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Endast fantasin
sätter gränserna

A

dditiv tillverkning är det gemensamma namnet för ett antal tillverkningsmetoder där detaljer med valfri geometri byggs upp genom att material adderas
lager för lager. Detaljerna kan vara enkla men även ha mycket komplicerade
geometrier. Maskinerna inom den additiva tekniken, som brukar kallas för
3D-skrivare, innebär stora produktionsmöjligheter.
I en 3D–skrivare kan detaljer/produkter med vilken typ av geometri som helst, och oberoende av hur komplex den är, tillverkas. Genom att tillverka i en 3D–skrivare har en användare fullständig geometrisk frihet. Det enda som sätter gränserna är fantasin.
Ett företag som går i bräschen är Siemens Industrial Turbomachinery i Finspång. För ett

par år sedan investerade Siemens 200 miljoner kronor i en 3D-verkstad. I denna verkstad
används 3D-skrivare för tillverkning av förbränningsspetsar till företagets gasturbiner.
Med additiv tillverkning kan nya komponenter tas fram nästan tio gånger snabbare
jämfört med mer konventionella metoder (t ex borrning, fräsning och svarvning). Utöver det har Siemens uppnått betydligt högre precision på sina förbränningsspetsar.
Det är ingen överdrift att påstå att Siemens 3D–verkstad i Finspång har öppnat upp för
industrialisering av additiv tillverkning i större skala.
Nu behöver man inte satsa som Siemens för att uppnå hög effektivitet eller förändringar.
För ett par år sedan köpte en svensk maskintillverkare en 3D–skrivare som inte kostade allt
för mycket. I 3D-maskinen byggs bland annat hållare till kablage. Tidigare köpte maskintillverkaren kablagehållarna som var standardprodukter och inte anpassade för designen
på maskinerna.
Istället för att anpassa produktionen efter hur standardhållarna var tillverkade beslutade maskintillverkaren att skriva ut egna funktionella hållare precis som de ville ha dem.
Payoff- iden för 3D-skrivaren var tre månader.

Maria Ribbing
www.verkstadstidningen.se
maria.ribbing@vtf.se
08-514
934 13
Postadress:

Det gäller att få upp ögonen för vad som kan tillverkas

med den additiva tekniken och vilka förtjänster ett
företag kan uppnå med den. De som bäst ser behoven är inte tillverkare av 3D–skrivare, utan köparna
av dem. Maskintillverkaren som skriver ut sina
egna kablagehållare är ett av många
exempel.
Additiv tillverkning kommer aldrig att ersätta konventionella produktionsmetoder, som även i framtiden
kommer att vara dominerande. Däremot är additiv tillverkning ett utmärkt komplement till mer traditionell tillverkning. De ena utesluter inte
det andra.
På sidorna 44–49 kan du läsa mer
om den additiv tillverkning.
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Sandbergs utökar mätkapaciteten
Sandbergs Maskinbearbetning i Fagersta har investerat i en ny mätmaskin från Mitutoyo.
Den nya koordinatmätmaskinen Crysta Apex S9108 kompletterar den befi tliga
maskinparken och ger Sandbergs utökad mätkapacitet.
Sandbergs Maskinbearbetning i Fagersta har investerat i en

ny mätmaskin från Mitutoyo. Den nya koordinatmätmaskinen
Crysta Apex S9108 kompletterar den befi tliga maskinparken
och ger Sandbergs utökad mätkapacitet.
–Vi behövde ännu en koordinatmätmaskin för att mäta mindre eller mellanstora detaljer i den löpande produktionen, säger
Johan Svarts som är vd på Sandbergs Maskinbearbetning.
–För oss betyder investeringen att vi har lättare att kombinera
löpande produktion med enstycksproduktion och större detaljer.
Den nya maskinen är konfigu erad så att våra operatörer själva
kan kontrollmäta detaljer direkt efter tillverkning och vi behöver inte ställa om eller ta mätresurser från övrig produktion. Det
innebär att vi minimerar risken för avvikelser och stärker kvaliteten.
–Valet föll sig naturligt på en Mitutoyo eftersom vi sedan tidigare har en större Mitutoyo i maskinparken. De har samma

6

reservdelar och vi kan kalibrera båda mätmaskinerna samtidigt.
Den nya mätmaskinen har ett arbetsområde på 900x1000x800
mm och är utrustad med ett system av skannande Renishawprober. Bordet klarar vikter upp till 1,2 ton. Maskinen står på ett
luftdämpat stativ som är placerat på en avvibrerad gjuten platta.
På så sätt elimineras risken att vibrationer från produktionen ska
störa mätningarna. Maskinen är installerad och i produktion.
–Med investeringen har vi också större möjlighet att ta in fler
jobb. Vi upplever nu en stor efterfrågan och rekryterar kontinuerligt både till den löpande produktionen och vår specialproduktion för att expandera verksamheten.
Sandbergs Maskinbearbetning levererar komponenter, prototyper och reservdelar till svensk industri och har fokus på framförallt stora och medelstora detaljer.
–Vi har mycket att göra. 2018 var ett väldigt bra år för oss och
vi har fortsatt hög efterfrågan 2019, avslutar Johan Svarts.
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Göteborgsföretag satsar
på fi erlaser
När det var dags för Göteborgsbaserade Ingeniörsfi man Bågenfelt
& Hellström AB att byta ut en av sina två vattenskärmaskiner satsade de på helt ny teknik. Genom att ersätta den gamla vattenskärmaskinen med en fiberlaser, en Mazak Optiplex 3015 Fiber III, ligger
de nu i den tekniska framkanten och kan optimera tillverkningen.
–Det här är en maskin att växa med, konstaterar Kristian Wejrum som är vd och delägare.
Investeringen är en del i företagets utveckling och vidgar också
kundkretsen eftersom många efterfrågar laserskuret.
–Nu kör vi all tunnplåt i fiberlasern och man märker tydligt
att det är en helt annan produktionstakt. Hastigheten är nog den
största fördelen, säger Gustav Pettersson som tidigare arbetade vid
vattenskärmaskinen men numera är operatör vid fiberlaserskärmaskinen.
Att det blev just en fiberlaser från Mazak är kanske ingen skräll.
I Bågenfelt & Hellströms verkstad står redan tolv Mazak. Företaget
har tre svarvar, två femaxliga fräsmaskiner och sju treaxliga av fabrikatet.
Bågenfelt & Hellström är ett verkstadsföretag med 40 anställda.
De erbjuder legotillverkning inom skärande bearbetning, men har

Invigningen av fiberlasers ärmaskinen ägde rum under
Bågenfelt & Hellströms öppna hus i april.
även egen tillverkning av produkter. Däribland specialmaskiner
och serveringsenheter för robot. Produkter som även används för
automatisering av den egna tillverkningen.
Mazak Optiplex 3015 Fiber III, med en resonator på åtta kW, levererades av Ravema och installerades och drift attes i början av
året. Maskinen invigdes vid ett öppet hus i april.

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

GJS Verktyg är återförsäljare för
Ringspanns precisionsspännverktyg
Ringspann är experter på kraftfulla
och smarta chuckar, fixturer och
spännelement till en mängd
applikationer.
Stort sortiment av
standardprodukter och
möjligheter till speciallösningar
gör att nästan inget är omöjligt.
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Strategiskt partnerskap
ska lyfta Unimeter
Granlund Tools AB och KmK Instrument AB har ingått ett stra-

tegiskt partnerskap. Det handlar om ett samarbete kring Granlunds produkt Unimeter som nu får en större räckvidd.
Det uppskattade mätdonet Unimeter är ett flex belt universalmätdon för precisionsmätning av in- och utvändiga mått.
I och med att KmK Instrument blir ansvarig för försäljning
och service av Unimeter på ett antal nyckelmarknader i Norden
och Europa, hoppas man lyfta Unimeter till den nivå som den
förtjänar på marknaden.
KmK är ett agentur- och kunskapsföretag inom mätning,
provning och kontroll och har specialkompetens inom mätteknik. De grundades 1994 och har sin verksamhet i Västerås.
Granlund Tools är ett Eskilstunaföretag som grundades 1945
och är en av världens ledande tillverkare av verktyg för spånskärande bearbetning inom verkstadsindustrin.
De båda företagen har sedan tidigare långvariga nära samarbeten.
Per-Håkan Kalbhenn (t.v.), vice vd KmK Instrument och
Christer Gyllhamn, vd Granlund Tools skakar hand.

EOS 30-årsjubilerar
Det tyska familjeföretaget EOS fyller 30 år. Företaget är en av

pionjärerna när det gäller utveckling och tillverkning av maskiner och lösningar för additiv tillverkning.
EOS har hittills installerat närmare 3 500 3D-system för industrin. Vid bolagets bildande 1989 var grundaren
Dr. Hans J. Langers vision tydlig. Att producera
tredimensionella objekt direkt från cad-data genom laserteknologi till den då snabbt växande
marknaden för prototyper. Sedan 1997 har EOS
haft fullt fokus på lasersintring, något som visat
sig vara rätt beslut eftersom den pulverbaserade
processen passar för serietillverkning.
Företaget har expanderat från fyra anställda
vid starten till idag cirka 1 200 världen över, men
är fortfarande familjeägt. 2010 etablerades EOS
i Göteborg där man har sin bas för de nordiska
och baltiska länderna. I Göteborg arbetar 22 anställda.
EOS är en av världens ledande leverantörer av
teknik inom industriell 3D-printing av metaller

och polymerer. Företagets produktportfölj består av system, material och processparametrar. Dessutom erbjuder EOS en bred
teknisk kompetens via global service, applikationsteknik och
konsultverksamhet.

Dr. Hans J. Langer vid starten av EOS 1989.
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DMU 50 har installerats hos LG Produktion
För att möta en ökande orderingång har LG Produktion AB investe-

rat i ytterligare en femaxlig maskin från DMG Mori. Den här gången
föll valet på modellen DMU 50 med palettmagasin PH150.
Detta var dels en ersättningsinvestering, men den ger även möjlighet till obemannad körning med de 24 paletterna. DMU50 är en
välbekant modell där den 3:e generationen höjt nivån ytterligare med
bland annat högre stabilitet, snabbare rörelser och ännu bättre precision.
För att få den höga precisionen kyls maskinen längs alla rullstyrningar och i maskinbordet samt runt frässpindeln.
Fleroperationsmaskinen är utrustad med 60 verktyg, speedMASTER–spindel som kan rotera upp till 20 000 rpm och med en maxeffekt på 35 kW och 130 Nm. Maskinen levererades i februari i år.
LG Produktion ligger i Hovmantorp och startades 2005 av Ulf
Åström. Under 2017 gick man samman med LG Maskin AB och flyttade då till de ändamålsenliga lokalerna på cirka 3 000 kvm.
Här arbetar man inom skärande bearbetning, anodisering, pulverlackering, montering och lagerhållning. Man tillverkar allt ifrån mo-

bila datorchassin till salladsskärare för storkök. Bearbetningen sker
i aluminium, plast och rostfritt och detaljerna har ofta höga krav på
visuell fin sh. DMG Mori Sweden har sålt maskinen.

Verkstad på Öland satsar på kraftig svarv
Ziwa Mekanisk Tillverkning AB i Färjestaden har investerat i
DMG Mori CLX 450 V4. Maskinen, som har varit i bruk ett tag,
är en extremt kraftig och stabil 2-axlig svarv med roterande verktyg och Y-axel.
Svarven är en utökning av maskinparken och ska användas
till kortserieproduktion där detaljerna har höga krav på ytfi het. Med den här investeringen blir de mycket flex bla och det
bekanta styrsystemet Siemens SLIMline Operate 4,7 underlättar
en snabb programmering av nya program till maskinen.
Ziwa Mekanisk Tillverkning är ett teknikföretag som grundades 1987. Bolaget har idag cirka 40 anställda med stort kunnande
och lång erfarenhet inom skärande bearbetning. Deras styrka
ligger i fåstyckstillverkning av komplicerade detaljer i aluminium, rostfritt och syrafast. Kunderna fin s inom förpackningsindustrin, mekanik och livsmedelsindustrin.
Ziwa har en bred maskinpark vilket gör att även medelstora

volymer passar alldeles utmärkt. Företagets kännetecken är innovativ mekanisk tillverkning med kunden i focus.
DMG Mori Sweden har sålt maskinen.

