSMC är en cnc-svarv med
y-axel och motspindel VT-1150+ MCMG, en vertikalsvarv med
drivna verktyg MEGA 110-3000, en stor cnc-svarv för stora
diametrar och långa arbetsstycken
När det gäller maskintillverkarens fleroperationsmaskiner
visas bland annat M3-5AX som är femaxlig och utrustad med
styrsystem från Heidenhain.
I Matsuuras Lumex Avance kan fräsning och lasersintring

utföras (SLS och SLM).
I denna hybrid kan höghastighetsfräsning och lasersintring
utföras i en och samma maskin. Nya Lumex Avance-25 är
utrustad med Matsuuras ”knowhow” där höghastighetssintring kan utföras.
Det är möjligt tack vare en utveckling av Lumex
Sintringstiden i Lumex Avance-25 har en kraftigt förbättrad pulverfördelningshastighet, ett optimerat styrsystem och bättre sintringsvillkor. Eneligt Matsuura innebär
förbättringarna en sintringskapacitet på 14 cc/h (vilket är
dubbelt jämfört med tidigare modeller).
Även frästiden kan reduceras i maskinen med högre
matningshastigheter och med verktyg för hantering av
större diameter.
Hall 27 Monter E55
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Hall 27 Monter A55

Mer inför EMO på sidorna 60, 61, 66
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GJS Verktygs AB representerar följande agenturer i Sverige
Ni kan träffa dessa under EMO mässan

Hall 3 B18

Hall 5 C44

Hall 4 C10

Hall 3 E81

Hall 4 G83

Hall 4 A73

Hall 5 A03

Hall 3 C40

Ni finner även dessa på plats under EMO Mässan
Hall 4 E18

Hall 4 A32

Hall 4 A17

Hall 4 A69

Hall 4 A38

Hall 4 G84

foton: per sjögren

skärande bearbetning

Det är hög tekniknivå i en längdsvarv. Maskintypen innebär
sänkta cykeltider och hög avverkningskapacitet. Bilden till vänster visar en Tsugami och till höger ses en Star.

En flexibel och
avancerad maskintyp
Den moderna längdsvarven har stor potential då maskintypen innebär sänkta cykeltider och
hög avverkningskapacitet. Verkstadstidningen går igenom vilka möjligheter som finns i en
modern längdsvarv.

D

en moderna längdsvarven är en maskintyp
med stor potential och den är en riktig arbetshäst. Den stora fördelen med längdsvarvning är en extremt hög avverkningskapacitet för en inte särskilt stor investering.

Nutida längdsvarvar är mångsidiga och utrustade med

många tekniska finesser som sammantaget innebär att
cykeltider kan kortas och därmed också genomloppstider för
batcher/produkter. I en längdsvarv kan bearbetning med hög
noggrannhet på detaljer erhållas, ytfinheten på detaljerna är
också bra.
Längdsvarven är stabil och snabb eftersom tiden från spån
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till spån är kort, därför kan bearbetning av detaljer med korta
stycktider genomföras. Det är heller inga långa uthäng i en
längdsvarv, skärplattor och verktyg håller mycket bra.
I en längdsvarv är det korta indexeringsvägar mellan olika
verktyg. Om man jämför med en traditionell cnc-svarv med
revolver ska den först indexera och sedan gå ned till bearbetningsstället, det tar tid.
Generellt blir det inte så mycket spån då bearbetning utförs
i längdsvarvar eftersom de är konstruerade för de tjocklekar
som de ska bearbeta. I en maskin med en spindelgenomgång
på 18 millimeter, bearbetas detaljer i till exempel tjocklekar
mellan 14-18 mm.
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I en längdsvarv kan produktionsprocessen ”från stång till färdig
detalj i en enda maskin” tillämpas. Dels kan sexsidig bearbetning ske då både fram- och baksidan på detaljer kan bearbetas
komplett färdiga från stång. Det finns maskiner där tre verktyg kan vara i ingrepp simultant och där varje verktyg kan ha
oberoende matningshastighet.
I moderna längdsvarvar kan svarvning, fräsning, borrning,
gängning, med mera utföras. Det är heller inte ovanligt att flera
verktyg är i ingrepp samtidigt (till exempel tre verktyg i ingrepp
simultant).
Längdsvarvar används för bearbetning av alla möjliga typer
av detaljer som till klock-, medicinteknik-, fordonsindustrin,
med mera.

BESKRIV BEHOVET.
VI HAR LÖSNINGEN.

Oftast förknippas längdsvarven med bearbetning av små

korta detaljer, samt långa slanka komponenter, vilket i och för
sig är riktigt. Men maskintypen har förändrats genom åren.
Dagens längdsvarvar är mångsidiga och kan bearbeta ett stort
antal olika detaljer.
Skillnaden mellan svarvning i en konventionell svarv och en
längdsvarv ligger i hur stången matas till svarvstålet.
Till skillnad från konventionella svarvar är svarvstålet stilla i
den moderna längdsvarven. Dessutom finns en styrbussning
som hjälper till att minska utböjning och vibrationer.
Tack vare det kommer stången att passera genom styrbussningen, som ger ett stöd, innan detaljen bearbetas. Det stöd
som styrbussningen ger nära verktyget, förhindrar utböjning
som annars skulle ske i ett långt smalt arbetsstycke i den konventionella svarven.

foto: index-traub

I en längdsvarv kan produktionsprocessen ”från stång till
färdig detalj i en enda maskin” tillämpas. Bilden visar en
Traub TNL 18.

Det här är ingen maskinannons utan en deklaration
om optimerad produktion.
DUROCS affärsidé tror starkt på framtiden, men den
komplicerar tillvaron både för oss och för verkstadsföretagen. Vi säljer nämligen inte maskiner, utan tar
fram produktionslösningar som förbättrar våra kunders konkurrenskraft utifrån deras specifika behov.
Det här ställer krav på oss, liksom på våra kunder,
men det långsiktiga resultatet blir så mycket bättre.
Vilken maskin vi rekommenderar varierar alltså.
Många legotillverkare har t ex funnit en flexibel och
högproduktiv arbetshäst i Doosans NHM-maskiner.
Besök vår hemsida för mer info. Eller ännu hellre:
Ring oss och beskriv ert behov! Vi har lösningen.

08 630 23 00

durocmachinetool.com
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Denna Star SR-38 type B står hos
Hellstens Mekaniska i Väderstad.

Allt detta leder till god avverkning i ett enda skär och med en
bra ytfinhet. Dessa egenskaper kommer till sin rätt redan vid
mycket korta detaljer.
Det finns flera stora tillverkare av längdsvarvar av ”swiss
type”. Nedan presenterar vi ett par av alla tillverkare. Japanska
Citizen har en nyutvecklad och patenterad teknik som heter
LFV (Low Frequency Vibration). Med denna teknik uppnås
högre avverkning, prestandan förbättras och högre ytfinhet på
svarvade detaljer, samt att spånor kan brytas så att spånproblem inte uppstår lika lätt.
När det gäller ytfinheten går det att svarva ytor med lika hög
noggrannhet som slipade ytor, även vid riktigt små diametrar
och i tunnväggigt material.
Testbearbetningar som Citizen har genomfört visar klart förbättrad skärdata i flera material, inte enbart i exotiska material
utan även i vanliga stålkvaliteter som är svåra att bryta spån på.
Livslängden på verktygens skär har också markant ökat i flera
testfall. LFV-metoden har också medfört
att behovet av högtrycksspolning kunnat
elimineras.
LFV-bearbetningen aktiveras via en
G-kod i cnc-programmet och kan aktiveras var som helst i programmet. Längdsvarvens servodrivna axlar vibrerar i matningens riktning och är synkroniserade
med spindelns rotation.

Resultatet blir små dynamiska rörelser som bryter spånorna i
små bitar, minskar värmen och förhindrar att spånnystan bildas.
LFV-tekniken är en mångsidig teknik som förutom i svarvning även kan tillämpas i processer som ändbearbetning, borrning, djuphålsborrning och gängskärning.
Vill man inte använda sig av LFV-metoden i sin Citizen finns
möjligheten att använda svarven som en mer konventionell
längdsvarv. LFV-processen är fullt programmerbar.
Första gången som Verkstadstidningen studerade LFV-tek-

niken var på AMB-mässan i Stuttgart förra hösten. I Citizens
monter visades en Cincom L20 (20 mm) utrustad med tekniken. LFV kan fås upp till 38 mm i Citizen-längdsvarvar.
Under EMO i Hannover i september kommer en 42 mm:s
maskin med LFV-tekniken att lanseras.
–Det blir dock inte en längdsvarv utan stångbearbetning
i svarven Miyano BNA 42 GTY, säger Martin Paland, vd för
Bromi Gruppen som säljer såväl Citizen som Miyano.

Tsugami–modellen BW209ZE hanterar
upp till 11 styrda axlar och med maximal
stångdiameter på 20 mm. Längdsvarven
kan programmeras så att man bland annat
kan ha tre verktyg i ingrepp samtidigt.
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Citizen har en nyutvecklad och
patenterad teknik som heter LFV
(Low Frequency Vibration).
Med tekniken uppnås högre avverkning, prestandan förbättras
och högre ytfinhet på svarvade
detaljer, samt att spånor kan brytas
så att spånproblem inte uppstår
lika lätt.
Sedan ett par år tillbaka ingår Miyano i Citizen.
Maskintillverkaren Tsugami växer på den svenska marknaden.
Maskin AB A. Fransson, som representerar Tsugami, har sålt bra
av deras maskiner under de senaste åren. Tsugami tillverkar kvalitetsmaskiner som fungerar väl i den svenska industrin och som
köper avancerade maskiner i allt större utsträckning.
När det gäller längdsvarvning tillverkar Tsugami maskiner
från 1 till 42 mm i diameter. En av den japanska maskintillverkarens modeller är BW209ZE som hanterar upp till 11 styrda
axlar och med maximal stångdiameter på 20 mm (på EMO
visas en maskin med 38 mm).