Fiberlaser till ElektroThermo
ElektroTermo i Åtvidaberg har köpt en Salvagnini L3-30 som kommer att installeras
under våren/sommaren. L3-30 är en fiberlaserskärmaskin med en resonator på tre
kW. Det fin s goda möjligheter att automatisera fiberlasern gällande hantering för
inkommande material och att använda plockrobot för sortering av skurna detaljer.
Framför allt kan L3-30 ingå i en Flexcell och blir då mycket effektiv för att
möta dagens krav på enstycksproduktion och korta ledtider.
ElektroTermo utvecklar, tillverkar och säljer egenutvecklande produkter
inom storkök som kännetecknas av god funktionalitet. Företaget är också underleverantör av avancerad produktion i rostfritt och el-montage.
Salvagnini Scandinavia i Värnamo har sålt fiberlasern.
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Monitec i Partille
investerar i en 5-axlig Spinner
Monitec Verkstads AB i Partille beställer en femaxlig universell fle op, en Spinner U5-1530 med Siemens Sinumerik
840D SL–styrning.
Projektledare Victor Backman på Storebro Machine Tools, som har sålt maskinen, kommenterar:
–Anders Hjärtnäs på Monitec kom i kontakt med
oss på Elmia Verktygsmaskiner i fjol, där vi introducerade Spinner-maskinerna. Därefter föll valet på
en välutrustad Spinner U5-1530 med både femaxligt rundbord Ø630 och ett stillastående Tspårsbord för fastspänning av större arbetsstycken.
–Perfekt för Monitecs mångsidiga maskinbearbetning där man snabbt och enkelt tar
fram allt från komplexa fix urdetaljer till större maskindelar mot svenska kunder, fortsätter Victor Backman.
Det är den tredje Spinnermaskinen som Storebro
Machine Tools säljer den här vintern. Företaget känner av
högtrycket från marknaden för Spinners universella svarvar
och fräsar.
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THREE FLUTE

3CHAM
CHAMDRILL

3-skärig borrkrona för
högre produktivitet

Självcentrerande

För stål och
gjutjärn

Hög
produktivitet

Kostnadseffektiv

3-skärig borrkrona
Drilling Master

3

No Setup
Time
2

1

ISCAR´s nya borrfamilj med 3-skäriga
borrkronor möjliggör höga matningar och
försäkrar håltagning med en ordentlig
produktivitetshöjning

MACHINING

INTELLIGENTLY

Available in
Diameter Range of ø12-25mm
with 3 & 5xD Body Overhang

DUSTRY 4.0
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Fullt utbyte
av fiberlaserskärningen
Automation för stora serier och flexibilitet för
små uppdrag. ByTrans Cross automatiserar
materialflödet vid laserskärning med ByStar
Fiber. Bystronics helautomatiska laserskärningslösning bidrar med intelligent skärteknik
och materialhantering för alla slags uppdrag.
Cutting | Bending | Automation
bystronic.com

ByStar_Fiber_Cross_90x257_sve.indd 1
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E-handelsspecialisten för
verkstadsindustrin

Skärande • Hållande • Mätverktyg • Tillbehör
I nside A uto matio n - o bemannad körning till
lå g ko stnad med... Grippex®

Vattenskärningsmaskiner

Finns i 3 storlekar
- Mini, Small och Large
Drivs av kylvätskan
K ylvätska- P Å
- griper den stången
K ylvätska- A V
- släpper den stången

Best choice.

Kylvätskedriven stångframdragare och pick-up enhet för
CNC Svarvar. Kan utrustas med olika typer av robotfingrar
och backar.
Pris för komplett körklar enhet från 10.300 kr exkl. moms

Mer information och beställning

www.industributiken.se

ring 08 - 12 2 094 2 0
o rder@ industributiken.se

Vi levererar högkvalitativa,
svenskbyggda maskiner.

Verktyg & Fiberlaserskärning
maskiner för plåtbearbetning
Horisontal
utan kompromisser

Stansmaskiner

pressar

Produktivitet utan motstycke, brett användningsområde och massor av praktiska funktioner. Vad
du än behöver skära till i framtiden så får fiberlasern ByStar Fiber jobbet gjort.
Laserskärning | Bockning | Vattenskärning
bystronic.com

Hörnklippar

Kantpressar

Femaxlig vattenskärning
upp till 6000 bar!

Sveriges bredaste sortiment
www.kimtech.se
Tel: 08 584 301 90
0322 - 611 900
www.alingplatmaskiner.se Hantverksgatan 3 533 33 Götene
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CaMproGraM

En av nyheterna inom
svarvning är modulen elliptisk svarvning
som innebär att en ”fri”
modellform kan svarvas
genom att simultant
förflytta s arvens X-Y-och
Z-axel samt C-axeln.

Grafik: GiBBscam

Utökad funktionalitet
i nya GibbsCAM
GibbsCAM 13 innefattar en hel uppsjö förbättringar och nya funktioner som sammantaget
innebär att programmeringen av cnc–maskiner effektivise as ännu mer. Nedan kan du läsa om
ett par av alla de nyheter som finns i den senas e versionen.

G

ibbsCAM 13, som har funnits till försäljning
ett tag, innehåller inte mindre än 250 uppgraderingar och förbättringar.
–GibbsCAM lanserar normalt en större version per år. Däremellan släpps flera uppdateringar, säger Mikael Bagge, vd och ägare av Fructus Data som säljer
GibbsCAM i Norden.
GibbsCAM 13 omfattar ett stort antal nya funktioner och förbättringar som förenklar och accelererar hela programmeringsprocessen.
Den senaste versionen får både utökad funktionalitet samtidigt som det nya gränssnittet, som introducerades med version
12, vässas ytterligare. Enligt GibbsCam bibehålls och förstärks
det användarvänliga arbetsfl det.
Inom 2D– och fleraxlig fräsning och då framför allt för femaxlig
bearbetning fin s det mängder med uppdateringar. En nyhet är
3D–fräsradiekompensering som tillåter att fräsdiametern kan
kompenseras i operationer skapade med den femaxliga modulen.
Verktygsbanan kommer då att innehålla normalvektorerna
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från den yta som bearbetas för att bestämma riktning för kompensering. Ett användningsområde är till exempel vid så kallade
SwarfCut-operationer (flankfräsning).
En annan nyhet är bearbetning med underskär där konstant
Z-strategin (MESH) och bearbetning på trådmodell nu stöder
negativ bearbetning med underskär (så kallad undercuts).
GibbsCAM 13 innehåller också en funktion för automatisk
gradning.
–Den vill jag verkligen slå ett slag för, säger Mikael Bagge.
Modulen automatisk gradning är en ny kraftfull och lättanvänd funktion som automatiskt söker upp skarpa kanter på detaljmodellen och sedan gradar dessa.
Modulen har en inbyggd automatisk kollisionskontroll och arbetar med smarta och mjuka länkrörelser mellan de olika områdena som bearbetas. Användaren kan enkelt välja bort de delar
av modellen som inte ska gradas.
Angående svarvning finns ett fle tal nyheter som funktioner
för elliptisk svarvning. Tekniken innebär att en ”fri” modellform
kan svarvas genom att simultant förflytta svarvens X-Y-och Zaxel samt C-axeln.
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Med Elliptisk svarvning, som är en
nisch, kan man bearbeta detaljer som kräver högre ytfin sh jämfört med fräsning.
–Elliptisk svarvning är applicerbart på
till exempel produkter med tätytor såsom
ventilspjäll. Den typen av produkter behöver, av noggrannhetsskäl, ofta ha svarvade ytor, säger Mikael Bagge.
Företrädare för verkstadsindustrin fi k
en försmak av elliptisk svarvning under
RavemaExpo som gick av stapeln i december. Mikael Bagge var på plats i Värnamo och demonstrerade tekniken.
–Elliptisk svarvning är en spännande
teknologi där man kan dra fördel av verktygsmaskinen på ett helt nytt sätt, med
bearbetningar som vi inte har sett tidigare, säger Mikael Bagge.

Mikael Bagge är vd och ägare av Fructus Data.

Även interpolations-svarvning introduceras vilket innebär att

man kan svarva med vridbart verktyg i maskiner med orienterbar spindel. Denna möjlighet fin s oftast i multifunktionella maskiner med B–axel samt i fle operationsmaskiner. Dessa funktioner ger helt nya möjligheter och utökar maskinens kapacitet.

Cnc–operatörer som Verkstadstidningen har pratat med brukar framhålla att det är smidigt att arbeta i cam. ”Det är lättare
och går framför allt fortare att göra beräkningar i cam än jämfört
med att knappa in koder manuellt” som en operatör berättade
för oss för ett år sedan.

Genom att använda camprogram som GibbsCAM sparar ett

Det blir allt vanligare med camsystem på svenska verkstäder.

verkstadsföretag tid och pengar samt säkerställer hög kvalité i
produktionen. Camprogram medför flera fördelar. Cam kommer till sin rätt när mycket komplicerade arbetsstycken som kräver omfattande beräkningar i samband med programframställningen, ska bearbetas.

Marknaden för nya användare ökar. När det gäller antalet nya
licenser så har försäljningen ökat stadigt för Fructus Data.
–Extra roligt är att även antalet GibbsCAM-utbildade operatörer har ökat markant, säger Mikael Bagge.
Angående konjunkturen så hade Fructus Data ”all time high”
förra året.
–Fructus Data är idag världens näst största
återförsäljare för GibbsCAM, avslutar Mikael
Bagge.
Störst är Midwest CAM–Solutions i New
Hope i Minnesota.
Per Sjögren
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Verktyg drifting.
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Touch Probe TC60

SkÄrande BearBetnInG

Grafik: tUnGaLoY

Tungaloy breddar sig
inom svarvning
Tungaloys serier
AH8000 och T9200 har
utökats med nya sorter
som innebär att ännu
tuffa e bearbetningar
inom svarvning kan
utföras.

en japanska tillverkaren av verktyg för skärande
bearbetning, Tungaloy växer både globalt och i
Sverige. När det gäller nya produkter har Tungaloy ett högt tempo.
–Hittills i år har Tungaloy introducerat 16 nya
produkter. Under 2018 introducerade vi 34 nya produkter, säger
Jan Hjelseth, vd för dotterbolaget Tungaloy Scandinavia.
Tungaloy tillverkar verktyg för fräsning, svarvning, spårstickning och borrning samt hållande verktyg. Inom svarvning har
företaget nu breddat med ett par nyheter inom AH8000-s erien,
som spånbrytaren 28.
Spånbrytaren 28 har en speciellt utformad geometri som förhindrar temperaturökningar och därmed härdning av materialet
i skärzonen.
AH8000-s erien, som har PVD–
beläggningar och nya skärgeometrier, består av sorterna 8015 och
8005.
Med nyheterna har hårdheten
utökats med upp till 20 procent,
jämfört med tidigare beläggningar
från Tungaloy. Det har möjliggjorts
mycket tack vare en nano–fle skikts–AlTiN–beläggningsteknik.

T9225 är en sort till för mycket tuff
bearbetning. Höga skärhastigheter
upp till 400 meter per minut i alla stålmaterial kan utföras med T9225.
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AH8015 och AH8005 passar mycket bra för svarvning av värmebeständiga superlegeringar och för bearbetning av detaljer till
flera lika industrier.
En annan produkt från Tungaloy är T9200 som är det övergri-

pande namnet för ett fle tal sorter med CVD-beläggningar, en av
dem är T9225. Enligt Tungaloy har T9225 oöverträffad slitstyrka
och förstklassig seghet vid bearbetningar vid P25-klassen.
–T9225 är en sort som är till för mycket tuff bearbetning, säger
Jan Hjelseth.
Höga skärhastigheter upp till 400 meter per minut i alla stålmaterial kan utföras med T9225.
–Det gäller för såväl legerat som inte legerade material, säger
Jan Hjelseth.
AH8000 och T9200 lanserades
för ett par år sedan och har sålt bra
i Sverige.

Grafik: tUnGaLoY

D

AH8015 och AH8005 passar mycket bra för svarvning av värmebeständiga superlegeringar.

Den som vill studera Tungaloys
produkter kan göra det under Värnamo Industriexpo (15–16maj) där
Tungaloy Scandinavia är medutställare hos Ravema.
–Vi kommer bland annat att demonstrera verktyg med AH8000
och T9225 och flera andra produkter. Vi har mycket nytt att visa för
besökarna, säger Jan Hjelseth.
Per Sjögren
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Avancerad teknik hos Index–Traub
Index–Traub Open House bjöd på mycket, som fle funktionsmaskinen Index G420 och den
flerspindliga s arven Index MS22–6L. Även utvecklingen inom den molnbaserade plattformen
iXworld presenterades under eventet.

D

en tyska verktygsmaskintillverkaren Index–
Traub arrangerar årligen öppet hus i Reichenbach i Baden–Württemberg. I slutet av mars gick
2019 års event av stapeln. Dotterbolaget Index–
Traub Nordic arrangerade en resa med svenska,
danska och norska kunder till Reichenbach. Verkstadstidningen
åkte med på denna resa.

Vår första rapport från öppna huset hade vi redan i förra numret. Då skrev vi om Traub TNA 400, en universalsvarv med en
unik stabilitet, som har dubbdocka och pinol.
Vi beskrev även att Index C200 som tillval nu kan integreras
med iXcenter. Det är en robotcell där automation integreras direkt i en svarv. I iXcenter transporteras råämnen och/eller färdiga detaljer snabbt, säkert och flex belt. Index C200 är en populär
automatsvarv där effektiv stångbearbetning kan utföras.
Över 20 maskiner demonstrerades under eventet. Där märktes framför allt den relativt nya Index G420 som introducerades
på AMB-mässan i Stuttgart förra året. Det är en fle funktions-

foton: PEr sJÖGrEn

Index G420 är en fle funktionsmaskin designad för komplettbearbetning av stora komponenter, upp till 1600 mm
långa. Maskinen har som standard huvud- och motspindel,
frässpindel och två revolvrar.
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Till vänster ses Anders Bentzer och Magnus Karlsson,
linjechef produktionsteknik respektive teknisk chef för nya
maskiner och metoder vid Sandvik Coromant i Sandviken.
Till höger ses Anssi Laurila, säljare på Index–Traub Nordic.

maskin designad för komplettbearbetning av stora komponenter, upp till 1600 mm långa.
En bred fl ra av detaljer kan bearbetas i G420. Maskinen har
som standard huvud- och motspindel, frässpindel och två revolvrar. Mycket kraftig fräsning kan utföras då frässpindeln har
en maxeffekt på 26 kW (150 Nm) och roterar upp till 12 000 rpm.
G420 kan bestyckas med upp till tre verktygsbärare där samtliga kan ha Y-axel. Maximalt kan fyra verktyg vara i ingrepp samtidigt.
Även femaxlig simultanbearbetning kan utföras i denna fle funktionsmaskin samt avancerade svarv- och borroperationer.
Det är med andra ord en riktigt mångsidig maskin.
Intresse för Index G420 fin s i Sverige. Sandvik Coromant i
Sandviken har lagt en order på att köpa två stycken.
Index är den ledande tillverkaren i världen av styrda fle spind-

liga svarvar. Maskinerna går under namnet MS som fin s från
stångdiameter från 16 och upp till 52 millimeter. Index-svarvarna
fin s med sex eller åtta spindlar. MS, oavsett om det är en sex- eller en åttaspindlig svarv, är ingenting annat än högproduktionsmaskin.
Vid fler och fler verkstäder upptäcker de vilken nytta fle spindliga svarvar medför. Att den fle spindliga svarven enbart är
till för volymserier stämmer inte.
–MS-maskinerna är snabbriggade. Det går även att köra små
och medelstora serier och uppnå hög lönsamhet. Det fin s de
som ställer om sin fle spindliga svarv varje dag och har hög lönsamhet, säger Håkan Sars, vd för Index–Traub Nordic.
En fle spindlig svarv har flera fördelar jämfört med en revolversvarv, bland annat snabbheten. I en fle spindlig svarv kan en
mängd operationer utföras på mycket kort tid. I denna maskintyp arbetar spindlarna parallellt.
En svarv med sex spindlar kan utföra en mängd operationer
på en mycket kort tid. En åttaspindlig svarv innebär ännu högre
produktivitet.
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Förra året introducerade Index MS22–6L, en sexspindlig maskin
utrustad med en längdsvarvningsfunktion. Att en fle spindlig svarv har
denna funktion är unikt.
–Vanligtvis i en MS går det att bearbeta detaljer upp till 70–80 millimeter
långa. Med längdsvarningsfunktionen
kan detaljer upp till 200 mm bearbetas, säger Håkan Sars.
Digitaliseringen, eller industri 4.0,

avancerar inom många områden hos
Index–Traub.
–En av våra målsättningar är att satsa mer på digitaliseringen, säger Rainer Gondek, som ansvarar för mark- Denna maskin väckte stor uppmärksamhet på öppna huset. Index MS22–6L är en
sexspindlig maskin utrustad med en längdsvarvnings-funktion.
nadsföringen på Index Traub.
Visionen med industri 4.0 är att
industrin ska vara en del av en smart
uppkopplad värld. Målet är att skapa den smarta fabriken där det på en allt tuff re marknad. En sådan digital produkt är Index–
mesta är uppkopplat. För när maskiner, enskilda delar, kringut- Traubs molnbaserade plattform iXworld.
Under öppna huset marknadsfördes iXworld och den senaste
rustning och arbetsstycken kan kommunicera blir systemen helt
utvecklingen inom plattformen. En central del av iXworld går att
självreglerande.
Genom att använda sig av digitala produkter kan en verkstad fin a i portalen iX4.0. Det är en IoT–plattform som integrerar
effektivisera produktionen än mer och bli mer konkurrenskraftig Index och Traubs maskiner i den digitala världen.
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iXworld kan erbjuda användare/
kunder digitalt stöd genom hela
processkedjan. Från att samla information före köpet av verktygsmaskinen till att analysera och optimera driften i maskinen. Hela vägen
för att skaffa service och reservdelar.
iXworld samlar bland annat data
från styrsystem men också från sensorer såväl fi erade som mobila.
Med specifika appar bestämmer
kunden vilken data som ska överföras till molnet.
–Man klickar sig fram genom iXworld. Kunden har en bra översikt
över sin produktion, säger Rainer
Gondek.
Till 2019 års öppna hus, som ge-

nomfördes under fyra dagar, kom
2 500 b esökare från hela världen.
–Vårt öppna hus är populärt. Det
är stora grupper från USA, Ryssland och Kina. Merparten är förstås europeiska kunder, framför allt då många tyska, men även
många fransmän har rest hit, säger Rainer Gondek.
Index–Traub Open House är ett växande event.
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Traub TNL 32 är en längdautomatsvarv med fle a tekniska
fördelar, som simultanbearbetning med upp till 3 verktyg (varje
verktyg har variabel matning).
Att rigga om mellan längd– och
kortsvarvning är mycket enkelt.

–Förra året kom 1 700 besökare,
för två år sedan kom det cirka tusen
besökare, säger Rainer Gondek.
2018 omsatte Index–Traub 576

miljoner euro, vilket var en ökning
med 22 procent jämfört med året
före. Tyskland står för hälften av
omsättningen.
–Vi vill växa mer globalt utan att minska i Tyskland. USA är
en mycket bra marknad för oss, säger Rainer Gondek.
Prognosen för 2019 är en omsättning på 625 miljoner euro.
Per Sjögren
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Iscars Nan3Feed är ändfräsar
(8–10 mm) för solida karbidverktyg. Företaget är övertygat
om att det indexerbara konceptet utgör en konkurrenskraftig lösning. Dessa ändfräsar
kännetecknas av den ursprungliga infästningsmetoden med
mycket små karbidskär.

Fräsverktyg som ger hög avverkning
High feed milling (HFM) är en produktiv metod för grovbearbetning. En tillverkare av skärande
verktyg som satsar mycket på HFM är Iscar. I denna artikel skriver en företrädare för företaget
om utvecklingen av nya verktyg för metoden.

G

rovbearbetning med avsevärt större matning
per tand, så kallad FF (fast feed) eller HFM,
började tillämpas industriellt på 1990-talet.
Formverktygstillverkare var en av de första som
började använda HFM i sina produktionsmetoder, eftersom kunderna efterfrågade avsevärt snabbare tillverkning av gjut- och pressformar.
HFM tillgodosåg det här behovet och var en effektiv teknik
som ökade produktiviteten. HFM-metoden grundas främst på
två principer: geometrin hos en fräs och den höga matningshastigheten hos en verktygsmaskin.
Ett typiskt högmatningsverktyg har en liten skärvinkel, normalt 9–17°. Den här konstruktionsegenskapen ger tre viktiga
fördelar. Den första är möjligheten att avsevärt öka matningen
per tand eftersom det lägre radiella ingreppet kompenseras
med högre matning, så kallad ”chip thinning”.
Vid fräsning av låglegerat stål är 0,2 mm/tand ett närapå
maximalt matningsvärde, medan högmatningsfräsning av
samma material med en matning på 2 mm/tand är normalt.
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Den andra är ett lågt skärdjup som säkerställer den här geometrin för verktyget. Fräsning med lägre skärdjup minskar
skärkraften och effektförbrukningen.
Den tredje punkten handlar om att minimera skärkraftens
radiella komponent samtidigt som man maximerar dess axiella komponent, som verkar mot spindelns axel i verktygsmaskinen, det vill säga riktningen för verktygsmaskinens maximala
styvhet. Det gör bearbetningen stabilare.
Att öka matningen per tand innebär högre matningshastig-

het, vilket fordrar att verktygsmaskinen har ett lämpligt matningssystem. I exemplet med högmatningsfräsning av låglegerat stål ovan kan matningshastigheten vara 7 000–9 000 mm/
min, vilket är nivån högre än konventionella värden.
Som svar på marknadens behov har verktygsmaskintillverkare utvecklat en mängd olika maskiner som är särskilt avsedda för högmatningsfräsning. Dessa maskiner med relativt
låg effekt har trefaldiga egenskaper: högt vridmoment, spindel
med hög tryckkraft ch matningssystem med hög hastighet.
Maskinerna har avancerad maskin- och programvara för
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cnc. Införandet av HFM har väsentligt förändrat konceptet med
grovbearbetning.
Istället för intensiv materialavverkning genom djup och bred
skärning med högeffektsmaskiner,
så möjliggjorde den här metoden
ytterst produktiv fräsning på lågt
djup med lågeffektsmaskiner försedda med skärverktyg som körs
mycket snabbt.
Fräsning med snabb matning har

sedan dess genomgått några intressanta förändringar. HFM sågs från
början som en effektiv metod för
grovbearbetning av hålrum och
fi kor som var typiska för tillverkning av gjut- och pressformar, men Tang4Feed är en produktgrupp med skalfräsar med snabb matning som har tangenvisade sig snart även vara fördel- tiellt infästa rombiska skär. Fräsarna är främst avsedda för grovbearbetning av medelaktig för planfräsning (”fast feed stora och stora hålrum och fic or.
facing” eller ”triple F”).
Diameterintervallet för FF-fräsarna ökade och antalet konstruktionsmaterial som var lämp- utvecklades från att främst vara en effektiv teknik för nischen
liga för fräsning med HFM-metoden växte. Fräsning med med gjut- och pressformar, till en allmänt erkänd produksnabb matning penetrerade snabbt många industrigrenar. Det tionsmetod för all slags metallbearbetning.

VI BJUDER IN
DIG TILL VÅRT
TUBE & WIRE-EVENT
21 MAJ 2019, GÖTEBORG
23 MAJ 2019, ESKILSTUNA

Dagen är en möjlighet för rörtillverkare att
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LOGIQ4 Feed.

Stål och gjutjärn må vara kända som de främsta ”förbrukarna” av fräsning med snabb matning, men rostfritt stål,
titan och även superlegeringar för höga temperaturer kan bearbetas framgångsrikt med metoden.
Det ledde i sin tur till att verktygstillverkarna började introducera en mängd olika slags fräsar med snabb matning. Dessa
kan vara indexerbara eller solida, vara av skaft- eller dorntyp,
ha integrerade eller modulära stommar samt ha en skärgeometri som varierar beroende på bearbetad materialgrupp.

tagets Multi-Master-produkter.
Effektiv användning av HFM-verktyg inom planfräsning
gav upphov till ny efterfrågan, och företaget introducerade
inte bara lämpliga fräsverktygsgrupper, utan hade även en helt
ny lösning: de specialutformade skären. Dessa skär monteras
i vanliga universalfräsar och omvandlar dem till FF-verktyg.
Lösningen uppskattades inte minst av små och medelstora
tillverkare, som då mer effektivt kunde använda redan inköpta
verktyg.

Iscars utbud av högmatningsfräsar illustrerar den här mång-

I sin senaste LOGIQ-kampanj introducerade ISCAR fyra nya

falden med närapå ett dussintal produktgrupper – företaget är
idag unikt på området med sitt omfattande utbud av valmöjligheter.
Redan i slutet av 1990-talet introducerade företaget en grupp
med indexerbara verktyg som hade ensidiga skär för fräsning
med snabb matning, och fortsatte att utöka sortimentet genom
att lägga till fler produktgrupper inom indexerbar fräsning,
med konstruktioner som skapade mervärde åt kunderna.
I ett fall hade verktygen kostnadsmässigt fördelaktiga tvåsidiga skär; i ett annat fall en avancerad skärgeometri som avsevärt förbättrade rampningen för bättre prestanda vid fräsning
genom spiralinterpolering.
För tillämpningar där små fräsar krävs utvecklade företaget
solida FF-karbidändfräsar och utbytbara fräshuvuden för före-
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FF-verktygsgrupper och uppgraderade flera befi tliga serier.
Vad motiverade den här utvecklingen? ISCAR är kända för sin
innovationskraft, som drivs av framsteg inom forskning och
utveckling samt kundernas behov.
Den första märkbara egenskapen i de nya produktgrupperna är en avsevärd minskning av storleken på indexerbara FFfräsar. Till exempel är diameterintervallet för FFT3-02
Skären har inte något traditionellt genomgående NAN3FEED-ändfräsar 8–10 mm – ”klassiska” dimensioner för solida karbidverktyg.
Företaget är övertygat om att det indexerbara konceptet utgör en konkurrenskraftig lösning. Dessa ändfräsar (se fi .1)
kännetecknas av den ursprungliga infästningsmetoden med
mycket små karbidskär.
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MICRO3 Feed bear.