BW209ZE kan programmeras så att man bland annat kan ha tre
verktyg i ingrepp samtidigt. Bearbetning kan dessutom ske mot
både huvud- och motspindel, vilket kortar cykeltiderna rejält.
För två år sedan var det Europapremiär för Stars modell SR-38

som börjar bli populär i Sverige. Hittills har Lenima Machine
Tool, som säljer Star, sålt ett tiotal SR 38-maskiner. I maskintypen går det att bearbeta stång upp till 42 mm.
Med SR 38 har Star utvecklat en helt ny typ av längdsvarv,
som är en större och robustare svarv än vad som tidigare
funnits.
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CircoTec RX
Modular Tooling
Brotschning i världsklass!
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Komponenten har bearbetats
helt färdig i en Citizen-svarv
utrustad med LFV-tekniken.
Ytfinheten på detaljen kan
jämföras med slipning.

foto: mano davar

grafik: mastercam

Ett exempel på det är att SR-38 är designad för tyngsta tänkbara
bearbetning (för swisstype-maskiner vill säga). Längdsvarven
väger 4,4 ton.
SR-38 passar väl för den svenska marknaden. Svenska verkstäder vill, för att vara konkurrenskraftiga, kunna köra tufft,
samt ha en maskin som är enkel att sköta och där hög avverkning kan utföras.
Allt fler detaljer som tidigare normalt bearbetats i revolvermaskiner i 45/51 mm:s segmentet lyfts över för att köras
i längdsvarvar, då det helt enkelt är mer ekonomiskt.
SR-38 har många drivna verktyg och fullt styrd B-axel.
Svarven har även en extra x-axel som möjliggör att två verktyg
kan vara i ingrepp parallellt.
SR-38 kommer att demonstreras på EMO i Hannover.
Det finns flera mjukvaror för att underlätta programmeringen av längdsvarvar, bland annat Mastercam Swiss Expert.
Med denna mjukvara förenklas det komplicerade arbetet med
att effektivt programmera en längdsvarv, framför allt rationali-
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Med Mastercams
Swiss Expert förenklas det komplicerade arbetet
med att effektivt
programmera en
längdsvarv.

seras bearbetningsprocessen med programvaran.
Swiss Expert kommer väl till användning eftersom längdsvarven är totalt annorlunda än övriga svarvar. Traditionellt vid
programmering av en längdsvarv väljer operatören svarven
i camprogrammet, då gäller det att operatören har programmerat maskinen exakt efter vad den klarar av att utföra.
Det är mycket viktigt att en maskinoperatör har tillräckligt
med kunskaper om längdsvarven, för det är rätt mycket att hålla
reda på. I en längdsvarv är det trångt om utrymme, ämnen flyttas runt, verktyg sticks in och det är små detaljer som bearbetas.
Swiss Expert är uppbyggt så att operatören först väljer längdsvarv, därefter anpassas programmet så att den enbart kan utföra
det som maskinen klarar. Det blir då enklare för en operatör
eller en användare.
I en längdsvarv bearbetas generellt långa batcher, med Swiss
Expert kan även kortare serier programmeras med lönsamhet.
I nästa artikel kan du läsa om längdsvarven Traub TNL 20.
Per Sjögren
verkstadstidningen | 8
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CoroTurn® Prime och PrimeTurning™

Den största
innovationen inom svarvning
... sedan svarvning
Med vårt nya svarvkoncept, PrimeTurning-metoden och CoroTurn Prime-verktyget, kan du
svarva i alla riktningar och förbättra både produktivitet och resultat rejält. En minst 50-procentig
ökning av produktiviteten jämfört med konventionella svarvlösningar gör det helt unikt bland
svarvkoncepten på marknaden idag. Den här innovationen innebär oändligt många möjligheter
att utföra dina vanliga svarvoperationer på ett mycket effektivare och produktivare sätt.
Det är inte bara ett nytt verktyg, det är ett helt nytt sätt att svarva.

2X

Dubbel
hastighet och matning

Längre
skärlivslängd

>50%
Ökad
produktivitet

Se det själv – besök vår webbplats för att se PrimeTurning i arbete:
www.sandvik.coromant.com/primeturning
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Nyheten Traub TNL 20 kan
fås i två utföranden, antingen med nio eller elva
axlar. Båda maskintyperna
har huvud- och motspindel. TNL 20 är anpassad för
att integreras med robotcellen Xcenter.

foto: per sjögren

Ny TNL anpassad

för automation
Traub TNL 20 är en ny längdsvarv med ett koncept där automation mycket enkelt kan integreras
med maskinen. Verkstadstidningen har tittat på svarven nere i Tyskland.

T

raub Drehmaschinen har ett brett maskinutbud. En av deras serier är TNL som är flexibla
längdsvarvar där detaljer med komplexa geometrier kan göras komplett färdiga i en enda
maskin.
Traubs nya modell i serien heter TNL 20 och har en spindelgenomgång på 20 mm. Under Index Traubs öppna hus i Reichenbach i Baden Württemberg tidigare i år visades svarven.
– Det är en svarv med många möjligheter. TNL 20 finns i
två utföranden – med nio eller elva axlar, säger Rainer Gondek,
marknadschef på Index Werke.
Modellen med nio axlar kan ha upp till tre verktyg i ingrepp

samtidigt. TNL 20-11 kan utföra ännu mer lönsam produktion
då fyra verktyg kan vara i ingrepp parallellt. Båda varianterna
har huvud- och motspindel.
Utöver det har TNL 20 ett sort antal verktyg placerade i
revolvrar.
Revolvrarna gör också att riggningen blir mer ergonomisk.
Korta spån till spån tider uppnås i svarven tack vare att
indexeringarna i verktygsrevolvrar och frontapparat är styrda
NC-axlar.
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Tillval till den nya TNL-modellen är Xcenter.
– Xcenter är en unik lösning och innebär att automationen
integreras direkt i svarven. TNL 20 är den första Traubsvarven
som har utrustats med Xcenter, säger Rainer Gondek.
Xcenter är en robotcell där råämnen och/eller färdiga detaljer

kan transporteras snabbt, säkert och flexibelt. Denna robotcell
integrerat med TNL 20 innebär hög flexibilitet, menar Håkan
Sars, vd för Index Traub Nordic.
– Roboten kan till exempel plocka bearbetade bitar från
stång, samt ladda chucken med kuts och plocka färdiga detaljer
från chucken, säger han.
Bearbetade detaljer placerar roboten på paletter. I Xcenter
ingår ett vertikalt palettmagasin med upp till 14 paletter.
Palettstorleken är 400x300 mm, den minsta höjden mellan
varje palett är 25,4 mm. Paletter med råämnen laddas upptill,
paletter med färdiga detaljer tas ut nedtill - allt sker utan produktionsavbrott.
En annan fördel, TNL 20 ihop med Xcenter är förstås att en
verkstad kan tillämpa obemannad körning som kan utföras
under dagtid med en operatör som övervakar anläggningen
och laddar den med material.
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Roboten i Xcenter är sexaxlig och utrustad med griparstyrning. En dubbelgripare ingår i standardutförandet,
roboten klarar lyft upp till sex kg.
När operatören har gått hem fortsätter produktionen under
kväll och nattetid om man så önskar.
Vid riggning kan Xcenter enkelt skjutas åt sidan (vänster),

därmed får en operatör helt och hållet åtkomst till svarvens
arbetsutrymme. Det är bra ergonomi för operatören.
Åtkomsten till roboten i arbetsutrymmet sker via maskinens
skjutlucka, som öppnas automatiskt bakom robotcellen.
Roboten i Xcenter är sexaxlig och utrustad med griparstyrning.
En dubbelgripare ingår i standardutförandet, roboten klarar
lyft upp till sex kg.

Än mer rationellt tack vare magasinet.
TNL 20 visas under EMO-mässan i Hannover som genomförs nu i september. I Sverige kommer Index Traub Nordic att
demonstrera längdsvarven under mässan Elmia Verktygsmaskiner i maj nästa år.
– Vi får hem en TNL 20 till jul som vi kommer att ha i vår
utställningshall i Spånga, avslutar Håkan Sars.
Förutom maskinbearbetning kan även märkning och gradning utföras i TNL 20.
Per Sjögren
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En riktig Okumaverkstad
På Fårbo Mekaniska gillar man Okuma. Hälften av verkstadsföretagets 50 maskiner är Okumor.
– Pålitligheten och den höga kvaliteten som maskinerna håller är det bästa med Okuma,
säger vd och ägare Roger Berggren.

F

årbo Mekaniska i Fagersta är legotillverkare
inom skärande bearbetning.
Företagets kunder finns inom verkstadsindustrin, Metso Minerals, Atlas Copco Secoroc, Seco Tools och Morgårdshammar AB är
några av kunderna.
Fårbo Mekaniska tillverkar allt från lite enklare produkter
till avancerade precisionsdetaljer. Serierna är såväl små som
stora, företaget utför även fåstyckstillverkning. Fårbo utför även
installations- och monteringsuppdrag.
Fårbo Mekaniska har funnits i drygt 30 år. 2005 tog Roger

Berggren över företaget och han har expanderat verksamheten
med nya produkter och skaffat flera nya kunder samt byggt ut
och genomfört maskininvesteringar.
För att kunna hålla sig i framkanten har legoföretaget satsat på
en modern maskinpark vilket inneburit att produktionen rationaliserats kraftigt.
Utmärkande för Fårbo är att hälften av maskinerna är av
märket Okuma. När han köpte Fårbo Mekaniska fanns det en
Okuma på verkstaden.
– Den maskinen köpte Fårbo 2002, då var jag anställd på
företaget och arbetade med att programmera svarvar.
När Roger Berggren blev ägare av Fårbo började han att köpa
Okuma.

Det bästa med en Okuma, enligt Roger Berggren, är pålitligheten och den höga kvaliteten som maskinerna håller.
– Framför allt är Okuma en måttstabil maskin.
En Okumamodell som det finns gott av på verkstaden är
Multus.
– Vi har sju stycken. Enligt Stenbergs, som säljer Okuma, är
vi en av de verkstäder i Sverige som har flest Multusmaskiner,
säger han.
I en flerfunktionsmaskin som Okuma Multus kan komplicerade svarv- och fräsoperationer genomföras utan att en detalj
behöver lämna maskinen.
I en Multus kan detaljer med mycket komplexa geometrier
göras helt färdiga i en och samma maskin.
För Fårbo Mekaniska innebär maskintypen en kapacitetshöjning. Men framför allt uppnår företaget flexibilitet genom
att ha maskiner som Multus på verkstaden. Bland modellerna
finns Multus B300-W och Multus U3000.
Den senare modellen svingar 650 mm och största svarvlängd
är 1 500 mm. Roger Berggren framhåller också det goda samarbetet med Stenbergs som en anledning till att han har köpt så
många Okumor.
– Stenbergs är ett bra företag, det har fungerat väl med service och underhåll, säger han.
Den moderna maskinparken har inneburit att Fårbo fått allt

foto: mano davar

Maria Rosén är cncoperatör på Fårbo
Mekaniska där hälften
av de styrda maskinerna är av märket
Okuma. Maria står
framför en Multus
U3000. Den är en av
företagets sju Multusmaskiner.
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Roger Berggren ägare av
Fårbo Mekaniska framför
en automationslösning
där verktygsmaskinen är
en Okuma.

foto: mano davar

mer produktion och att antalet anställda vuxit. I början av 2011
hade de 23 anställda – idag är det 35 medarbetare på företaget.
Legoföretaget i Fagersta satsar också på automation som
innebär att produktionen kan rationaliseras än mer. Elva celler
finns det på verkstaden.

kan hålla konkurrenskraftiga priser.
Roger Berggren är ständigt intresserad av nya maskiner.
Han planerar att resa till EMO-mässan som genomförs mellan
18-23 september.