MASKIN AB
ERLANDSSON & HJO

hål i mitten som försvagar skärstrukturen. Ett skruvhuvud, som fungerar som en kil, säkrar skäret för snabb och
enkel indexering. Eftersom skäret är mycket litet till storleken
placeras det i fi kan med hjälp av en nyckel som har en magnetisk upphöjning på nyckelgreppet.
Den här konstruktionen säkerställer en konfigur tion med
fle tandade verktyg: två och tre tänder för diametrar på åtta
och tio millimeter, medan tre indexerbara skäreggar på skäret
ger kostnadseffektivitet med hårdmetall.
Ett annat exempel är Tang4Feed, en produktgrupp med skal-

fräsar med snabb matning som har tangentiellt infästa rombiska skär (se fi . 2). Fräsarna är främst avsedda för grovbearbetning av medelstora och stora hålrum och fi kor.
Den tangentiella infästningsprincipen, tillsammans med en
laxstjärtsprofil som har matchande ytor för säker montering
av skär, säkerställer en hållbar fräskonstruktion. Skärets rombform ger avsevärt bättre fräsprestanda vid rampning och dykfräsning från sidan. Tang4Feed-skären är dubbelsidiga, vilket
ger 4 skäreggar.
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Skären i båda dessa familjer fin s i flera olika skärgeometrier för optimal fräsning av olika konstruktionsmaterial.

Det stora antalet valmöjligheter i HFM-verktygsgruppen

väcker oundvikligen frågan: ”Hur väljer jag det mest lämpliga
verktyget? ” Utöver Iscars programvara ITA (Iscar Tool Advisor) har företaget utvecklat en snabbguide för val av verktyg;
en kompass med vilken tillverkare kan hitta den mest effektiva
lösningen för fräsning med snabb matning.
Iscars HFM-sortiment visar tydligt att utvecklingen av FFfräsar fortfarande inte har nått toppen av sin potential. De nyligen introducerade verktygsgrupperna erbjuder logiska svar
på kundernas verkliga behov.
Utsikterna för HFM som en produktiv metod för grovbearbetning ser lovande ut, och metallindustrin kommer att fortsätta efterfråga snabbare och snabbare fräsar som ger hög metallavverkning.
Text och bild:
Andrei Petrilin, teknisk chef, Iscar LTD.
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ERLANDSSON
Box 211, 281 22 Hässleholm
Besöksadr. Smidesvägen 4, 281 33 Hässleholm
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CNC Svarv
För leverans i augusti!

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

Viper VT-23 MC
Finns för om
• 10” chuck
• Fanuc OiTF 8,4” LCD
• Spindelgenomgång:65mm
• Spindelmotor:35HP (30min)
• Drivna verktyg, C-axel
• Programmerbar dubbdocka
• Interface för stångmatning
• Manuell verktygsinmätning Ranishaw
• Spåntransportör

JORTH

www.erlab.se

Följ oss på
Facebook och YouTube!

Tel 0451-840 20
E-mail info@erlandsson-hjorth.se
Box 211, 281 22 Hässleholm
Besöksadr. Smidesvägen 4, 281 33 Hässleholm
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BBS bestämde sig för
att växla till touchprobar från Blum Novotest
på grund av den höga
inmätningshastigheten,
som är på 2 m/min.

foton: BBs

Robusta mätprobar vid
precisionstillverkning av bilfälgar
Hjulen räknas bland de viktigaste designelementen på en bil, och många ägare använder lätta
aluminiumfälgar för att ge sin bil ett mer individuellt och sportigt utseende. Många väljer
produkter från tyska BBS, som uppnått kultstatus efter att ha börjat producera den gyllene,
tredelade eker–modellen på 1980 talet. För kontroll och inställning av svarvprocessen använder
BBS högprecisions-touch–probar från Blum-Novotest vid sin huvudanläggning i Tyskland.

D

et viktigaste steget för att producera gjutna fälgar
på BBS är den exakta bearbetningen av centrumet. “Först innebär detta att svarva centreringshålet i mitten av fälgen med en noggrannhet av en
hundradels millimeter. Därefter görs en spårurfräsning där fälglocket placeras.
–Detta kräver också extrem precision för att säkerställa att
locket passar ordentligt, förklarar Oliver Kalmbach på BBS inköpsavdelning.
–Råmaterialets lägestolerans av fälgmitten är större än toleransen av fälglockets spår, så vi måste mäta varje fälg innan den
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bearbetas. Det är därför vi alltid använder touch probarna i svarvar, säger han.
Den radiodrivna touchproben är monterad på revolvern tillsammans med svarvverktygen och förflyttas till bearbetningspositionen för mätning. Maskinen kan då utföra de nödvändiga
mätningarna med touchproben och justera nollpunkten i ncprogrammet på ett sådant sätt att centreringshålet och lockhålet
kan bearbetas med exakthet.
På BBS kör man väldigt höga skärparametrar: 3 mm:s skärdjup
och 1000 till 2500 RPM är ganska vanligt. Och under dessa ope-
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BBS

foton: BBs

BBS grundades 1970 av Heinrich Baumgartner och
Klaus brand i Schiltach. Först producerades endast
plast chassidelar, och 1972 lanserades de ett threepiece racinghjul. Från det ögonblicket och framåt,
behöll företaget en hög profil inom otorsport.
Alla produkter tillverkas i Tyskland. Kunderna
inkluderar Audi, Porsche och AMG, samt Mazda
och Hyundai. Anläggningarna i Schiltach
och Herbolzheim har över 500 anställda.

Mätning vid svarvningen av gjutna fälgar där BBS använder sig av högprecisionsprober från Blum.

Visste du att..
Med oljedimavskiljare från Italienska LOSMA
separerar ni effektivt ut oljedimman och de
skadliga partiklar som uppstår vid bearbetning

rationer, är proben utsätt för direkt besprutning med kylmedlet
och beskjutningar av spånor.
Svarv–processen orsakar också starka vibrationer, till exempel
när verktyget ännu inte har hittat sin väg helt in i materialet eller när det stöter på små hålrum i aluminium. Dessa vibrationer
överförs till proben via revolvern på vilket både verktyget och
proben är fi erade, vilket i värsta fall kan utlösa felaktiga mätningar.
–Med en annan tillverkare hade vi jämt problem, säger Oliver Kalmbach. Mätspetsen utlöste på grund av vibrationer ofta
en felaktig mätsignal, utöver det stoppades mätcykeln av spånor
och kylvatten. Det hände flera gånger att vi fi k starta om mätcykeln; dessutom var dessa mätprober sönder efter bara några
dagar. Vid serieproduktion är detta frustrerande och kan inte tolereras, anser han.
Inför de tuffa utmaningarna på BBS, med svarvbearbetningar
med mycket kraftiga vibrationer, kom den mindre
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innan de sprids i era lokaler.
Med ett HEPA slutfilter returnerar ni luft som är
99,97% fri från skadliga partiklar.

Besökadress/Postadress
Snedgatan 1, 342 50 VISLANDA
www.durocmachinetool.se
info.machinetool.se@duroc.com
Tel: +46 8 630 23 00
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och lättare Blum TC62
proben till sin rätt. T-varianten
(svarvning) valdes eftersom den
har en högre mätkraft jämfört
med standardversionen för fräsmaskiner. Den höga mätkraften
innebär att felaktiga mätningar,
som kan orsakas av extrema revolverrörelser, förhindras.
Dessutom innebär den högre
mätkraften att den trögflytande
oljan som används i svarvar som
kylsmörjmedel penetreras. Slutligen är touchproben IP68–klassad,
så det är inte några problem med
att fukt eller spånor tränger in.
Därutöver användes en nyutvecklad vibrationsdämpare för
första gången mellan verktygshållaren och proben. Detta skyddar
mätelektroniken mot skador på
grund av de starka vibrations topparna.
En av de största fördelarna med

Blums TC62 T–proben är den Oliver Kalmbach (t v) från BBS inköpsavdelning och Erhard Strobel, försäljningsteknispeciella mättekniken: trigger– ker på Blum Novotest. I bakgrunden ses en horisontal svarv med en Blum–touchprobe.
signalen genereras inte med hjälp
av en mekanisk kontakt, utan optoelektroniskt via skuggning överföringen okänslig mot störningar.
av en miniatyr ljus barriär inuti proben.
Detta innebär att den är helt slitage fri, garanterar största BBS har nu helt bytt till Blums touchprober, och nya maskiner är
möjliga tillförlitlighet även under extrema drifts örhållanden utrustade enbart med dem. Den nyutvecklade vibrationsdämpaoch i motsats till en mekanisk lösning påverkas den inte av de ren har fungerat smidigt i kombination med de robusta proberna
starka vibrationerna eller kylvätskan i svarven.
i mer än en ett och ett halvt år.
Utöver detta är radiokommunikationen av TC62 T-proben
–Blum touchsprober har gett oss en extremt tillförlitlig mätextremt snabb och pålitlig, enligt BBS, då den skickar datan process. Dessutom förkortar proberna mättiden med 70 procent,
som har registrerats till mottagaren med BRC radioteknik. eftersom mätpunkterna kan nås med hastigheter på 2000 mm/
Fördelen med denna teknik består i att varje enskild bit av en min, säger en nöjd Oliver Kalmbach.
radiosignal som körs över hela bredden av frekvensbandet gör
De prober BBS använde tidigare kom upp i hastigheter av 300
mm/min som mest. För BBS har samarbetet med Blum-Novotest varit fördelaktigt.
–De är en pålitlig partner som innebär snabbhet i bearbetningsprocessen,
avslutar Oliver Kalmbach.
BBS huvudanläggning ligger i
Schiltach i Baden Württemberg i sydvästra Tyskland.
Med touchprob menas i det här fallet spindelprob.
Denna artikel kommer från BlumNovotest AB och har redigerats av
Verkstadstidningen.

Vad vore ett däck utan en snygg fälg.

32

verkstadstidningen | 5

2019

Extremt snabb och noggrann multifunktionsmaskin.
Upp till 4 verktyg i samtidigt ingrepp. Tre XYZ-revolvrar.
Dynamisk XYZB-frässpindel 22 kW 52 Nm. i4.0 ready.
INDEX-TRAUB Nordic AB
08 - 505 979 00 www.index-traub.se
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Intercut visade Messer TerraBlade
I mars genomförde Intercut och
systerföretaget Areg öppet hus
i lokalerna i Sollentuna, vilket
vi skrev om i nr 4. Under Öppna
huset demonstrerades tio
maskiner, bland annat Messers
TerraBlade. Nedan presenterar
vi ett par blänkare från eventet.
Av Per Sjögren

Passar bra för små och
mellanstora serier
Det tyska företaget Messer Cutting Systems är en av de ledande
tillverkarna i världen av gas-, plasma- och gasskärmaskiner. Den
som köper en Messer får en maskin med ett högt teknikinnehåll.
Intercut representerar Messer och visade under öppna huset
modellen TerraBlade.
Skärområdet i maskinen är som standard 1500x3000 och möjliga skärteknologier är gas och plasma. TerraBlade var utrustad

med Messers egenutvecklade styrsystem Global Control och
passar mycket bra för små och mellanstora produktionsvolymer.
Brännarvagnar som inte används kan ”parkeras” utanför skärbordet.
Enligt Intercut är det en skärmaskin med bra prestanda och
noggrannhet.

En kapmaskin för
tuffa m terial
Intercut representerar även ett par tillverka-

re av kapmaskiner, bland annat den italienska
tillverkaren Istech. På eventet demonstrerades
Istech Power 440 NC, en en helautomatisk
tvåpelar–bandsåg där kapning av mycket tuff
material kan utföras. Kapaciteten i sågen är
440x440 mm.
Power 440 NC har stegvis matning utan
omtag för korta detaljer, samt automatisk mätning av första snittet, det vill säga inget renssnitt behövs. Bandsågen har också skruvstäd
på båda sidor om bladet och materialbibliotek
för skärdata med kundanpassade menyer.
Sågbladet i kapmaskinen var från Eberle
som Intercut också representerar.
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En speciell
sammanfogningsmetod
På bilden ses Kaj Riesterer, försäljningschef på PST Products

GmbH, samtala med Staff n Lingmark från Verkstadstidningen.
PST Products GmbH var medutställare hos Intercut och presenterade sammanfogning med tekniken EMPT (Electric Magnetisc
Pulse Technic).
–EMPT är en höghastighetsomformning där energi lagras i
kondensatorer och därefter genom en spole skapar ett magnetfält,
antingen runt en artikel eller över en platt yta, säger Kaj Riesterer.
Sedan släpps den koncentrerade energin, vilket sker under ex-

tremt kort tid – 32 mikrosekunder.
–Då får vi en höghastighetsomformning och en automatisk
bonding genom ett kontaktlöst, värmelöst förfarande, säger Kaj
Riesterer.
Med EMPT kan alltså sammanfogning ske av två olika material
som i vanliga fall inte går att svetsa. T ex aluminium med rostfritt, aluminium med koppar, alumium med aluminium. EMPT
används också inom kärnkraftsi dustrin för sammanfogning av
mycket hårda osvetsbara material.