Effektivitetsöknigen av produktionsprocessen som automa-

Med stor sannolikhet kommer Roger Berggren att besöka
Okumas monter.

tionslösningarna innebär gör att lönekostnaderna utslaget per
producerad detalj kan sänkas rejält och att Fårbo Mekaniska

– Det finns mycket att titta på i Hannover.

Per Sjögren

Se oss på EMO : Hall 13 Monter A79

Våra agenturer På EMO!

Hall 14 – G 02

Hall 26 – A 12

Hall 17 – A 18

www.abene.se

TEL: 0123-51175 FAX: 0123-51567
service@abene.se // sales@abene.se
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Minimerade ställtider
med flexibel robotcell
Sedan ett år tillbaka använder Plåt & Mekano
Romator en automatiserad kantpress där
bland annat automatisk verktygsväxling kan
utföras.
– I cellen laddas verktygen helt
automatiskt, säger Ola Gren, produktionschef
på företaget.

P

P&M Romator har använt högteknologiska maskiner och utfört automatiserad produktion under många år.
Bland annat har de två kombinerade stans- och laserskärmaskiner som används för såväl prototyptillverkning som för
serieproduktion.
En av deras automationslösningar är en stansmaskin med
automatisk in- och utmatning samt ett integrerat höglager.
Cellen har anpassats för stora serier.
Sedan drygt ett år tillbaka använder P&M Romator även en
Amada EG 6013 AR. Det är en bockmaskin med robotbetjäning där roboten är integrerad med maskinen. Det är en fullt
automatiserad bockningscell där även laddstationer, lådor (för
bockade detaljer), transportbana för utmatning av detaljer,
med mera ingår.
Amadas EG 6013 AR har funnits på marknaden i ett par år och
P&M Romator var först i norra Europa med att använda kantpresslösningen i sin produktion. Ola Gren är nöjd med EG 6013
AR då den medfört mycket stora tidsbesparingar jämfört med
manuellt betjänad produktion.
– Det bästa med cellen är att vi har sänkt riggtiderna rejält.
Har man en gång riggat en detalj så är riggningen även klar för
nästa gång denna komponent ska bearbetas, säger han.

444
40

foto: mano davar

låt & Mekano Romator (P&M Romator) i
Täby, ett par mil norr om Stockholm, är ett
familjeföretag ägt av familjen Mauritzon.
P&M Romator är kontraktstillverkare inom
mekanik och montage.
De beskriver sig som ett företag som löser kundens tekniska
problem. Produktionen består främst av tillverkning av precisionsdetaljer till kunder som ställer höga krav.
Fokus för P&M Romator är i första hand mot legotillverkning inom tunnplåtsbearbetning. På verkstaden i Täby utförs
bland annat stansning, bockning och laserskärning, med mera.

I P&M Romators automatiserade kantpress kan verktyg
växlas helt automatiskt, vilket medfört kraftigt sänkta
ställtider.

”

Det bästa med cellen är att vi har
sänkt riggtiderna rejält. Har man
en gång riggat en detalj så är
riggningen även klar för nästa gång
denna komponent ska bearbetas.”
Ola Gren, på P&M Romator
verkstadstidningen | 8
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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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foton: mano davar

I EG 6013 AR kan korta och medellånga serier köras med hög lönsamhet. P&M Romators bockmaskin är anpassad för
mindre detaljer, upp till 300 x 300 mm och max tre mm tjock plåt.

I EG 6013 AR kan korta och medellånga
serier köras med hög lönsamhet. P&M
Romators bockmaskin är anpassad för
mindre detaljer, upp till 300 x 300 mm och
max tre mm tjock plåt.
Enligt Ola Gren är det en flexibel anläggning som är enkel att sköta.
En av flera finesser med EG 6013 som han
uppskattar är att den har automatisk verktygsväxling:
– I cellen laddas verktygen helt automatiskt.
Det är roboten som snabbt och mycket

enkelt skiftar verktyg. Roboten hämtar verktygen från ett magasin på sidan om kantpressen och byter/ställer sedan direkt i maskinen.
Verktygen till jobb som inte längre ska utföras tas bort ur magasinet av roboten.
I cellen finns flera olika gripdon som roboten använder.
Den stora fördelen med automatisk
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Ola Gren är produktionschef på P&M Romator.
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foto: mano davar

I kantpressen kan komplexa detaljer tillverkas.

g

I en servomekanisk driven kantpress
blir det inte lika mycket underhåll
som i en hydrauliskt driven maskin,
eftersom det inte är lika många
komponenter som ska underhållas.

verktygsväxling är att ställtiderna minimeras kraftigt i och med
att verktyg kan bytas automatiskt.
Förutom automatisk verktygsväxling kan även offlineprogrammering utföras i bockmaskinen. Med offlineprogrammering kan nästkommande jobb programmeras samtidigt som
produktion utförs i bockmaskinen.
Till bockcellen kommer stansade eller laserskurna ämnen
som placeras i laddstationerna som är fyra till antalet.
Roboten betjänar laddstationerna, kantpressen och växlar
verktyg, med mera.
EG 6013 har en presskraft på 60 ton. Den är servoelektrisk,

vilket innebär en tystare gång och en lägre energiförbrukning
jämfört med en hydraulisk kantpress.
I en servomekanisk driven kantpress blir det inte lika mycket underhåll som i en hydrauliskt driven maskin, eftersom det
inte är lika många komponenter som ska underhållas.
En maskin med servodrift har färre delar, därmed blir kostnaderna för underhållet lägre.
Amadas EG 6013 är en passande lösning för verkstadsföretag
med stor och varierande produktion av små komplexa detaljer
där det också förekommer många bockningar på detaljerna.
Serierna kan alltså vara små som medelstora, samt förstås även
högvolym.

När högsta
precision är en
nödvändighet
Vi som arbetar i den tillverkande industrin
vet vad snäva toleranser kostar. Ofta mer
än vad det smakar och vad kunden är
beredd att betala för.
Men det finns tillfällen då en hög precision
är en nödvändighet. För de tillfällena finns
Håmex – din partner för precisionsbearbetning i hårdmetall och stål.
Du nyttjar vår expertis och slipper investera
i maskiner och utbildning.
Gnistning, slipning, svarvning och fräsning,
för enskilda operationer eller för tillverkning av prototyper, reservdelar eller mindre
serier och då högsta precision krävs.

Håmex Hårdmetallverktyg AB, Box 1117, 581 11 Linköping
Tel +46-13 357 650, info@hamex.se

www.hamex.se

Per Sjögren
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Franke Futurum har köpt flera maskiner av
maskinleverantören Din Maskin. Prima Power
Shear Genius SGe6 är den senaste maskinen.
Det är en servoelektrisk stansmaskin och vinkelsax och med staplingsutrustning.
foto: franke futurum

Ny maskin blev effektiv
för Franke Futurum
För att slå hål i plåt brukar man använda
hydraulik. Men när Franke Futurum satsade
servoelektriskt insåg man snabbt fördelarna.

F

ranke Futurums nya Shear Genius SGe6 innebar ett steg från traditionell hydraulik till
eldrift. Nu går stansning och klippning snabbare och till lägre underhållskostnader.
Men stansbullret är ungefär det samma.
Futurum blev tidigt känt för sina spisfläktar, den första
lanserades redan på 50-talet.
Fabriken i Byske utanför Skellefteå är på 18 000 kvm och har
sedan starten producerat fler än sex miljoner fläktar.
Den stilrena fabriksbyggnaden från 60-talet har uppmärksammats som ett levande industriellt kulturminne.
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Sedan 2005 ägs företaget av storkoncernen Franke, med bas
i Schweiz och sortimentet omfattar numera även diskbänkar,
blandare, avfallssorterare, ugnar och spishällar.
Det går bra för Franke Futurum och när företaget behövde
utöka kapaciteten vände man sig till Din Maskin.
Franke Futurum hade sedan tidigare en kombilaser och en

hydraulisk stans- och vinkelsaxmaskin från Prima Power.
Nu föll valet på en servoelektrisk stans och vinkelsax: Shear
Genius SGe6 för plåtformat 1500 x 3000 mm och en stanskraft
på 30 ton.
Den nya stans- och vinkelsaxmaskinen ökar kapaciteten
väsentligt, förklarar Robert Johansson, produktionsansvarig på
Franke Futurum:
– Vi räknar med att den är mellan 20 och 30 procent effektivare än den gamla, mätt i antal unika artiklar som produceras
per tidsenhet. Dessutom greppar den nya maskinen plåten på
ett lite annorlunda sätt och ny verktygsutformning gör att vi
kan nyttja mer av plåten.
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Fakta SGe6 och Tulus
Prima Power Shear Genius SGe6 är en servoelektrisk stans- och vinkelsaxmaskin med 30
tons stanskraft. Det är helt servoelektrisk drift
av både stansenheten och vinkelsaxen.
Stanskapacitet i SGe6 är upp till åtta mm:s
tjocklek.

Enligt Franke Futurum innebär SGe6 en kraftigt ökad kapacitet. Den nya
maskinen är mellan 20 och 30 procent effektivare än en äldre maskin mätt
i antal unika artiklar som produceras per tidsenhet.

Vi får fler artiklar per plåt och sparar material.
Till fördelarna räknar Robert Johansson lägre energiförbrukning, billigare reservdelar och att det tar mindre tid att
åtgärda fel.
– Rörliga delar i hydraulik har en tendens att leda till läckage med byte av packningar och liknande underhållsbehov,
säger han.

Frankes maskin är utrustad med mjukvaruprogrammet Tulus som i första hand
är utvecklat för Prima Powers stans- och
kombimaskiner. Tulus är ett verktyg för att
effektivisera produktionen och innebär att
en verkstad sparar tid och pengar.
Tulus är ett samlingsnamn för ett antal programmoduler och utvecklat för maskin- och
produktionskontroll/beredning.

Hjärtat i den nya servoelektriska vinkelsaxmaskinen är en
uppdaterad stans samt en ny vinkelsax med ett eget servoelektriskt drivsystem vilket gör att klipprörelsen utförs både snabbt
och med hög precision. Automatisk laddning, utmatning och
sortering av detaljerna och skrot är standard.
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SKÄRPVERKTYG

Vi är den kompletta leverantören av
tråd- och sänkgnisttillbehör.

Hösterbjudande
Maskinlampor
www.skarpverktyg.se

SKÄRPVERKTYG AB
Växthusgatan 10,
4, 431
Kråketorpsgatan
43160
53MÖLNDAL
MÖLNDAL
Tel: 031-87 00 50, Fax 031-87 14 15
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precisionsmaskin VERSA 645 med
linjärmotorer på EMO i hall 12/C52

Vi är på plats!