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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En rörlaserskärmaskin
för komplett bearbetning
Dagens rörlaserskärmaskiner är högproduktiva maskiner som ständigt utvecklas. Till exempel i Trumpfs
rörlasrar (TruLaser Tube 5000 och TruLaser Tube 7000) kan numera även gängning av rör utföras.

T

yska Trumpf är komplett inom plåtbearbetning. Företaget tillverkar maskiner, automationsutrustningar,
mjukvaror och laserkällor. Utöver detta tillverkar de
även maskiner för additiv tillverkning, lasermärkare,
med mera.
Inom nischen rörlaserskärning har Trumpf TruLaser Tube som
fin s i modellerna 5000 och 7000. Modellen 5000 skär rör upp till
154 mm, 7000-m askinen skär upp till 204 mm. Maskinerna kan
bestyckas med CO2-laser eller med Trumpfs egenutvecklade fastkroppslaser TruDisk.
I en TruLaser Tube kan förutom skärning även kapning och håltagning utföras i en enda uppspänning och det i material som svart,

aluminium och rostfritt. Förra året lanserade Trumpf ytterligare en
funktion till sina rörlasrar – nämligen en gängfunktion.
Gängning av rör brukar normalt utföras i en egen station på verkstaden, nu kan den processen utföras i TruLaser Tube 5000 och TruLaser Tube 7000. Maskinerna kan utrustas med en fyrpositionerad
verktygsväxlare samt spindel som möjliggör tillverkning av gängor
i rören.
–Det går faktiskt att få en verktygsväxlare med åtta stycken verktyg, säger Stefan Wallén, försäljningschef på dotterbolaget Trumpf
Maskin i Alingsås.
Genom att kunna göra mer i en enda uppspänning sparas mycket
tid i och med att man inte behöver rigga.

foton: trUmPf

Trumpf integrerar rörskärning med
gängning. På bilden ses en TruLaser
Tube utrustad med en fyrpositionerad verktygsväxlare samt spindel
som möjliggör tillverkning av gängor i såväl tunna som tjocka rör.
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Det som utförs i en TruLaser Tube är det

som kallas för ”fl w drilling, kallas också
för thermal drilling”, en teknik som lämpar
sig för rör med väggtjocklekar på 1-3 mm.
I det första bearbetningssteget med ”fl w
drilling” pressas röret ut, i nästa steg skärs
gängorna.
I rörlaserskärmaskinerna TruLaser Tube 5000 och i TruLaser Tube 7000 kan
Integrationen av dessa steg i maskinen säskärning, kapning, håltagning och gängning utföras i en enda uppspänning.
kerställer att gängorna hamnar på rätt ställe.
Samtidigt reducerar det både logistiskhantering och genomloppstiden i maskin.
hålen ska vara på motsatt sida om svetssömmen. Genom att kunna
Processen övervakas av sensorer och en operatör kan hålla sig detektera var svetssömmen befin er sig går det i en TruLaser Tube
uppdaterad om vad som sker och får meddelanden om till exempel att rotera/justera röret till rätt läge före en bearbetning.
ett verktyg behöver bytas ut. Den fysiska belastningen på operatörer
Detekterng av svetssömmar är bara en av flera smarta funktiominskas betydligt då de inte längre behöver bära rören till en separat ner som TruLaser Tube–maskinerna kan utrustas med. Intresse för
station.
gängningsfunktionen som modellerna kan utrustas med fin s det
från industrin, menar Stefan Wallén.
Trumps maskiner är också utrustade med en rad smarta funktioner
–Vi har ett fle tal skandinaviska företag som är intresserade av en
som till exempel Smart Profile Detection.
TruLaser Tube med den tekniken.
–Med visionsystem kan man se hur profilen ser ut och att rör kan
läggas rätt i chucken. Det fin s också möjlighet att detektera svets- De senaste åren har Trumpf Maskin sålt bra med rörlaserskärmasömmen både på ut och insidan av rör, säger Stefan Wallén.
skiner. Det handlar om ett tiotal maskiner i Skandinavien.
Ett rör består av plåt som har svetsats ihop och därför fin s det
–Såväl stora som små företag köper våra rörlaserskärmaskiner,
alltid en svetssöm på ett rör. Den kan vara svår att se och var den säger Stefan Wallén.
fin s.
Vi antar att ben till ett bord ska bearbetas där krav fin s på att
Per Sjögren

Lista erbjuder förvaringslösningar
med fantastisk prestanda och
med unika kundanpassade
lösningar. Företaget
symboliserar kvalitet och är
marknadsledande i Europa när
det gäller arbetsplatser och
förvaringsutrustning. Referenser
finns inom verkstadsindustrin,
försvarsmakten, sjukhus,
universitet, F1-stall, apotek,
kärnkraftverk, bilindustrin mm.
Kontakta oss för mer information
om Lista eller någon av våra
andra leverantörer!

www.techpoint.se
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Bystronic Xpert 40 kan
betjänas manuellt eller med
Bystronics automationsutrustning Mobile Bending
Robot. Denna bild togs på
Euroblech hösten 2018.

En kompakt och fl xibel kantpress
Bystronic Xpert 40 är en kantpress som upptar en liten golvyta och kan betjänas manuellt eller med
automationsprodukten Mobile Bending Robot.

D

foton: PEr sJÖGrEn

et finns flera kantpressar på marknaden som
är både kompakta och mångsidiga. En av
dem är Xpert 40 från Bystronic med 1520 x
1584 x 2449 mm för längd, bredd och höjd.
Bockningslängden i kantpressen är 1 030 mm
och presskraften är 40 ton.
Xpert 40 har ett verktygsutrymme på 570 mm, standardslag-

Bockningslängden i Xpert 40 är 1 030 mm och presskraften
är 40 ton. Denna bild togs i maj 2018 på mässan Elmia Plåt i
Jönköping.
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längd är 200 mm och maximal snabbgångshastighet 300 mm/s
samt 25 mm/s i maximal arbetshastighet.
Xpert 40 är användarvänlig då den har funktioner som ergonomisk design och individuellt anpassningsbar arbetsmiljö, vilket förbättrar arbetsmiljön för en operatör.
En verkstad kan välja att betjäna Xpert 40 manuellt eller med
Bystronics automationsutrustning Mobile Bending Robot, vilket
öppnar upp för flex bilitet. Bland annat är automationsutrustningen flyttbar. Att flytta Mobile Bending Robot är mycket enkelt – det kan antingen ske med handkraft eller med truck, till
exempel till en annan Xpert 40 i fabriken.
När det gäller mångsidigheten kommer här ett exempel på hur
ett företag kan använda en Xpert 40. På kvällar, nätter och helger kan obemannad körning ske genom att låta roboten betjäna
kantpressen. Under dagtid kan en operatör betjäna maskinen.
Med plug & bend–konceptet ställs Mobile Bending Robot in på
bara några minuter vid anslutning till en Xpert 40. Trots automationsdelen förblir hela systemet mobilt.
Denna typ av automationslösning kan vara första steget för en
verkstad (t ex en underleverantör) som ännu inte har automation i verksamheten.
Det är enkelt att arbeta med denna automationslösning. För
en 7–8 år sedan var det mer komplicerat att programmera en
robot. Numera, i och med att gränssnitten har blivit mer lätta att
använda, är det betydligt enklare att programmera en cell bestående av en Xpert 40 och Mobile Bending Robot.
Per Sjögren
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90° FRÄS MED 4 SKÄREGGAR
 Äkta 90° axialfräsning
 Skärens höga axiella, positiva geometri generar
lägre skärkrafter
 Stor rampvinkel
 En tättandad fräs med hög produktivitet
 Kan användas till många olika fräsapplikationer

SMV Verktyg AB Parkgatan 6, SE-333 31 Smalandsstenar, Sweden
+46-371-343-48

verktyg@smv.se

verktyg.smv.se

MÄtteknIk

Stort intresse för
Mitutoyos öppna hus
Hundratalet besökare kom till Mitutoyo Scandinavias öppna hus i Alingsås i april. Förutom
koordinatmätmaskiner, probar och annan mätutrustning kunde besökare lyssna till föreläsningar.
Mitutoyo Scandinavias öppna hus genomfördes under två dagar. Ansvarig för eventet var Sara Vallin som är sälj– och marknadskoordinator på Mitutoyo Scandinavia.
–Det är bra uppslutning och vi har bra med plats i Alingsås,
ungefär cirka 240 kvadratmeter inkluderat showroom och kontor, säger Sara Vallin.
Ett av blickfången under öppna huset var automatiserad mätning.
–Vi visar en Ko-ga-me som betjänas av Universal robot, säger
Sara Vallin.
Mitutoyos Mach Ko-ga-me är intressant på många sätt. Det är
en kompakt och mycket snabb mätmaskin som är anpassad för
att stå direkt i produktionen. Mätmaskinen kan betjänas av robot

och stå i en automationslösning.
Ko-ga-me är unik så till vida att den monteras på ett lämpligt
stativ. Mätmaskinen kan placeras på ett stativ på väggen och därmed utnyttja höjden och mäta höga detaljer.
Ko-ga-me kan placeras på en linjärstyrning, som kan vara fl ra meter lång, därmed kan Ko-ga-me användas för mätning av
långa och stora komponenter eller produkter.
Automatiserad mätning har under de senaste åren blivit allt
intressantare för många inom verkstadsindustrin.
Genom att automatisera mätningen rationaliseras den och blir
snabbare, mätcykeltiderna för detaljerna sänks rejält och mätdata fås fram mycket snabbt.
Universal Robots robotar är små, flex bla och lätta att programmera. Robotarna är portabla och kan placeras vid
Ett par minuter efter klockan 09.00, första
utställningsdagen, såg det ut så här i Mitutoyos
lokaler i Alingsås. Under två dagar kom cirka
100 besökare till öppna huset.
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Den nya mångsidiga hårdmetallsorten TP3501
kompletterar Duratomicprogrammet för svarvning i
stål. Den är ditt förstaval för
besvärliga operationer, t.ex.
vid intermittent bearbetning
och under instabila förhållanden. Sortkedjan är
nu komplett och omfattar
TP0501 – TP1501 – TP2501 –
samt nya TP3501.

TP3501- EN UNIVERSELL
DURATOMICSORT DU KAN
LITA PÅ!

MÄtteknIk

Sara Vallin, sälj– och marknadskoordinator på Mitutoyo Scandinavia, organiserade öppna huset. Oliver Senftleben,
produktchef för formmätinstrument på
Mitutoyo Europe GmbH, föreläste om
ytjämnhetsmätning och form och läge.

en arbetsstation eller på en fle operationsmaskin.
Universal Robots är så kallade samarbetsrobotar som kan samverka med
människor i till exempel en produktionslina.
En annan mätmaskin i Alingås var koor-

dinatmätmaskinen Crysta Apex S 7106.
–7106 står för mätområdet, som är 700 x 1000 x 600 millimeter för X/Y/Z, säger Markus Benjaminsson, applikationstekniker
på Mitutoyo Scandinavia.
Det han demonstrerade vid Crysta Apex-stationen var tilllämpningen skanning med prob och hur det är att jobba i programvaran MCOSMOS.
–Det vi framför allt demonstrerar är funktionaliteten skanning med prob. Hur man kan använda sig av skanningsproben
och vad man kan göra med den data som man får ut med hjälp
av den, säger Markus Benjaminsson.
En viktig funktion i MCOSMOS är att man kan omkalkylera
element, cirklar och plan samt jämföra punkterna ifrån en skannad kontur (ett punktmoln) med den nominella formen. Genom
att omkalkylera sparas tid och därmed tjänar ett företag också
pengar.
–Det fin s en enorm tidsvinst om man exempelvis har en
komplex form och istället för att mäta varje geometrisk del med
punkter, så skannar man hela formen och utifrån den skannande
datan gör man sedan beräkningen, säger Markus Benjaminsson.
–Man kalkylerar element, cirklar, linjer och så vidare.

Automatiserad mätning demonstrerades. En Mach Ko-game betjänades av en Universal Robots, gripdonet var från
RobotiQ.
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Hur stora tidsbesparingar som kan erhållas beror på hur komplex geometrin är på en komponent.
–Det kan handla om tidsvinster på upp till 1 000 procent eller ännu mer, allt beroende på hur utformningen på detaljen är,
säger Markus Benjaminsson.
MCOSMOS är en basmjukvara för Mitutoyos mätmaskiner som

sammantaget innebär att stora rationaliseringar och tidsbesparingar runt mätningar kan erhållas. MCOSMOS består av ett
fle tal moduler.
Vid Crysta Apex–maskinen demonstrerades också ett fix ureringssystem där byte av fix urer utförs på ett enkelt och snabbt
sätt. Man lägger ned fix uren på en basplatta på mätmaskinen
och fix uren fi eras på rätt ställe. För att ta bort en fix ur från
plattan lyfter man enkelt upp den.
–Tanken med det här fix ureringssystemet är att tre stycken
kulor monteras in under en fix urplatta. Kulorna styr mot V-spår
i basplattan som är monterad på maskinbordet, säger Markus
Benjaminsson.
Det fin s två fix urplattor för olika storlekar. Under öppna huset
använde Mitutoyo den mindre plattan som var på 250x250 mm.