Ring oss för visning
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– På operatörssidan är det ingen skillnad, men underhållspersonalen behöver annan kompetens för att serva
jämfört med hydrauliska system.
Det är egentligen mest en uppdatering av vår egen personal, det känns inte som att vi behöver ny kompetens
utifrån för att klara underhållet.
– Stansslagen låter ungefär lika högt, skillnaden är
negligerbar, i vår miljö i alla fall.
I sin senaste rapport från juli reviderar Konjunkturinstitutet upp Sveriges BNP-tillväxt för 2017 från 2,5 procent i juniprognosen till 3,0 procent.
En stor del av revideringen förklaras av att investeringar i näringslivet inklusive bostäder utvecklats starkare.
Även fortsatt positiva omdömen och optimism från
företag och hushåll pekar på en fortsatt stark konjunktur.
tens hämmar den ekonomiska utvecklingen framöver,
skriver Konjunkturinstitutet. Den bilden passar väl in på
Franke Futurum.
– I dagsläget har vi svårt att få tag på personal, säger
Robert Johansson. I vår region är det så många företag som går bra att arbetslösheten är väldigt låg. Vi har
faktiskt problem även med att få folk till jobb som inte
kräver utbildning, till exempel montering. Det är inte lätt
hitta operatörer, och ännu svårare är det med ingenjörer.

foton: franke futurum

Men stor brist på arbetskraft med efterfrågad kompe-

Frankes köksprodukter präglas av god design och bra kvalitet.
Men rekrytering är ett problem över hela linjen.
Då finns inget annat att göra än att hitta egna vägar,
förklarar Robert Johansson vidare.
– Vi får själva ta hand om rekryteringen. Bland annat
så ringer vi runt till ungdomar som just gått ut gymnasiet och hör om de har sommarjobb och kan tänka sig
att börja hos oss efter det. Vi raggar.
Men även om det är besvärligt och tar lång tid
löser det sig oftast till slut, menar han. Personalbristen
är inget akut hot.

För att hänga med i konkurrensen använder
sig Franke av en modern och konkurrenskraftig maskinpark.
Det är mycket automation på verkstaden.
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– Vi är inte rädda för att gå miste om produktion,
rädslan handlar snarare om att vi inte ska kunna hänga
med i konkurrensen och utveckla våra produktionsresurser och bli bättre och bättre, säger Robert Johansson.
Kökskoncernen Franke med 9 000 anställda och
66 dotterbolag har produktionsenheter i många länder.
Men fabriken i Byske har ett trumfkort i den interna
konkurrensen, menar Robert Johansson.
– Vi är unika i Norden med att utveckla och tillverka
köksventilationssystem av en typ som inte finns i resten
av världen.
Köksfläkt kopplat till central ventilation är helt unikt
och våra produkter skiljer sig så mycket att vi känner
oss rätt så säkra på att ingen kan komma och ta ifrån
oss den produktionen.
Mats Thorén
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Snabb robotisering i Kina

foto: mats lundin

Robotar i stor mängd är numera standard vid Kinas stora mässor för produktionsutrustningar.

Det är inte bara i väst som automation av våra verkstäder står högt upp på agendan.
Även i Kina görs stora investeringar för att effektivisera tillverkningen, och då inte minst genom
robotbetjänade verktygsmaskiner.

K

ina satsar mycket på att närma sig de mer
avancerade tillverkningsländerna vilket
kunde skönjas på CIMT (China International Machine Tool Show) när den
genomfördes i Beijing i våras.
CIMT, som är den stora kinesiska mässan för verktygsmaskiner och andra produktionsutrustningar, visade tydligt på
trenden att automatisera materialflödet i verkstäderna. Skälen
är desamma som hos oss, bland annat råder det brist på kvalificerad arbetskraft, men även ökade kvalitetskrav driver på.
Många tror kanske att arbetskraften är så pass billig i Kina att
automation är svår att motivera.

Men kanske än mer betydelsefull är viljan att bli ett fullfjädrat
tillverkningsland, där mer avancerade verkstadsprodukter ska
bli nästa paradgren för kineserna.
Då krävs andra produktionssystem som mer fokuserar på
kvalitet och flexibilitet istället för volym. Faktum är att jämfört
med de senaste stora amerikanska och europeiska mässorna var
antalet robotar snarare fler under CIMT.
Många robot-varumärken, som för oss i väst är tämligen
okända, visades också upp tillsammans med maskinerna.
Känslan var att man som utställare verkligen behövde visa kunderna att de kunde erbjuda robotiserade maskinlösningar.

Faktum är dock att kompetent arbetskraft är en bristvara.

Teknik för att flytta detaljer mellan maskiner förekom alltså
ymnigt på CIMT, medan lösningar för att hantera eller flytta
information förekom i betydligt blygsammare skala.

Dessutom är arbetskraften extremt lättrörlig, där lojaliteten till
arbetsgivaren oftast är mycket svag.
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Ingen industri 4.0
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Det fanns härigenom en slående skillnad mot hur automationstekniken marknadsfördes i Beijing, jämfört med mässorna i
Europa och USA.
På mässor som EMO och IMTS är industri 4.0 den rådande
”sanningen”. Detta gör att fokus i Europa och Nordamerika snarare ligger på ett effektivt informationsflöde än på den fysiska
aktiviteten i verkstäderna. Under CIMT var informationsflödet
runt tillverkningen inte alls i centrum.
I Beijing var det istället slående hur man helt koncentrerade

sig på hur arbetsstyckena skulle hanteras effektivt i och runt
maskinerna. Spårbarhet, IT-säkerhet och andra former av
IT-stöd som i väst numera utgör en stor del av den centrala
marknadsföringen lyste i stort med sin frånvaro under CIMT.
En del av detta hänger säkert ihop med den allmänna
IT-mognaden i de kinesiska verkstäderna. Men där finns också
det faktum att informationen i Kina inte är helt fri.
Denna skillnad var samtidigt faktiskt lite uppfriskande, för
när euforin runt industri 4.0 blir för stor glömmer man kanske
lätt bort att automation faktiskt är till för att effektivisera våra
verkstäder. Här är det nog dags att, som vanligt vid denna typ
av ”hype”, stanna upp en aning och fundera på vad som verkligen tillför värde.

Många nya robottillverkare

Många av de mer namnkunniga robottillverkarna från väst
fanns givetvis på plats i Beijing. De visade upp olika automationslösningar tillsammans med de utställande globala maskintillverkarna.
Det som gjorde mässan extra intressant var den stora mängd
inhemska, och för oss okända, robottillverkare som visade upp
sina produkter. Här sker en enorm utveckling där många kinesiska seriösa aktörer med starka produkter nu finns.
De som för bara några år sedan syntes på mässgolvet
med rena kopior med tveksam funktion, är nu borta. Istället
visade flera kinesiska utställare upp applikationer med en långt
driven integration av automationslösningar runt de bearbetande
maskinerna.
Även många av grannländernas robottillverkare var rikligt
representerade, inte minst från Korea och Taiwan.
foto: mats lundin

De som för bara några år sedan syntes
på mässgolvet med rena kopior med
tveksam funktion, är nu borta.
Istället visade flera kinesiska utställare
upp applikationer med en långt driven
integration av automationslösningar
runt de bearbetande
maskinerna.
Tillsammans gav denna mix av utställare från öst och väst en
spännande palett av lösningar och tankesätt. I sin tur innebar
detta att besökarna fick många olika uppslag angående hur
automation kan realiseras.
Partnerskap med västföretag

Framväxten av nya automationsföretag är påfallande tydlig
i Kina. Både i egen regi och med hjälp av omvärlden skapas
nu många nya aktörer på denna jättemarknad. Ett antal kinesiska företag lierar sig också med företag från Japan, USA och
Europa.
Det sker både i form av uppköp respektive olika partnerskap.
I dessa fall ser man hur stora kliv tas i rask takt från att erbjuda
mycket enkel automationsteknik till absolut spetsteknik.
En av de inhemska giganterna inom maskinbyggnad som
valt denna väg är DMTG (Dalian Machine Tool Group).
Genom partnerskapet med Ingersoll kunde man i Beijing
visa upp mycket avancerade automationslösningar runt sina
maskinceller. Ett besök i deras monter visade samma typ av
lösningar och tekniknivå som de mer etablerade kollegorna i
Tyskland eller Japan visade upp.
Möjligtvis kan det för dem själva kännas lite otacksamt,
då de kinesiska mässbesökarna ännu i hög grad föredrar de
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Robottillverkaren GSK drog stort intresse till sina applikationer för automatiserad maskinbetjäning.
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utländska utställarnas montrar. Det kan dock snabbt ändras i takt med
att de kinesiska bolagen tar allt större plats.
Cobotarna saknades

En annan stor skillnad mot de stora maskinmässorna i väst var att de
kollaborativa robotarna helt lyste med sin frånvaro i Beijing.
Dessa ”cobots” har ju fångat mycket uppmärksamhet på slutet, inte
minst när det gäller en förväntan om att ta bort burarna runt robotar i
verkstäderna.
Sannolikt finns förklaringen i att den stora delen av robotmarknaden
i Kina ännu fokuserar på relativt enkla och repetitiva uppgifter. Vidare
så var mässan fokuserad på maskinbetjäning, där större inslag av montering kanske förändrat bilden något.
Det är dock troligt att de mindre inslagen av IT-system i verkstäderna
även här håller tillbaka efterfrågan. I sanningens namn ska också sägas
att det ju även i väst ännu är svårt att finna många applikationer där
”äkta cobots” innebär stora effektivitetsvinster, speciellt när det kommer
till maskinbetjäning.
Här behöver kunskapen om hur dessa robotar kan utnyttjas fördjupas
avsevärt. På de stora mässorna i väst har cobotarna onekligen tagit stor
plats. Men då ofta i egna montrar där man visar hur de kan röra sig i
mässvimlet utan säkerhetsrisker med mera.
I montrarna där olika applikationer för maskinbetjäning eller efterbearbetning demonstreras, härskar ännu de konventionella robotarna med
tillhörande säkerhetslösningar. Med stor säkerhet kommer dock mycket
spännande utveckling att ske här de närmaste åren.
Brist på öppenhet sätter gränser

Frågan är dock om Kina lyckas driva automationsprocesserna tillräckligt långt utan att lyfta in de IT-verktyg som numera anses nödvändiga i väst. Ska man se lite längre och dessutom börja tala i termer av
motsvarande filosofier som industri 4.0 rymmer, blir bilden helt klart
komplicerad för kineserna.
För när man kommer till kommunikationsfrågorna och hela
IT-strukturen märker man på plats att man befinner sig i ett annat system en det västerländska.
Till exempel industri 4.0 förutsätter ju en mer global öppenhet

foton: mats lundin

Under mässan var det oerhört viktigt att visa att
utställarnas maskiner kunde robotbetjänas.

Det växer fram
alltfler kinesiska
företag som jobbar
med integration av
olika automationslösningar.
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VI ÄR NY AGENT FÖR
TORNOS I SVERIGE!
Det är med stor stolthet och glädje
som vi nu har möjligheten att
informera er om att vi sedan 1:a
maj är ny agent för Tornos i Sverige.
Tornos är en av de ledande
tillverkarna av längdsvarvar och
flerspindelautomater. Tornos har
under de senaste åren utvecklat
ett nytt och starkt program som ger
oss möjligheten att fortsätta stödja
utvecklingen av svensk industri.
Nu ligger Tornos i framkant med ny
teknologi, noggranna och snabba
maskiner till vettiga priser.