Koordinatmätmaskinen Crysta Apex S 7106 har ett mätområde på 700 x 1000 x 600 millimeter för X/Y/Z. Vid Crysta Apexstationen demonstrerades tillämpningen skanning med
prob och hur det är att jobba i programvaran MCOSMOS.
verkstadstidningen | 5
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MeasureLink är ett programpaket för
att lagra kvalitetsmätdata och göra
databehandling av informationen.

Mats Fredriksson, applikations- och projektansvarig samt an-

svarar för datakommunikation på Mitutoyo Scandinavia, demonstrerade MeasureLink.
–MeasureLink är ett programpaket för att lagra kvalitetsmätdata och göra databehandling av informationen. Det kan utföras
i den enklaste formen att man registrerar mätvärden och får dokumentation och lagring gjord, säger han.
–Nästa steg är insamling av statistisk information, med hjälp
av den kan du styra din process i maskinen. Man uppnår kontroll
och därmed färre kassationer. Ett företag får bättre styrning och
bättre lönsamhetsresultat i produktionen, säger Mats Fredriksson.

Under de två dagarna genomfördes också föreläsningar, ämnena

var ytjämnhetsmätning och grunderna i form och läge. Föreläsare var Oliver Senftleben, produktchef för formmätinstrument på
Mitutoyo Europe GmbH. Verkstadstidningen fi k en pratstund
med honom mellan föreläsningarna.
–Ytjämnhetsmätning är ett stort område. Det fin s nästan inte
en ritning där det inte fin s krav på ytjämnhetsmätning, så det
här är ett ämne som borde intressera alla inom industrin.
Han anser att kunskaperna om mätning, generellt sett i Europa, varierar.
–Det fin s en kunskapsklyfta och utbildning behövs. Vi genomför regelbundet seminarier inom mätning. Inte enbart fysiska seminarier och vi har även kurser på internet, säger Oliver
Senftleben.

Förutom Alingsås har Mitutoyo Scandinavia även utställningshall i Värnamo och förstås i Upplands Väsby där huvudkontoret
ligger.
Mitutoyo Scandinavia AB är dotterbolag till japanska Mitutoyo, en av de stora i världen när det gäller tillverkning av maskiner och kringutrustningar för mätning.
Mitutoyo Scandinavias försäljningsområde är Sverige, Norge,
Finland, Estland och Island. Dotterbolaget har 38 anställda.
Mitutoyo är ett familjeägt företag med runt 5 000 anställda
runt om i världen.

FRIALIT®-DEGUSSIT®
KERAMISKA PRODUKTER
FÖR SVÅRA INDUSTRIMILJÖER
Aliaxis utvecklar, producerar och levererar
kundanpassade keramiska produkter och
lösningar för olika områden inom industrin.
www.aliaxis-ui.se

Per Sjögren
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addItIV tILLVerknInG

Tyska EOS har en gedigen erfarenhet då de har
byggt maskiner för additiv tillverkning i 30 år.

Additiv tillverkning
har fle a fördelar
3D Printing, eller additiv tillverkning, börjar nu slå igenom på bred front. Trots att fler s enska
verkstäder satsar på 3D-maskiner är kunskaperna om additiv tillverkning varierande inom
industrin.

A

dditiv tillverkning (additive manufacturing –
AM på engelska) är det gemensamma namnet
för ett antal tillverkningsmetoder där detaljer
med valfri geometri byggs upp genom att material adderas lager för lager. Detaljerna kan vara
enkla men även ha mycket komplicerade geometrier.
Under de senaste tio åren har AM vuxit i Sverige. Även om
fler verkstäder köper maskiner för additiv tillverkning är kunskaperna om AM skiftande inom industrin.
–Den största bromsklossen för AM:s utveckling i Sverige är
bristen på know-how, säger Christer Bengtsson, regionchef för
Norden och Baltikum på EOS Nordic AB.
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EOS, Electro Optical Systems, är ett företag som grundades 1989 och har huvudkontor i Krailling i Tyskland. EOS är
känt för sitt pionjärarbete inom Direct Metal Laser sintering,
DMLS, och har ett brett utbud av maskiner för additiv tillverkning.
–De grundläggande drivkrafterna på metallsidan är att man
eftersträvar större funktionalitet i produkterna, reducerad
vikt, kortare ledtider och att lösa konstruktionsproblem som
man inte kunnat med traditionell tillverkning, säger Christer
Bengtsson.
Med Additiv tillverkning kan detaljer/produkter med vilka
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Ett företag som har kommit långt
när det gäller tillämpning av additiv teknik är Siemens Industrial
Turbomachinery i Finspång. Bilden
är från 2016 och visar Jonas Eriksson samt Jenny Larfeldt, seniorexperter inom området förbränningskammare för gasturbiner. De
håller i varsin förbränningsspets
för gasturbiner. Den Jonas håller i
har svetsats ihop, den som Jenny
håller i har 3D-printats i en EOS
M-400-4.

foto: daGmar Zitkova

geometrier som helst tillverkas. En användare har fullständig
geometrisk frihet när det gäller att formge detaljer/produkter.
Den tredimensionella processen vidgar ramarna för vad traditionell tillverkning tillåter. Slår man ihop flera enklare pro-

dukter till en enda mer komplex så får den fördelen att kunna
tillverkas i ett stycke. Och då kan ett eller flera led i tillverkningsprocessen sparas in.
Ett företag som går i bräschen är Siemens i Fin-

EDGECAM
EDGECAM
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3D Center stöder på olika sätt
företag med att
utvärdera och
investera i den
nya tekniken.

Ulf Qviberg är vd för 3D Center.

spång. Ser man generellt på AM är användningen i
huvudsak för prototyper eller förproduktion.
–Men det unika med Siemens i Finspång är att man där tagit
steget in i riktig produktion, säger Christer Bengtsson. Drivkrafterna för Siemens är att kunna erbjuda bättre produkter
med större funktionalitet och med avsevärt kortare ledtider.
Att stora världskända företag som Siemens, GE i USA och
Airbus i Europa satsar miljarder på additiv tillverkning gör
förstås att många andra företag börjar intressera sig för tekniken och inser att det kanske är ett tåg man inte har råd att
missa. Samtidigt innebär AM en komplicerad omställning av
produktionen. Det kräver en mognadsprocess.
–Wallenberg-sfärens stora industrier har startat AMEXCI,
ett samägt företag för att bygga upp kompetens inom additiv
tillverkning, fortsätter Christer Bengtsson. AMEXCI, bygger
upp och delar know-how, köper in maskiner och fungerar som
katalysator för de delägande företagen. De kan skicka dit jobb
för utförande, men också sin personal för upplärning.
AMEXCI består av Saab, ABB, SKF, Scania, Atlas Copco, Höga-

näs, Electrolux, Husqvarna, Stora Enso och Wärtsilä och fin s
i Karlskoga i Värmland.
Siemens med sina berömda turbinblad var till en början
knappast något exempel som gav andra mod att följa efter. Det
verkade tvärtom nästan avskräckande på alla vanliga verkstadsägare som sysslade med betydligt blygsammare produkter. Man hörde ofta att additiv tillverkning är inget för oss som
måste hålla oss på jorden.
–Det roligaste med den historien är att Siemens högsta ledning sade exakt samma sak till pionjärerna som drog in tekniken, säger Christer Bengtsson. Men just på Siemens har man
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foto: PEr sJÖGrEn

kortat prototyptiden för turbinblad från två år till två månader.
Det är knappt man tror att det är sant.
Han fortsätter:
–Vi ser ännu bara toppen på isberget när det gäller genomslaget för AM på bred front i Sverige. Då menar jag både plast
och metall. EOS är en av de största aktörerna på marknaden
och har ändå bara cirka 1 200 personer globalt, varav ett tiotal i Norden. Vi är fortfarande små och har inte varit ute och
träff t alla bolag och berättat vilka möjligheterna och utmaningarna är. Så tillväxtpotentialen för Sverige och Norden är
mycket stor.
Mognaden vad gäller metallpulvren ifrågasätts ibland.

–Jag vill påstå att EOS har en mycket hög mognad på ett
antal material och det utvecklas nya hela tiden, svarar Christer
Bengtsson. På metallsidan har vi 70 anställda vid vårt FoUcenter i Åbo, EOS Oy. Detta center är en avknoppning från
Electrolux Rapid Development och bildades i Finland år 2000.
Nyckelpersonerna i det bolaget fin s fortfarande kvar, så genom vårt FoU-center har vi 20 års erfarenhet både av metallmaterial och av att utveckla processerna.
–Så det är väldigt roligt att kunna peka på att EOS metalldel
faktiskt utvecklats i Finland och i Sverige. Och denna specialistkompetens är unik till och med sett till hela världen.
EOS tillverkar inte sitt eget metallpulver, men specificer r och

kontrollerar processerna hos underleverantörerna för att kunna garantera kunderna resultatet i slutänden.
–Metall fascinerar många, men jag hoppas att de som tittar på metall inte underskattar vad plastmaskiner kan göra för
dem, tillägger han. Steget till metall-AM är stort, men
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ett betydligt kortare steg är att börja med plast. Metall
är en större investering och kräver betydligt mer kompetens.
–Jag har svårt att tänka mig något bolag oavsett bransch som
inte skulle ha intresse av plastdetaljer som är anpassade och
funktionellt intressanta. Så jag vill flagga för att inte glömma
plasterna.
3D Center i Västervik har ett brett sortiment av 3D-skrivare.

En storsäljare hos företaget är HP:s Multi jet Fusion 4200. 3D
Center stöder på olika sätt företag med att utvärdera och investera i den nya tekniken.
–Det är stora skillnader mellan metall och polymersidan,
säger Ulf Qviberg, vd för 3D Center. Det händer oerhört mycket spännande saker inom metall, men området är mycket mer
komplext än man kanske tänker på i första skedet. Man kommer snabbt in på metallurgifrågor, hållfasthet och liknande.
Och det är fortfarande relativt dyrt och långsamt. Från vår sida
har vi tagit ett steg tillbaka i avvaktan på att metallsidan ska
mogna lite mer.
Vad som har skett under de senaste två åren är att inte bara
prototyper, utan många fler slutprodukter produceras med additiv tillverkning.
–Det är allt från maskinkomponenter till konsumentprodukter, säger Ulf Qviberg.

Han fortsätter:
–Ikea är främsta exemplet med sin produktserie som kallas
Omedelbar. Det är en vägghängare i plast som produceras med
AM. När metall–maskinernas hastighet ökar och kostnaderna
för utskrift går ner, då kommer även metall att användas på
bredare front. Men idag hittar man inte så många fler tillämpningsområden än rymd och flyg eller medicinska implantat,
där det i och för sig händer mycket.
På plastsidan konkurrerar additiv tillverkning med formsprutning. Med behov av under 100 000 enheter per år, då är
additiv tillverkning många gånger mer kostnadseffektivt än
formsprutning.
–Servicebyråerna är viktiga kunder till oss. Vi säljer många
olika typer av maskiner där HP står för merparten. I den andra
storleksänden har vi bland annat Kodak.
3D Center säljer till företag som har någon form av utveckling, men också produktion. Det är såväl mekaniska verkstäder med egna produkter som legotillverkare.
HP:s stora produktionsmaskiner kostar omkring fyra miljoner kronor, vilket är mycket pengar menar Ulf Qviberg.
–Men samtidigt är maskinen mycket produktiv och spottar ur
sig 100-tals bitar per körning. Om man inte har behov av så stora
volymer fin s även en mindre HP-maskin som nyligen lanserats.
foto: HP

3D Center säljer bra av
3D-skrivarna från HP.
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Alternativet är att ett företag börjar att köpa AM–produkter hos någon servicebyrå.
–Vår roll i detta är att vi
försöker hjälpa kunden på
vägen med tester, utvärdering, demonstrationer och
kalkyler för att ha ett bra underlag för investering, säger
Ulf Qviberg.
–Många svenska företag
har mycket att tjäna på additiv tillverkning. Men det är
rätt stor brist på generell kännedom om tekniken.
3D Systems, EOS, Stratasys,

ExOne, Voxeljet och svenska
Arcam är några av marknadens mest kända tillverkare.
De tillverkar maskiner med
tekniker som Stereolitografi
(SLA), SLS (Selective Laser
Sintering), FDM (Fused deposition modelling) elektronstrålesmältning, EBM och En detalj som har printats i en EOS.
foto: Eos
DLP (Digital ljusbehandling).
–Inom additiv tillverkning
fin s det ett stort antal olika
sat sitt värde i otaliga sammanhang och det märks inte minst
tekniker och processer, säger Christer Bengtsson.
Att välja de som passar bäst för en viss uppgift kan vara på att vår installerade bas enbart inom polymer är över 1 500,
svårt.
fortsätter Christer Bengtsson och tillägger:
–Inom EOS har vi runt 30 års erfarenhet av 3D för industri–SLS har en stark ställning på marknaden och vi fortsätter
ella processer. Vi har strävat efter att fullända processen för att utveckla denna teknik.
pulverbädds-AM och lärt oss bemästra samspelet mellan skrivaren och materialet för bruk i industriell skala, säger Christer Christer Bengtsson berättar också om EOS kommande lanseBengtsson.
ring av Laser Pro Fusion, som enligt EOS är ett helt nytt grepp
SLS-processen är känslig och utmaningen är att uppnå till- inom polymer AM. Med hjälp av nästan en miljon diod-lasrar
räcklig stabilitet.
smälts materialet så effektivt att metoden i många fall kommer
–Fördelen jämfört med andra tekniker är uppenbar: den kunna ersätta formsprutning.
kräver inga tillsatser, enbart pulver och laser. Den har beviMats Thorén

LETAR DU ETT
ACKREDITERAT LABB?
Vi hjälper dig med provning och analyser av rostfria stål:

- Mekanisk provning
- Korrosionsprovning

- Kemisk analys
- Utvärdering av skärbarhet

Läs mer på: http://serviceportal.materials.sandvik
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På Hannovermässans första dag fick st tsminister Stefan Löfven och förbundskansler Angela Merkel en rundvandring i
Sverigepaviljongens utställning Smarta Fabriken. Här har de kommit fram till monteringsstationen med samarbetande
robotar. Angela Merkel passar på och skakar hand med de två svenska studenter som visar hur stationen arbetar.