Kontakta någon av våra
säljare för mer information

foto: mats lundin

Partnerskap med västerländska företag gör att tekniksteg
kan tas snabbt, här i form av DMTG-Ingersoll.
rörande kommunikation mellan en rad olika källor för att fungera fullt ut, något som Kina idag ofta inte tillåter. Och när det
kommer till produktion av de mer komplexa verkstadsprodukter som Kina siktar på, krävs allt mer information om produkter och produktionsmetoder från kunderna.
Ökade krav rörande spårbarhet, och cirkulärt tänk, för nästan alla produkter gör sannolikt att man då måste inkludera mer omfattande IT-stöd i verkstäderna. Det ska därför bli
mycket intressant att följa hur kineserna kommer resonera runt
dessa frågor.
Det går fort

En mässa som den i Beijing visar snarare på de trender
som sannolikt formar nästa generations verkstäder än på
dagens rådande verksamhet. Givetvis bygger mycket stora
delar av kinesisk tillverkningsindustri fortfarande på mycket
manuellt arbete genom billig arbetskraft.
Men det är ändå slående hur oerhört snabbt fokus förändras från massproduktion och billigt manuellt arbete, till kvalitet
och avancerad tillverkning.

Stefan Backteman
Magnus Fridlund
Bernt Osmén
Christer Strömlund
Urban Åström
Peter Öfverstedt

070-662
070-410
070-378
070-766
070-183
070-410
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www.jnmaskiner.se
info@jnmaskiner.se
Tel. 08-92 00 90
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foto: mats lundin

Grannländerna i form av Koreanska företag och som här taiwanesiska Evermore fanns flitigt representerade med sina
robotapplikationer.

Att Sverige ska klara sig i konkurrensen
gentemot kineserna genom bland
annat automation är ett väl etablerat,
och relevant, påstående.
Det verkar också som om man i alla fall delvis lyckas attrahera
och utveckla arbetskraft för att hantera dessa mer avancerade
produktionsutrustningar.
Horder av nyfikna ungdomar besökte mässan, även om det
som ovan nämnts ändå inte räcker till för behovet. Ungdomarna trängdes verkligen för att ta del av den senaste verkstadstekniken. Jämfört med mässorna i Väst är skillnaden slående, där
blir man ju vanligtvis knappast nedtrampad av folk yngre än
30-40 år.
Vi kan inte bara konkurrera med automation

Att Sverige ska klara sig i konkurrensen gentemot kineserna
genom bland annat automation är ett väl etablerat, och relevant,
påstående.
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Det har nog dessutom ofta kombinerats med en bild av att Kina
förblir ett land med billig arbetskraft och låg robottäthet.
Det senare antagandet får nog revideras rätt kraftfullt i närtid, men vad gäller det första påståendet finns goda skäl att hålla
fast vid det. Vårt icke-hierarkiska arbetssätt och generellt höga
mogenhet vad gäller att använda avancerade IT-verktyg är två
exempel.
En ytterligare faktor som kan gynna oss är kunskapen om
ett mer uttalat cirkulärt sätt att tänka när det gäller industriell produktion. Detta innebär i praktiken att automation inte
bara kommer handla om att tillverka effektivt. Lika viktigt blir
sannolikt automatiserade processer för att återföra material och
komponeter till nya produkter.
Här kommer informationshanteringen runt tillverkningen
och produkterna vara en mycket viktig faktor. Uppenbart har
vi här ännu ett försprång, både vad gäller kunskapen om mer
cirkulära processer samt hur informationsflödet måste byggas
upp för att möta dessa utmaningar.
Mats Lundin
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Borrsystemet med utbytbara skär

Hållare/Utbytbara skär för
pilotborrning/försänkning

För borrdjup 1,5xD,
3xD, 5xD, 7xD och
10xD
Från håldiameter
11,0 till 40,0 mm

Med utbytbara skär för
stål, rostfritt stål, gjutjärn och aluminium

Plastgatan 14 • SE-531 55 Lidköping • Tel: 0510-212 50 • order@guhring.se • www.guhring.se

GÜHRING - YOUR WORLD-WIDE PARTNER

almedalen

Alla älskade
industrin i Almedalen
När Almedalen genomfördes i somras var det slående hur många deltagare på detta
jätteevenemang som lovordade industrins betydelse för vårt välstånd.

D

e flesta minns nog Fredrik Reinfeldts klassiska uttalande från 2013 ”We used to have
people in the industry, but they are basically gone.” De följande åren präglades ju
också sedan av inställningen att tjänstesektorn skulle ersätta industrin på bred front.
Inte minst inom politiken rådde ju denna relativt samstämmiga bild, vilket också märktes på de årens evenemang i
Almedalen. Frågan då var hur alla skulle kunna omskolas för
att kunna ta en plats i tjänstesamhället.
Nu har dock vinden vänt totalt runt dessa frågor. Under 2017

års Almedalsvecka tävlade politiker från alla läger om att
bedyra industrins värde för det svenska samhället. Ett bra
exempel var revisions- och konsultföretaget EY:s seminarium
med rubriken Svensk tillverkningsindustri – en förutsättning
för svensk välfärd? Här diskuterade företrädare för politik,
utbildning, fack och industri denna fråga.

54

foto: mats lundin

Under EY:s seminarium
var företrädare för politik, fack, utbildning och
industri rörande ense
om industrins stora
betydelse.

Faktum är att det blev lite tråkigt, för alla var rörande överens
angående industrins betydelse. Det kanske tydligaste exemplet
var moderaternas Ulf Kristersson som helt frankt konstaterade
att Reinfeldts uttalande inte varit så smart.
Man var också helt eniga om att den stora utmaningen framåt
är kompetensförsörjning, dock utan att egentligen komma med
några kraftfullare förslag på hur denna utmaning ska mötas.
Industrins företrädare lägger mycket krut på att synas i Visby
numera. Under politikerveckan öppnas därför ett litet industriområde mitt i Visby, i hörnet S:t Hansgatan och Trappgränd.
Här arrangerar Industriarbetsgivarna, Innovations- och kemiindustrierna, Jernkontoret, Livsmedelsföretagen, Skogsindustrierna, Teknikföretagen samt ytterligare en handfull organisationer en rad aktiviteter.
Företrädare för industrin, fackliga företrädare, forskare,
politiker och samhällsdebattörer samlas här för att diskutera de
stora utmaningarna.
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foto: mats lundin

foto: per sjögren

Den stora utmaningen för verkstadsindustrin framöver
blir hur kompetensförsörjningen ska kunna säkerställas.
Idag är det många företag som skriker efter kvalificerad
arbetskraft. Bilden är från Aston Verktyg i Södertälje.

Industrins stora mingel
under Almedalsveckan
fokuserade på de unga
då de verkligen behövs
i framtidens företag.

Här tog man del av unga politikers visioner för industrin och
framtidens företagande.
En namnkunnig jury bestående av Margit Silberstein,
Erik Fichtelius och Katrine Marçal bedömde statsministerkandidaternas industrital till nationen utifrån ethos, pathos och
logos. Juryns utlåtanden tillsammans med den digitala omröstningen och publikens jubel avgjorde sedan vem som blev årets
statsminister, vilken för övrigt var MUF:s ordförande Benjamin
Dousa.
Man ska inte helt underskatta betydelsen av dessa mingel,
för under dessa timmar knyts många nya kontakter mellan
industrifolk, politiker, myndighetsrepresentanter och fackliga
företrädare. Helt enkelt handlar det om att bygga förtroende för
vad industrin står för och levererar.
Almedalsveckan är numera ett jättearrangemang, med få likheter med starten 1968 då Olof Palme höll tal från ett lastbilsflak vid Kruttornet intill Almedalen. I år genomfördes 4 062
evenemang på åtta dagar, vilket var en liten ökning jämfört
med året innan.
Frågan är om evenemanget kanske har slagit i taket, för

Exempel på ämnen var; vad industrin betyder för välfärden
samt hur den bidrar till hållbar utveckling. Allt detta sker
under parollen Industrin tar matchen. En sådan match som
verkligen industrin vill ta numera är kampen om de unga.
De två senaste årens arrangemang i industriområdet har alltmer präglats av att fånga de ungas intresse, helt enkelt därför att
industrin behöver rekrytera många nya medarbetare. För både
vad gäller traditionella yrken inom industrin och de mer nya
”digitala” kompetenserna är ju kampen stenhård mellan olika
sektorer och branscher.
Inte minst präglas numera det traditionsenliga stora indu-

striminglet av en tydlig ungdomsfokusering. Bland annat har
man satsat på olika tävlingar mellan de politiska ungdomsförbunden under minglet. Årets tema var Almedalens statsminister, där uppdraget för ungdomspolitikerna var att presentera
Sveriges bästa industripolitik för framtiden.
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man märkte en viss skepsis hos många angående innehåll och
omfång. Kanske lite förvånansvärt numera är att endast en
tredjedel av evenemangen har politiskt fokus. Majoriteten av
alla aktiviteter arrangeras i stället av olika företag och intressegrupper som mer eller mindre förtäckt ägnar sig åt marknadsföring av sina tjänster.
Statsministerns val att inte delta kan måhända sätta en ny
agenda för kommande år. Slående var också att av alla evenemang genomfördes drygt 75 procent under måndagen till onsdagen, varefter många lämnade ön.
Arrangemangen och lobbyarbetet i Almedalen ger sällan
snabba resultat. Men det gäller ändå att vara med och synliggöra, samt slåss för, sina hjärtefrågor. Kanske inte minst för den
svenska industrin, som ju lätt tas för given trots att den betyder
så mycket för det svenska välståndet. Här lyckades sannolikt
industrin rätt bra under årets Almedalsvecka.
Mats Lundin
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på nya poster

Fredrik Emilson
Marcus Pettersson fick jobb direkt
ny vd för Höganäs AB

Fredrik Emilson har utsetts till vd för Höganäs AB.

Han är 48 år och har närmast varit ansvarig för
bolagets verksamhet i Asien sedan 2012 och hade
dessförinnan motsvarande tjänst i Europa.
Fredrik Emilson tillträder sin nya tjänst under
hösten 2017. Han efterträder Melker Jernberg som
lämnar bolaget.

3

Marcus Pettersson från Gislaved har just gått ut gymnasiets el- och
automationsprogram. Han fick direkt anställning hos InLead Automation, där han främst kommer att jobba som tekniker inom el och automation med montage av robotceller både i Gislaved och ute på fältet.
InLead Automation i Gislaved levererar automatisonlösningar
för tillverkningsindustrin. De erbjuder både standardlösningar och
kundanpassade lösningar likväl förändringar av befintlig utrustning
som behöver anpassas för tillverkning av nya produkter.