Nya industrisamarbeten krävs när
den politiska världskartan ritas om

A

tt vi lever i förändringens tid där i stort sett alla
hittills gällande ”kartor” har börjat ritas om har
knappast undgått någon, konstaterade både vår
statsminister Stefan Löfven och Tysklands förbundskansler Angela Merkel i sina respektive invigningstal för industrimässan i Hannover där Sverige detta år
är partnerland.

Som exempel nämnde Merkel Brexit och Trumps protektionis-

tiska handelspolitik och det fin s flera moln på himlen. Den allt
starkare kinesiska ekonomin kommer att röra om i grytan. Men
även politisk oro i form av tilltagande nationalism i många länder, oro för flyktingvågor, naturkatastrofer, miljöförstöring och
klimatkrisen kommer att påverka oss.
Hannover har en lång tradition med så kallade partnerländer från olika delar av världen. Syftet är att lyfta fram viljan att
göra aff rer ihop. En snabb titt i bakspegeln visar att det oftast är
grannländerna, men framför allt de stora ekonomierna i Asien
som bjuds in som partnerländer: Nederländerna var det år 2014,
Ryssland 2005 och 2013, Kina 2012, Frankrike 2011,Italien 2010,
Korea, 2009, Japan 2008, Turkiet 2007, Indien 2006 och 2015, usa
2017 och året före oss bjöds Mexiko till Hannover. Till 2020 års
partner har mässan utsett Indonesien.

Sweden Co-Lab är temat för Sveriges partnerskap. Fokus i aktiviteterna ligger på samskapande, kreativitet och innovation. När
förändringens vindar blåser i både politiken och handeln, krävs
mer än någonsin nya konstellationer och nya typer av samarbeten, nya industrier och helt nya tekniska lösningar.
Hannovermässan är världens största industrimässa med cirka
6 500 utställare från 75 länder, besöks av ca 220 000 besökare och
2 500 journalister från hela världen. Att stå i strålkastarljuset på
denna stora världsarena betyder att Sverige exponeras i helt rätt
sammanhang. Stora utmaningar väntar och det är bråttom, men
som Merkel konstaterade, det fin s inga genvägar. Bara god ekonomisk tillväxt skapar förutsättningar för god ekologi och social
omsorg. Och som Stefan Löfven konstaterade, vi kan inte klara
det ensamma utan bara i samarbete med andra.
Totalt deltar 129 svenska företag, organisationer, myndigheter,

regioner samt universitet i den svenska delegationen. Flera minstrar besöker mässan (som i skrivande stund fortfarande pågår).
Sverige vill visa hela världen att vi visserligen är ett litet land men
att vi är en världsledande leverantör och utvecklare av innovativa, digitala och hållbara företag, lösningar och kompetenser.
Det är grunden för allt samarbete.
Dagmar Zitkova
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Både Fredrik Benke Rydmans
balett tillsammans med en
industrirobot (t.v.) och Euforia,
framförd av Eurovisions vinnaren Loreen (bilden ovan), gick
hem hos publiken vid den stora
invigningsceremonin.
Lumenradio (t.h.)
ställde ut i den svenska samlingsmontern
Digimania i automationshallen. Erik
Orrskog och Daniel
Hansson visade sin
så kallade meschnätbaserade lösning.
Visionsystemtillverkaren Detab Vision
(bilden t.h.) stod i partnerlandpaviljongen där den smarta fabrikens olika
stationer visades. Det var full fart i deras
station. När Automation besökte dem,
hade intresserade besökare stått i en
lång kö. – Jo, det är verkligen full fart här,
sade marknadschefen Berit Kroon skrattande. Vem skulle kunna tro det, vår lilla
maskin, men det är kul.

Svenska industrikändisar syntes på mässgolvet. Här överlägger Innovationerna och kapitalet. I diskussionspanelen möttes Vinnovas
Victoria Van Camp, innovationschef på SKF med ABB:s Sverige- generaldirektör Darja Isaksson med Investors ordförande Jacob Walchef Johan Söderström inför svensk-tyska business summit.
lenberg för att reda ut vad som krävs för att ny teknik skapas.
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RISE IVF:s Emil Johansson erbjöd förbundskansler Angela Merkel att starta 3D-printingen av den vas som tillverkades
direkt till henne. Till höger på bild ses statsminister Stefan Löfven.

Intressant mässa med
Sverige som partnerland
Årets Hannovermässa bjöd på en uppsjö av teknik. Ett par intressanta trender för Verkstadsindustrins läsare var industri 4.0, cobots, 5G och additiv tillverkning. Då Sverige också var
partnerland stod det tysk-svenska samarbetet i fokus.

H

annover Messe, eller Hannovermässan på
svenska, arrangeras årligen och är ett antal
industrimässor som genomförs parallellt.
2019 års event var extra intressant i och med
att Sverige var partnerland.
Befann man sig i Hannover under mässdagarna var det svårt
att undvika att Sverige var partnerland. Både ute på stan och
inom mässområdet skyltades det fl tigt med olika tysk-svenska
flaggor med mera.
Under själva mässan var det den stora gemensamma svenska
montern som gjorde mest intryck. Här samlades en stor mängd
aktörer under ett gemensamt paraply, med Business Sweden som
samlande aktör.
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Flera av de stora svenska industriföretagen, forskningsinstitutet RISE samt de större tekniska högskolorna och universiteten
var några exempel på de som fanns på plats för att visa upp nya
produkter och industriella möjligheter. De gavs också en massiv uppbackning från det offic lla Sverige då såväl regering som
kungahus fanns med under mässdagarna.
Utställarna i den svenska samlingsmontern fi k också onekligen en flygande start då förbundskansler Angela Merkel och
statsminister Stefan Löven spenderade avsevärd tid där. RISE
IVF:s Emil Johansson, som forskar inom 3D-printing, fi k till
exempel äran att demonstrera tekniken för de två statsöverhuvudena.
Emil Johansson erbjöd även Angela Merkel att starta 3D-prin-
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Ett exempel på hur en framtida svetscell kan
styras och övervakas med hjälp av 5G.

foto: mats LUndin

tingen av den vas som dagen till ära tillverkades
i realtid åt förbundskanslern. Löpande under
mässdagarna fanns sedan flera industriledare och
regeringsrepresentanter på plats för att debattera
ny teknik och åtgärder för att utnyttja den maximalt.
Från svenska regeringens sida var det tydligt att
industrin är av vitalt framtida intresse. Den tidigare statsministern Fredrik Reinfeldts uttalande
vid World Economic Forum i Davos 2013 ”Vi
brukade ha människor i industrin men de har i
princip försvunnit” nu är dött och begravet.
Tyskland har för övrigt aldrig gått i den fällan.
Här är det självklart att måna om sin industri, vilket underströks av att Angela Merkel tog sig god
tid att besöka mässan mitt under brinnande brexitkaos.

Industri 4.0 i ropet

Att begreppet industri 4.0 skulle vara i ropet under Hannovermässan är väl knappast förvånande. En lång rad utställare refererade också fl tigt till begreppet, med mer eller mindre konkret

innebörd i montrarna.
Det var också så att just delbegreppet 4.0 faktiskt var hetare,
då det numera verkar bli en symbol för det senaste. Man fann

THE FUTURE STARTS HERE

Det världsledande CAM-systemet! Med en helhetslösning från
Mastercam förenklas och optimeras tillverkningen.

Preparation/
Setup
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Tool Support

CNC

Validation

Job Management

www.ameab.se
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under mässdagarna 4.0 ditsatt på en lång
rad olika produkter och tjänster.
De mest djärva marknadsförarna har
dessutom nu börjat tala om ”beyond 4.0”
och till och med om 5.0. Egentligen understryker nog bara detta det faktum att
begreppet industri 4.0 i sig rymmer ett
rätt stort tolkningsutrymme.
En sak var dock fle talet aktörer ense
om. Det var att ska möjligheterna med industri 4.0, och dess tillgång till information på rätt plats i rätt tid, utnyttjas fullt
ut måste det också till en icke-hierarkisk
organisation.
Här ligger Skandinavien ju onekligen
bra till, vilket inte minst många tyska aktörer uppmärksammat. Vi har med andra ord mycket goda förutsättningar att
gå före och visa vägen, när det gäller att
skapa nya lönsamma aff rer med hjälp av
industri 4.0.
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Kollaborativa robotar, eller cobots som de
ofta kallas, är onekligen den stora snackisen i verkstadskretsar. Vi börjar nu se allt
fler robotar som lämnar burarna och som
kan arbeta tillsammans med människor
på ett nytt sätt.
Under Hannovermässan visade samtliga dominerande robotleverantörer upp
produkter som i olika grad kan samverka
med människor utan att behöva stängsel Materialutvecklingen på plastsidan är nu så mogen att till exempel Igus erbjuder leverans av olika slitdetaljer i realtid genom 3D-printing.
eller andra fysiska säkerhetsanordningar
runt sig. Samtidigt kunde man notera att
integrationen i de riktiga industriella tillämpningarna ofta har iskor fin s i arbetsområdet. Följden just nu är att produktiviteten
oftast då blir för låg. Det är nog helt enkelt så att man nu behöen bit kvar.
En stor faktor här stavas säkerhet. Om cobotarna rör sig sakta ver lära sig hur samarbetsförmågan bäst utnyttjas för att skapa
hinner säkerhetsrutinerna med för att garantera att människor i riktigt effektiva produktionsceller. Robotarna i sig är heller inte
arbetsområdet inte kommer till skada. Men så fort hastigheterna helt färdiga när det kommer till bland annat styrka och snabbhet.
De robotar som är riktigt skickliga på att samverka i full fart
dras upp, eller coboten hanterar mer eller mindre potentiellt farliga komponenter, blir är ännu relativt små och klena, helt enkelt därför att riskerna här
är betydligt mindre. Men återigen, det är inte jättelångt kvar till
bilden ännu en annan.
En Cobot som till ett genombrott.
exempel hanterar en
skruvmejsel eller ett Additiv tillverkning alltmer etablerad
skärverktyg blir helt Additiv tillverkning, eller 3D-printing, blir en allt mer etablerad
enkelt för farlig i högre produktionsmetod för snabba leveranser av kundspecifika detalhastigheter om männ- jer. Inte minst tillverkningen av olika detaljer i plastmaterial erbjuds av många aktörer. Man kan också konstatera att materialutvecklingen innebär att detaljer med högre krav på materialets
egenskaper och prestanda nu även kan 3D-printas.
I Hannover visade flera utställare upp komponenter för mer
Den som minns
krävande
tillämpningar som 3D-printats. Hos HP kunde man till
tv-apparaterna som
exempel studera hur olika kåpor med mera för motorcyklar 3Dmärktes med HD
printas. Igus visade upp en rad exempel där slitdetaljer i riktigt
Ready kände nog
tuffa material skrivs ut. Här kan då unika detaljer för olika tilligen marknadsfölämpningar erbjudas kunden genom additiv tillverkning direkt
ringen rörande 5G.
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Cobots en bit på väg

foto: mats LUndin

HannoVerMÄSSan

IT-giganterna visar i nuläget allt större intresse för verkstäderna och dess informationshantering.
då behoven uppstår.
När det gäller 3D-printing i polymera material är steget också
relativt kort för att börja använda tekniken effektivt. Metaller är
en helt annan sak. Här gäller en omfattande kunskap om både
material, processer och efterbehandling med mera, om man ska
få ut något vettigt ur sin investering.