3

Ny produktionsteknisk

chef på Stenbergs
Sedan en tid tillbaka är Martin Thörn produktionsteknisk chef på Stenbergs.
Han efterträder Göran Johansson som har
gått i pension. Martin Thörn arbetade som
produktionstekniker när han blev tillfrågad
om han var intresserad av tjänsten som produktionsteknisk chef.
– Det blir mer säljsupport och mentorskap
med mitt nya jobb, samt att jag nu arbetar
mer med planering, säger Martin Thörn.
Martin Thörn har arbetat på Stenbergs i
nio år. Det bästa med företaget är den goda
stämningen.
– Det är bra kollegor och vi har bra produkter att arbeta med, säger han.

3
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Är pengarna ni tjänar inte
värda kostnaden – ring oss!
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foto: lasse fredriksson/abb

Duroc representerar i dag
hela Römheld-gruppen

Lena Nyberg är ny digitaliseringschef på ABB Sverige.

Ny digitaliseringschef på ABB
Första juni började Lena Nyberg som digitaliseringschef

(Digital Lead) för ABB Sverige, rapporterar ABB i en kommuniké. Hon kommer att driva svenska ABB Ability, som är ett
samlingsbegrepp för ABB:s digitalt uppkopplade enheter.

Lena Nyberg kommer att vara ansvarig för uppbyggnad och
utveckling av ABB Ability Customer Center i Västerås och
rapportera till Johan Söderström, vd för ABB Sverige samt till
Eva Kvist Östgren, chef för ABB Svensk Försäljning.
– När det gäller digitaliseringen så ligger fokus självklart på
att öka våra kunders konkurrenskraft, säger Lena Nyberg.
– Det händer väldigt mycket inom detta område och det
går snabbt. Det är verkligen snabba ryck. Vi vill hjälpa våra
kunder att utnyttja sina gamla data. Data som de kanske redan
har samlat in under mer än tio år. Nu kan vi tillsammans med
dem se vad data kan användas till.
– Vi kommer att arbeta i olika workshops, där vi tillsammans med kunderna snabbt kan skissa på en tänkbar lösning.
Man vinner mycket på att visualisera och skapa prototypen av
en lösning redan under den pågående workshoppen.
Så att kunden kan gå hem och direkt tillämpa lösningen i sin
verksamhet. Ett typiskt område är tillståndsbaserat underhåll,
säger Lena Nyberg.
– Kunden ska kunna förutse att en komponent håller på att
gå sönder och byta eller reparera den i tid.
Lena Nyberg har arbetat på ABB i 30 år och har haft flera olika
roller inom främst marknad och försäljning på divisionen ABB
Industrial Automation i Sverige. Hon har tidigare varit marknadschef för ABB affärsenhet Control Technologies i norra
Europa.

DE TRE SPECIALISTERNA Römheld, Hilma och Stark
bildar tillsammans Römheld-gruppen, ledande
leverantör av uppspänningssystem till den globala
marknaden. I dag representerar Duroc hela gruppen,
vars breda sortiment är en underbar, ofta avgörande,
resurs för oss när vi erbjuder våra kunder produktionslösningar som gör omedelbar skillnad för deras
lönsamhet. För med rätt produkter kan man krympa
tiden för uppspänning/fixturering med timmar.

1

Römhelds hydrauliska innovationer

2

Hilmas enastående skruvstycken

3

Starks nollpunktssystem

Römheld har inte bara ambitionen utan anses
också vara marknadsledande inom hydraulisk och
pneumatisk uppspänning. Utöver sina avancerade
katalogprodukter utvecklar de även speciallösningar
anpassade efter kundens behov och önskemål.

Hilma, som många förknippar med mekaniskhydrauliska skruvstycken av Rolls Royce-kvalitet, har
produktutvecklat i 60 år. Nu senast har de breddat
programmet för 5-axlig bearbetning.

Världsledande Stark tillverkar nollpunktssystem som ökar den effektiva produktionstiden
hos en normal flerop från 600 timmar per år
till 1600 med manuell palett och ända upp till
4000 timmar med automatisk. Behövs det fler
argument? Ring oss i så fall!
Hört talas om det norska spettprovet?
Stark klarade testet tio gånger
bättre än konkurrenterna. Läs hela
historien på Durocs hemsida.

08 630 23 00

durocmachinetool.com

Dagmar Zitkova
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synpunkten

Automation och mässor hör ihop

M

ässan som mötesplats har ett millennium på nacken. För mer än 1 000 år
sedan nedtecknades de första berättelserna om europeiska handelsplatser,
ofta sammanfallande med kyrkliga högtider, vilka senare började kallas för mässor.

Det fanns då, precis som nu, ett grundläggande mänskligt

När den första industriella revolutionen vällde fram, bytte
också mässorna karaktär. Direktförsäljningen upphörde och
istället började maskiner, innovationer och prototyper att
förevisas för senare leverans.
Världsutställningarna växte fram, till en början ämnade att introducera industriella, samhälleliga och tekniska landvinningar. Inte sällan automatiserade sådana.
Inte minst 1853 i New York, när Cyrus McCormick introducerade den allra första maskingräsklipparen eller Elisha Graves
Otis presenterade världens första säkerhetshiss. Tydliga exempel på automatiserade industriella applikationer.
Över tid har utställningsobjekten förändrats för att spegla
den aktuella tekniknivån. När vi nu går in i den fjärde industriella revolutionen, kommer allt fler automationslösningar in
som bärande inslag i utställningen. Mycket av dagens teknik
har mött sin publik på mässor. Något som säkert också gäller
morgondagens. Mässbranschen visar fortsatt en stadig tillväxt
och sällan tidigare har det startat så många nya mötesplatser
och mässor som nu.
Även den nya generationen mässdeltagare – ”millennials” –

eftersträvar en annan upplevelsehöjd och lämnar on-line för
att istället gå on-live när kompetensutveckling och kunskap
blir den nya tidens hårdvaluta. Snart sitter vi i vår autonoma
bil på färden till mässan och använder tiden till att på olika sätt
förbereda vårt mässbesök. Och det är bara början…
Vi arrangörer har ett ansvar att utvecklas med tiden.
Automatiserade – och digitala – applikationer kommer
under de kommande åren att få stort genomslag även hos oss.
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foto: svenska mässan

behov av att mötas, utbyta tankar och idéer och – inte minst
– bedriva handel. I så motto har grunden inte förändrats
nämnvärt. Däremot är naturligtvis dagens mässanläggningar
väsentligt mer attraktiva och säkra, utställningsobjekten mer
innovativa och mässarrangörerna betydligt kunnigare.
Automation har gått som en röd tråd genom mässhistorien.
Bland de första maskinerna, som drevs med annat än muskelkraft, fanns såväl vatten- som väderkvarnen.
Dessa hade uppfunnits lång tid innan köpmännen började
köpa och sälja sina mjölsäckar, upphissade i vindsmagasinen,
på exempelvis Barthels Hof i Leipzig. Automationen möjliggjorde på så vis både själva mässan och dess genomförande,
skulle man kunna säga.

Peter Scott, direktör Mässor och Möten, Svenska Mässan

”

Även den nya generationen
mässdeltagare – ”millennials”
– lämnar on-line för att
istället gå on-live när
kunskap blir den nya tidens
hårdvaluta.”

Utöver att bidra till alltmer innovativa utställningsobjekt
har 5g, vr, ai, ar, iot och många andra akronymer potential att
erbjuda deltagarna en helt ny mässupplevelse.
Nästa år firar Svenska Mässan 100 år. Här i industrins huvudstad Göteborg bärs vi av visionen att bli Europas mest attraktiva
mötesplats. Ambitionen är att fortsätta utveckla våra industrimässor för framtiden – i automationens och digitaliseringens
tecken.
Peter Scott
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Nytt joint venture-bolag
ska utveckla fossilfritt stål

foto: dagmar zitkova

SSAB, LKAB och Vattenfall bildar nu ett gemensamt joint

venture-bolag för utveckling av fossilfritt stål. Därmed inleds
rekryteringsprocessen för att hitta en vd, rapporterar företagen
i en gemensam kommuniké.
Det gemensamma bolaget heter Hybrit och de tre företagen
kommer att äga en tredjedel var. Dess huvudsakliga uppgift
är att hitta en tillverkningsprocess för stål som inte släpper ut
koldioxid, utan vatten.
Bolagen anser att elektrifiering av industrin och klimatsmart vätgas kan komma att spela en viktig roll i framtiden.
I styrelsen sitter Martin Pei, styrelseordförande, Åsa
Sundqvist, Andreas Regnell och Olle Wijk.
Det var förra våren som SSAB, LKAB och Vattenfall lanse-

Tillverkning av stål
måste bli fossilfri i
framtiden. Det nybildade joint-venturebolaget Hybrit ska
utveckla nya tillverkningsprocesser.

rade ett initiativ för att lösa koldioxidfrågan i svensk stålindustri. Genom att gå från dagens process med masugnar, med kol
och koks, till att istället använda vätgas är målet att få en
process som inte släpper ut koldioxid – utan vatten.

Initiativet är uppdelat i tre faser. En förstudie pågår fram till
slutet av 2017. Därefter följer forskning och pilotanläggning
fram till 2024. Försök i en fullskalig demonstrationsanläggning
planeras till år 2035.
Sedan lanseringen har initiativet fått stöd från Energimyndigheten i flera omgångar, bland annat för ett fyraårigt forskningsprojekt.
Dagmar Zitkova

wasakredit.se

Vi kan din bransch.
Vi kan finansiering.
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När det är dags för
en ny investering
Kontakta:
Karl Jansson
karl.jansson@wasakredit.se,
08-635 36 15, 070-230 54 34
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Fortsättning från sidan 28

Fehlmann visar
framgångsmodell
Schweiziska Fehlmann ställer ut och visar en av deras nyare
modeller som har blivit en framgång för Fehlmann. Sedan
maskintillverkaren levererade den första Versa 645 i december
i fjol har ytterligare 15 maskiner sålts.
Versa 645, som är en efterföljare till storebrodern Versa 825,
är utrustad med linjärmotorer som gör det möjligt att bearbeta
arbetsstycken dynamiskt i fem axlar och med maximal precision.
Tack vare ett speciellt utformad drivkoncept är kompromisser mellan precision och dynamik något av det förflutna:
linjärmotorer tillåter både hög acceleration och dynamik utan
att kompromissa med maximal precision.
Det faktum att endast två linjäraxlar används för bearbetning resulterar i hög styvhet och precision på verktygsaxeln
och ger således en perfekt ytfinish. Maskinbordet med 4:e och
5:e axel är integrerat i maskinens i längdriktning, vilket innebär
att rotationsaxlarna inte påverkas av de linjära axlarna (ingen
kinetisk effekt).
Maskinen är också utrustad med direktdrivande kylda
torquemotorer och högupplösande vinkelmätsystem som ger
maximal dynamisk precision även vid simultanbearbetning i
flera axlar.

En Victor med
Heidanhainsystem
Den taiwanesiska maskintillverkaren Victor tillverkar merparten av sina komponenter in-house. Victor har eget gjuteri
och tillverkar bland annat spindlarna och inkapslingen till
verktygsmaskinerna.
Victor Vcenter AX800 är en stabil precisionsmaskin.
Vcenter AX800 är femaxlig och utrustad med styrsystem
för Heidenhain.

Hall 27 Monter E08
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Versa 645 linjär är konstruerad för maximal precision.
De kylda linjärsliderna, såväl som den kylda maskinstrukturen, förhindrar effektivt oönskad termisk tillväxt. X-axeln med
maskinbordet får perfekt stabilitet genom att den stöds längs
hela bädden. Den stabila tippaxeln med stödlager bidrar också
till den höga styvheten.
Maskinkonceptet ger bra åtkomst och överblick av bearbetningsutrymmet. Manuell laddning görs från maskinens framsida. Maskindörren inkluderar en del av maskintaket vilket ger
okomplicerad laddning med kran eller portal. Allt enligt den
svenska agenten Dankab.
Hall 12 Monter C52

Kuka visar robotfräsning
Den som vill studera framtidens automation kan göra det

på EMO. Där kommer flera intressanta och intelligenta lösningar gällande automation att demonstreras, bland annat av
Kuka.
I robottillverkarens monter kommer användarvänliga
automationslösningar att vara en central roll. I en av Kukacellerna demonstreras robotbaserad fräsning. Fräsroboten utför
bearbetning likt i en verktygsmaskin, det handlar om slutbearbetning av gjutgods. Roboten är sexaxlig och når över ett
stort arbetsområde och klarar hög lastkapacitet.
Med programvaran Kuka CNC går det att exekvera cnckoderna direkt utan att behöva kompilera dem till robotspråk.
Därmed kan samtliga cnc-funktioner bibehållas som hantering av dubblettverktyg och verktygsradiekompensering.

Hall 25 Monter D81
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Digitalt och smart hos DMG Mori
DMG Mori kommer att ha en utställningsyta på 10 000 kvm och demonstrerar 80

maskiner, åtta av dem kommer att vara världspremiärer. DMG Mori fokuserar på bland
annat vägen mot digitalisering och framtidens
digitala där ”den smarta fabriken hör hemma”,
automation och additiv tillverkning.
I ”den smarta fabriken” kommunicerar
maskiner, enskilda delar, kringutrustning och
arbetsstycken med varandra, vilket innebär
att systemen blir helt självreglerande.
Det mesta är uppkopplat i ”den smarta fabriken”.
Det handlar om att bestämma gränsvärden
och kunna styra upp automatiska processer
direkt i verktygsmaskinen och inte behöva
utföra dem utanför maskinen - till exempel
att använda någon form av mätmaskin för att
utföra någon typ av kvalitetskontroll.
En del av den ”smarta fabriken” är operatörsgränssnittet Celos som kommer att
ha framskjutande position hos DMG Mori
under EMO. Intresset för Celos har varit stort från DMG
Moris kunder. Genom att arbeta med Celos kan man göra
mycket, till exempel simulering av camprogram. En operatör
behöver inte gå tillbaka till kontoret för att utföra dessa uppgifter. Man sparar tid.
Det är lätt att arbeta med Celos. På skärmen finns appar som
är funktioner, det påminner om hur man använder en smartphone eller en surfplatta. Operatören klickar på någon av
apparna, hen kan till exempel zooma och redigera, med mera.
Bilder och grafik fås enkelt fram på pekskärmen.
Med Celos har operatören en bra översikt på verktygsmaskinen, till exempel hur stor energiförbrukningen är. En operatör
kan även ha information om verktygsmaskinen i sin mobiltelefon och på så sätt övervaka den.
Hall 2

MTE tillverkar maskiner efter ett modultänkande
MTE bygger stora fleroperationsmaskiner. Företaget, som
ligger i Itziar i norra Spanien, tillverkar maskiner efter ett
modultänkande i fyra olika storlekar och utförande för att
passa de flesta olika bearbetningsbehov i varierande material
och storlekar.
MTE bygger bland annat bäddfräsmaskiner med rörligt bord
som har en rörelse i x-led på fem meter och golvfräsverk med
över 20 meters x-rörelse, samt maskiner med helintegrerat
rundbord i femaxligt utförande.
På EMO har MTE en monter på 500 kvm och visar ett par
maskiner, bland annat RT 3000 som har 3000/1500/2000 i
x/y/z. RT i beteckningen står för rotary table – maskinen har ett
roterande bord med ett maximalt varvtal på 4 000 rpm.
Verktygsmagasinet har plats för 60 verktyg.
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Hall 13 Monter B16

Mer inför EMO på sidan 66

444
61

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

SMARTA
LÖSNINGAR
FÖR SVÅRA
ÄMNEN!

Box 4061

62

Stiefelmayer

En klok investering!

18104 Lidingö Sweden Tel: 08-731 52 80 Fax: 08-731 76 80 info@glmaskin.se

www.glmaskin.se
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MYCKET PRISVÄRDA OCH HÖGEFFEKTIVA OLJEDIMAVSKILJARE
•
•
•
•
•
•
•
•

5 olika storlekar
Hall 17
Monter
3 olika filtersteg
D16
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

64

• info@bonthron-ewing.se

• www.bonthron-ewing.se
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Ni hittar oss i Hall 6 Monter K40
Välkomna!

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

5-axlig maskin med extrem dynamik.
Snabbtransport 60 m/min alt.
X-axel 1 600 till 12 000 mm.
Y-axel 2 000 till 3
4 000 mm.
Gaffelhuvud
med momentmotorer.
5-axliga huvuden
med momentmotorer.
Spindel HSK 63 / 24000 rpm alt.
HSK 63 / 18000 rpm
HSK 100 / 12000
15000 rpm

Hall 27
Monter B09

www.fermatsweden.se

verkstadstidningen | 8

2017

65

inför emo

Fortsättning från sidan 61

Brett utbud i
Dormer Pramets monter

Hall 3 Monter A64

Dormer Pramet är producent av verktyg för skärande bearbetning. Företaget täcker hela produktsortimentet från roterande
skärande verktyg till vändskärsverktyg, från HSS till solid hårdmetall och från verktyg för allmän bearbetning till applikationsspecifika verktyg.
På EMO kommer Dormer Pramet att ha en ”Product Zone”
där verktyg för sektorer som verkstadssindustrin, den tunga
industrin, fordons- och järnvägsindustrin kommer att visas.
Highlight under EMO blir bland annat den nya Force X-familjen som består av borrar i solid hårdmetall. Borrarna är speciellt
framtagna för att erbjuda en jämn och hög prestanda i en mängd
maskiner och applikationer från 3xD till 8xD. Samtliga Force Xborrar har nu den kontinuerligt urtunnande kärnan som betecknas CTW-teknologi, vilket ger dem en mycket stark kärna, men
som samtidigt minskar tryckkrafterna under borrning.

En Kitamura för
högvolymproduktion
Mycenter-HX250iG APC
har med sina tio palet-

ter och kompakta format
möjligt att ta obemannad
produktion till en helt ny
nivå, menar den japanska
maskintillverkaren.
Kitamura har mångårig erfarenhet av egenutvecklade maskiner och
FMS system med fokus på
obemannad bearbetning.
Redan 1985 kunde Kitamura erbjuda maskiner
som kunde utrustas med
120 paletter.
Hall 27 Monter D79

Horn visar
Diamantbestyckade frässkär

Hoffmann på EMO
Hoffmann Group är en av Europas ledande leverantör av kvalitetsverktyg, i sortimentet ingår Hoffmann Groups eget varumärke Garant. På EMO visas bland annat verktyg från Garants
produktfamilj Master Steel.

Hall 5 Monter A54

På EMO presenterar Horn bland annat frässystemet DA32

nu med diamantbestyckade skär, det är ett frässystem som
lämpar sig väl för hörn-, plan-, fick- och cirkulärfräsning.
Den mycket positiva geometrin ger en lättskärande bearbetning och ger en minimal belastning på detalj och verktyg.
Lång livslängd och nästan gradfri bearbetning samt fina ytor
är ytterligare egenskaper som detta skär ger.
För fiberförstärkta material finns även en speciell geometri
med CVD-diamant för bästa prestanda.
Frässystemet finns i området diameter 20-63 mm.

Hall 3 Monter D14
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TLMP

Packa resväskan så ses vi hos några
av världens ledande maskintillverkare!
Vi på TL MaskinPartner är som alltid på plats på EMO-Mässan. För att få ut mest av ditt
besök i Hannover föreslår vi att du redan nu bokar ett möte med någon av våra säljare,
så ombesörjer vi att du får en demonstration hos de producenter du är intresserad av.
Kontakta oss - tillsammans hittar vi den bästa lösningen för er verksamhet.

GF Machining Solutions

NORD

NORD
NORD

CAMTEK (PEPS)
PEPS programmeringsutrustning

SPINNER
Svarvar
Flerop.maskiner

21

MATSUURA
Fleroperationsmaskiner
LUMEX Avance - metall-laser-sintring
och höghastighetsfräsning
i samma maskin

2

1

3

2

4

18

23

22

24
WEST

OST 2

2
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20

GF MACHINING SOLUTIONS
Sänk- och trådgnistmaskiner
Starthålsmaskiner
Automationslösningar
MIKRON vertikala ﬂerop.maskiner
Additive Manufacturing

IC
17

25

26

27

13
WEST

1

UNISIGN
Vertikala ﬂeroperationsmaskiner
Portalfräsmaskiner
Karusellsvarvar

12

SÜD 2

5

WFL
Millturn centra
för komplett
bearbetning

6

16

CC

15

ZIMMERMANN
5-axliga portalfräsmaskiner

3

7

14

8

11

9

OST 3

SÜD 1

HELLER
Horisontella ﬂeroperationsmaskiner
5-axliga ﬂeroperationsmaskiner med svarvfunktion
Bearbetningsmaskiner för vev- och kamaxlar
Borrhuvudväxlare
Turn-Key lösningar

GEIBEL & HOTZ
Rundslipmaskiner
Planslipmaskiner

Västbovägen 56B, 331 53 Värnamo. Tel 0370-37 84 00. www.tl-maskinpartner.com
TL MaskinPartner AB är en nordisk verksamhet med försäljning och support av maskiner till verkstadsindustrin i Sverige, Danmark, Norge och Finland.
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underleverantörer

Svenska underleverantörer är oerhört viktiga för den svenska
industrin och därmed
också vår välfärd.
Bilden är från mässan
Elmia Subcontractor
2016.

foto: per sjögren

Arbetskraftsbrist
hot mot tillväxten
Rekordmånga svenska underleverantörer vill nyanställa. Det finns emellertid ett problem;
det saknas arbetskraft. Det visar Underleverantörsbarometern som presenterades av Svensk
Industriförening, Sinf, för drygt en månad sedan.
– Det är faktiskt så illa att bristen på utbildad arbetskraft hotar industrins tillväxt. Att 92
procent upplever någon typ av högkonjunktur är naturligtvis glädjande, men vi måste kunna
förvalta den, säger Anders Ekdahl vd för Sinf.

D

et råder full fart i såväl försäljning som
produktion hos svenska underleverantörer.
Två av tre underleverantörer, 64 procent,
ökar omsättningen och 58 procent förväntar fortsatt ökad orderingång under innevarande kvartal.
Därtill upplever 92 procent att det är någon typ av högkonjunktur. Även om konjunkturen är fortsatt stark, är det
bristen på utbildad arbetskraft som bekymrar. Ändå är det
rekordmånga underleverantörer som planerar att anställa, men
det har aldrig varit så stor brist på utbildad arbetskraft som nu.
Det visar Underleverantörsbarometern som presenterades
av Svensk Industriförening i Anderstorp i augusti.
– Nu lider industrin av ett utbildningssystem som inte levererat på många år. Bristen på utbildad arbetskraft hotar industrins tillväxtmöjligheter. Så säger var fjärde underleverantör.

68

Visst går det att automatisera mer, men vi kan inte utvecklas
utan kvalificerad kompetens. Det måste till mer innovativa och
praktiska lösningar för att skapa fler medarbetare.
En uppgift som politikerna hittills gått bet på, säger Anders
Ekdahl.
Den återkommande frågan om bristande tillgång på utbildad

arbetskraft anges nu som ett direkt hot mot underleverantörernas tillväxt. På frågan om vilka de största hindren för företagets tillväxt är, toppar tillgång till kompetent personal, vilket
24 procent svarat. Bara på ett år har andelen företag som anger
att det är problem med att hitta kompetenta medarbetare ökat
från 42 procent till 58 procent.
Konjunkturmässigt ser det bra ut för underleverantörerna.
92 procent anger att de befinner sig i någon typ av högkonjunktur. Nära vart fjärde företag planerar att anställa och bara
1 procent att säga upp personal, den lägsta andelen på 10 år.
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underleverantörer

För många verkstäder är
automation ett sätt att
råda bot på arbetskraftsbristen. Bilden är från
Bystronics monter på
mässan Euroblech 2016.

foton: per sjögren

foto: sinf

Till syvende och sist handlar det om att produktionen ska
fungera så effektivt som möjligt. Denna bild är från
Jonssons Mekaniska i Skövde.

Anders Ekdahl är vd för Sinf.

			

Mer fakta från Underleverantörsbarometern:

– När vi jämför med den senaste 10-årsperioden är dagens
Underleverantörsbarometer på flera sätt av rekordkaraktär.
Det har aldrig varit fler som planerat anställa eller färre som
planerat att säga upp. Den upplevda bristen på utbildad arbetskraft är tyvärr den högsta. Omsättningsökningen och den förväntade orderingången ligger på höga och stigande nivåer.

• 64 procent av underleverantörerna har ökat sin omsättning
andra kvartalet 2017 jämfört med 57 procent föregående kvartal.

Sett över samma tio-års period har underleverantörerna rest
sig från konjunkturraset 2009, hanterat konkurrens från lågprisländer, brottats med allt längre betalningstider och under
senare år försämringar för företagare.
Stora delar av industrin är verkligen näringslivets hjältar,
anser Anders Ekdahl.
I Underleverantörsbarometern mäter Sinf kontinuerligt
stämningen bland de mindre och medelstora underleverantörerna till storföretag. Sinf har cirka 1 200 medlemsföretag.

• 58 procent av företagen ser tillgången på utbildad arbetskraft som ett problem. Detta att jämföra med 55 procent i förra
Underleverantörsbarometern.
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• 58 procent av företagen bedömer att orderingången ökar
under tredje kvartalet 2017 vilket kan jämföras med 57 procent inför det andra kvartalet 2017.

• Andelen underleverantörer som planerar att öka sin
personalstyrka under andra kvartalet ökar från 29 procent till
38 procent. Andelen som planerar att säga upp har minskat
från 4 procent till 1 procent.		
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Hall 25
Monter A75
+ B60

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

Hall 12
Monter D70

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

Hall 11
Monter A78

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

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

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

Box 61

☎ 0704-915395

www.owj.se

www.storebro-service.se

RESERVDELAR

Tibro Maskinreparationer

Storebro Industrier AB

Kyrkefalla Brovik 1, 543 34

Box 61
590 83 Storebro

Tibro

SOLMASTER AB
Box 556 58, 102 15 Stockholm

☎ 08-66 56 566
www.solmaster.se

Storebro Industrier AB

☎ 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

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
Olvägen 25, 342 50 Vislanda.

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

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

☎ 0504/109 87

☎ 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

Maskinrenovering

Beros Verktygsslipning AB

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

ABENE

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

75 - årig
Branschvana

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

Tel: 0123-51175

E-post: service@abene.se

Fax: 0123-51567
www.abene.se

Anmäl dig till vårt
nyhetsbrev
- det är kostnadsfritt

Nyheter
med analys var 14:e dag!
Anmäl dig på
www.verkstadstidningen.se
verkstadstidningen | 8
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teknik ur tiden

Annonsörer i
Verkstadstidningen 8 2017
3Nine AB

65

Abene Machine AB

39, 73

Alile Kommunikation AB

15

Bergströms Mek. Verkstads AB, J.E

64

Blum-Novotest AB

6

Bonthron & Ewing AB

64

Bystronic AB

15

Chuckcenter AB

14

COWAB AB

16

Dankab

45

DMG Mori Seiki Sweden AB

25

Duroc Machine Tool AB

31, 57

Erlandsson & Hjorth, Maskin AB

17

Fanuc Nordic AB

76

Fermat Sweden AB

65

F

First Machinery Group AB

37

Fransson, Maskin AB A.

22-23

GJS Verktygs AB

29

GL Maskin & Verktyg

62

Güring LVS

53

Hilli Maskin AB

62

Horn Sverige & Danmark

33

Hugo Tillquist AB

16

Håmex Hårdmetallverktyg AB

43

1939 avbröt Ford samarbetet med Mathis och startade en egen fabrik i Frankrike.

Index Traub AB

47

Intercut AB

19

Iscar Sverige AB

2-3

Kyocera Unimerco Tooling AB

13

Lichron AB

26-27

Marposs AB

41

Mitutoyo Scandinavia AB

4

Nordiska Wemag AB

63

Simca Vedette

Ford Vedette/Simca Vedette

ord hade i sin delägda fabrik i Frankrike tillverkat bilar under
namnet Matford efter samarbetet med Emile Mathis, som vid samarbetets början 1934 hade en färdig bilfabrik där tillverkningen
snabbt kunde komma igång.
Bakgrunden var att höga importtullar innebar att importerade bilar från
Amerika inte kunde säljas till konkurrenskraftiga priser.

1948 kom den första efterkrigsmodellen, som fick namnet Vedette. Funderingarna på
en mindre Ford för den amerikanska marknaden hade resulterat i ett par prototyper,
som chefen för den franska fabriken fick se vid ett besök i USA.
Någon efterfrågan på mindre bilar i Amerika fanns dock inte i tillräcklig omfattning, därför föreslogs att den franska fabriken skulle överta projektet. Ford Vedette
hade en något mindre V8-motor på 66 hk och var en modern bil med individuell
framfjädring med skruvfjädrar halvelliptiska fjädrar bak och hydrauliska trumbromsar runt om. Växellådan hade fyra växlar framåt varav de tre högsta var synkroniserade.
Toppfarten låg kring 125 km/t.
Innan försäljningen till Simca hade Ford en ny Vedetteserie som hade utvecklats i

USA i samarbete med franska ingenjörer. Det blev stor succé när de nya modellerna
visades under namnet Simca på Parisutställningen 1955. Simca-Vedette hade V8:a,
självbärande kaross och fjäderben, men av skatteskäl tillverkades den enbart med den
lilla motorn, vars effekt nu ökats till 80 hk.
Modellerna som erbjöds var grundmodellen, Trianon, mellanklassaren Versailles
och den mera luxuösa Regénce. I Simcas regi levde dessa modeller vidare ända fram
till 1961.
En annan succé var Simca-Ariane, en fyrcylindrig populär taxi– och familjemodell

på Vedettekonceptet. Den fick sitt uppsving tack vare att Nasser förklarade Suezkanalen för egyptisk med bensinransonering i Europa till följd.
Mellan 1955-1957 importerades över 4 000 Vedetter till Sverige.

Nordström Verktygsmaskiner AB,Johan 51
Promet CEJ AB

16

Ravema AB

1

Saint-Gobain Abrasives AB

19

Sandvik Coromant Sverige AB

35

Sjöborgs Maskin AB

9

Skärpverktyg AB

45

Star Servus Verktygsmaskiner AB

70-71

Tebis Scandinavia AB

18

TL Maskin Partner AB

67

Trumpf Maskin AB

75

Tungaloy

11

Wasa Kredit AB

59

Bilaga i detta nr:
Easy Fairs Scandinavia AB

Text och foto: Hans-Olof Holmgren
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ISCAR’s vinnande lösning
för spårsvarvning
Think big,

Högtryckskylning
start small direkt på skäreggen för
BÄSTA
Den första maskinen
som SPÅNKONTROLL
växer med din framgång
och HÖG AVVERKNINGSHASTIGHET

En maskin att växa med? Nu är den här! TruPunch 1000 stansmaskin är din lågrisk biljett till hela den värld
av industriell plåtbearbetning som väntar. Och när du är redo så är det bara att uppgradera! Med TruMatic
1000 fiber kombimaskin med stansning och laserskärning kan du åta dig en mängd olika slags jobb. Automatisera din maskin för ännu ett uppsving - genom att utnyttja våra smarta lösningar för in- och utlastning
samt sortering av detaljer. När är det dags att satsa stort?
www.se.trumpf.com

Svarvning

Spårstickning

ISCAR SVERIGE AB
TruMatic 1000 fiber kombimaskin
Tel+46 (0) 18 66 90 60, Fax + 46 (0) 18 122 920
info@iscar.se

TruPunch 1000 stansmaskin

Avstickning

Automatiserad stans- eller kombimaskin

www.iscar.se

2/16/16 9:26 AM
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THE FACTORY AUTOMATION COMPANY

Experience the Future of
Industrial IoT and AI
FIELD – FANUC Intelligent Edge Link and Drive System

Visit us
in Hall 25,
Stand A 75

i

MT-LINKi

central machine data capture,
sorting, hosting and evaluation

ZERO DOWN TIME

BIG DATA PROCESSING

Witness networked machines, robots, CNCs and
sensors cooperating and sharing data throughout
the fair. Experience Deep Learning in practice.
See the future of manufacturing with your own eyes.

Kom

Nr 8 2017

central machine monitoring for preventive and
predictive maintenance

Discover FIELD, FANUC’s
revolutionary open AI network
for Industrial IoT

Edge Heavy Device Computing for fast and
reliable data processing

DEEP LEARNING

for enhanced application development

A

WWW.FANUC.EU

WWW.FANUC.EU/EMO2017