Visste du att..
Doosan DNM serien har BIG-PLUS®
spindlar som standard. Duroc Machine

5G hittar tillämpningar

Många av de stora IT-drakarna börjar vädra morgonluft i verkstäderna. I Hannover var det tydligt hur såväl Microsoft som de
stora telekomdrakarna ser industrin och dess verkstäder som
nästa stora kundgrupp.
I och med att informationsmängderna, och hanteringen av
data, exploderar blir ju också dessa aktörer allt mer relevanta. Ett
av de hetaste exemplen just nu är 5G-tekniken, som på sikt kommer etableras mer och mer i verkstäderna.
Än är man inte riktigt framme vid de praktiska tillämpningarna, men i takt med att Ericsson och deras kollegor allt mer förstår verkstädernas behov kommer mycket spännande att hända.
Två exempel som sannolikt relativt snabbt kommer utnyttja
5G-tekniken är processtyrning i realtid samt uppbyggnad av produktionssystem med minimal kabeldragning. I dag fin s till exempel kameror som detaljerat kan filma pågående tillverkningsprocesser i realtid.
Om sedan denna utförliga information snabbt och säkert kan
överföras till processtyrningen, kan nödvändiga korrigeringar av
tillverkningen i praktiken ske samtidigt som den utförs. 5G är då
en pusselbit för att få denna kedja att fungera.
På samma sätt är 5G en pusselbit när det gäller att slippa omfattande och dyr kabeldragning mm när det gäller att bygga upp,
eller förändra, produktionssystemen. Kan man istället snabbt
och säkert utföra överföringen av information genom luften förenklas dessa processer avsevärt.

Tool erbjuder både verktyg och hållare
från BIG KAISER. Så nyttja din maskins fulla
potential med BIG-PLUS®.
Just nu har vi ca. 400 maskiner på vårt
lager i Tyskland för omgående leverans

Besökadress/Postadress:
Snedgatan 1, 342 50 Vislanda

www.durocmachinetool.se
info.machinetool.se@duroc.com
Tel: +46 8 630 23 00

Mats Lundin
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pÅ nya poSter

Ny hos MaskinFransson
Sedan den första april är Jörgen Persson anställd som servicetekniker hos MaskinFransson.
Jörgen Persson har arbetat som servicetekniker
under många år och kommer närmast från Index Traub Nordic.
Första tiden kommer han att vara på huvudkontoret i Hölö för internutbildning. Jörgen
Persson bor utanför Markaryd och kommer i
huvudsak att tjänstgöra i södra Sverige.

Teknisk chef hos
Blum–Novotest

Ny säljare i norr hos DMG Mori
Willy Karlsson är ny distriktssäljare med an-

svar för norra Sverige på DMG Mori Sweden
AB. Han kommer närmast från Duroc Machine
Tools där han arbetade med försäljning av verktyg för skärande bearbetning. Willy Karlsson
tillträde sin nya tjänst hos DMG Mori Sweden
den första veckan av april.

Blum-Novotest AB har anställt Henrik

Simon är ny servicechef
Sedan den första mars är Simon Tholander ny
servicechef på MaskinFransson. Han har under
flera r varit servicetekniker på företaget.
Simon Tholander ansvarar för serviceplaneringen och är även den medarbetare som normalt tar emot inkommande servicesamtal. Under året kommer Simon Tholander att ytterligare utveckla MaskinFranssons underhållsservice
där ambitionen är att företaget ska växa ytterligare inom detta område.
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Eberdal som teknisk chef för den nordiska marknaden inklusive Baltikum. Han
utgår från Skövde.
–Henrik blir en viktig del av företaget
då han kommer att ta hand om alla tekniska utmaningar som rådgivning, installation och utbildningar samt vidareutveckling av våra aff rskontakter inom
Norden och Baltikum, säger Lars Strungat, vd för Blum–Novotest AB.
Henrik Eberdal har en kandidatexamen inom maskinteknik och 20 års erfarenhet av uppgifter inom produktionsteknik i industrin. Han kommer närmast
från Duroc Machine Tool där han arbetade som applikationstekniker i över tre år.
Blum–Novotest AB är dotterbolag till
Blum-Novotest GmbH som tillverkar och
säljer bland annat mätsystem för mätning
av komponenter och verktyg. Mätprober
för förinställning och mätning av detaljer
i verktygsmaskiner.
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Ny agentur för Alingsås Plåtmaskiner
Alingsås Plåtmaskiner AB är från och med maj i år repre-

sentant för italienska premiummärket Euromac i Sverige och
i Norge. Euromac är stor tillverkare av maskiner för plåtbearbetning inom nischerna stansning och kantpressning.
Euromac har också horisentalpressar och kompletta
robotapplikationer.
På Euromacs hemsida går att läsa att företaget har utvecklat sina stansmaskiner till kompletta plåtbearbetningscenters. En av dessa modeller är MBX plus. Maskinen har en
ny kraftig konstruktion som möjliggör att bearbetningar med
höga hastigheter kan utföras med mycket bra stabilitet.
Enligt Alingsås Plåtmaskiner uppfyller Euromacs maskiner
verkstadsindustrins krav bland annat när det gäller hög precision. Köpare av Euromacs maskiner kan välja mellan NC–eller
CNC–styrning.
Alingsås Plåtmaskiner är en helhetsleverantör av maskiner
och verktyg till plåt- och ventilationsföretag. Förutom Euromac representerar de bland annat Schechtl, Stubai, Krasser

SMARTA
LÖSNINGAR
FÖR SVÅRA
ÄMNEN!

och Farina.
Alingsås Plåtmaskiner, som ligger i Götene i Västra Götaland, ägs och drivs av Johnny Kvist och Sofie ahlgren.
Per Sjögren

Stiefelmayer

En klok investering!

Box 4061 18104 Lidingö Sweden Tel: 08-731 52 80 Fax: 08-731 76 80 info@glmaskin.se www.glmaskin.se
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MARPOSS 4.0
THE SMART FACTORY TOGETHER

WIRELESS HANDLE

REAL TIME
SECURE DATA
TRANSMISSION

INTERNET
OF THINGS

ERGONOMIC
DESIGN

SWITCH ON-OFF
COMMANDED
BY GUIDED SEQUENCE

The innovative Marposs I-Wave2 wireless
handle with its integrated colour display and
ergonomic design is the perfect partner for any
dimensional inspection requirement in today’s
ﬂexible workshop. Marposs Communication
Soﬅware gives the user the opportunity to
connect I-Wave2 to any computer for data
collection.
Marposs is the partner you need to make
Industry 4.0 a working reality.

Speedio F600X1

- A New Standard within Taper 30 -

F600X1 sätter en helt ny standard i
BBT30 segmentet

Kombinera BT40 maskinens stabilitet med BBT30 maskinens snabbhet –
spån till spån 1,7 sek. Maskinstativ där X- och Y-axel är separerade från
varandra. Hela 1,7 gånger vridstyvare än den tidigare
klassledaren S500/S700. Låg energiförbrukning – upp till 80% lägre jämfört
med motsvarande BT 40 flerop

Europa premiär

- se den först hos oss på

Bromi Gruppen AB: Telefon 040-53 75 50 | info@bromigruppen.se | www.bromigruppen.se
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Chuckcenters
nya agentur!

Nu utökar vi vårt redan breda sortiment med
miljövänliga Oljedimavskiljare och Kylvätskefiltrering
Nu har vi gjort klart med vårt senaste tillskott på agentursidan. Nu erbjuder vi
LOSMA’s breda sortiment av miljövänliga produkter för verkstadsmiljön.
Besök vår hemsida och läs mer om dessa produkter.
Du har väl fått vår senaste produktkatalog, fullspäckad med nyheter och en
översiktlig presentation av Skandinaviens mest kompletta leverantör av
hållande verktyg. Om inte, beställ den på vår hemsida; www.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

noterat

Jan Bengtsson(t v), försäljningschef på Kyocera Unimerco och
Mikael Persson, verktygsansvarig
produktionstekniker på NPG, vid
RoboCrib.

Med RoboCrib har NPG
full kontroll över verktygen
Rätt verktyg på rätt plats i rätt tid, på så sätt sparas tid och pengar. Det var avgörande för Nordic Plastic
Group när de valde att satsa på verktygshanteringssystemet RoboCrib från Kyocera Unimerco.

I

tre månader har Nordic Plastic Group (NPG) i Trelleborg
använt verktygsskåpet. Mikael Persson, verktygsansvarig produktionstekniker på företaget är nöjd.
–Skåpet är kanon, nu har vi kontroll på verktygen. Vi tappar inte tid på att anställda ska leta efter dem och vi beställer
inte för mycket heller.
NPG är Nordens största leverantör av mekaniskt bearbetade komponenter och halvfabrikat i plast. Företaget hanterar tusentals verktyg
och behovet av effektiv verktygsstyrning är stort. Därför valde man
att investera i den helautomatiska lösningen RoboCrib från Kyocera
Unimerco. På enheterna i Trelleborg och Helsingborg har man använt RoboCrib i 3 månader och känslan där är att det redan har blivit
mycket bättre.
–Det blir säkrare hantering när man låter skåpet sköta verktygshanteringen, och då kan man dra ner mängden verktyg som beställs
varje gång, och vi behöver inte ligga på så många av varje. Dessutom
är skåpet flex belt, facken kan ställas in efter de behov vi har, oavsett
om det är stora eller små verktyg, eller andra saker. Jag ser redan stora
fördelar, säger Mikael Persson.

På Kyocera Unimerco, som säljer RoboCrib, har man sett att verktygsstyrning har blivit en allt viktigare del inom bland annat tillverknings-
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industrin. Försäljningschef Jan Bengtsson tror mycket på produkten.
–Att få processäkerhet i alla led är viktigt. Att minimera avbrott är
viktigt för att kunna få största möjliga lönsamhet. RoboCrib är en sådan lösning och den har mycket goda möjligheter att skapa stabilitet
i produktionen, säger Jan Bengtsson.
NPG är som sagt positivt inställda till RoboCrib. Att de redan nu
har fått mycket bättre kontroll över verktygen, vilket krävs i en större
verksamhet. Eftersom alla plockar ut verktyg, eller andra förnödenheter, personligen och det blir registrerat behöver personalen inte
springa runt och leta efter verktygen när de behöver dem.
Mikael Persson kommenterar RoboCrib:
–Antingen är verktygen i skåpet, eller så vet man vem som har
dem. Tidigare gick det åt många timmar varje vecka enbart på att gå
runt och leta efter verktyg.
Tidigare införskaffades nya verktyg för att man helt enkelt inte hittade befi tliga verktyg.
–Särskilt när det gäller specialverktyg, eller andra mer kostsamma
verktyg, är det viktigt att undvika tidsspillan. Det gör vi nu och det är
en stor fördel, säger Mikael Persson.
Den som vill studera RoboCrib kan göra det hos Bromi–Gruppen
under Värnamo Industriexpo 15-16maj där Kyocera Unimerco kommer att demonstrera RoboCrib.
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nya produkter

Inmatningar av operatören på manöverpanel vid
maskinen.

foton: sandvik coromant

Betydande effektivitetsvinster
med CoroPlus Machining Insights
Med hjälp av digitala lösningar för övervakning av utnyttjandegraden blir verkstäderna
mer effektiva och lönsamma än vad som annars skulle vara möjligt, mot den bakgrunden
har Sandvik Coromant introducerat CoroPlus Machining Insights.
CoroPlus Machining Insights är mer än ett över-

Tickets och uppgifter för
uppföljning och optimering gås här igenom.

vakningssystem och samlar
in data, uppmärksammar
problem och ger insikter
som kräver åtgärder. Det
är ett enkelt steg för tillverkare som vill effektiviera sin
produktion och få en mjuk
övergång till att arbeta digitalt.
Sandvik Coromant utvecklade den digitala lösningen utifrån insikten att en maskin som står stilla inte tjänar
några pengar. För många tillverkare och verkstäder kan vetskapen om när en maskin står still – och orsaken till stoppet – vara
en stor utmaning.
Digitala lösningar skapar nya möjligheter att klara detta problem. Genom att ersätta traditionell registrering, manuell datainsamling och manuella tidsstudier med att samla in data direkt
från en uppkopplad maskin och från operatörerna kan man visualisera utnyttjande på maskin- och till och med verktygsnivå,
och göra förbättringar inom fabriken.

digitala lösningen genom att
få förmåga att analysera utrustningens utnyttjandegrad
och vidta åtgärder för att optimera tillverkningsprocesserna.
Själva analysen underlättas genom möjligheten till
digital uppkoppling, och genom att lägga till förmågan för operatören att göra inmatningar i systemet har Sandvik Coromant
säkerställt möjligheten till ökat samarbete och högre effektivitet
genom att kombinera data från operatören med data från maskinen.
Transparensen säkerställs genom att visualiseringen sker online och därför blir tillgänglig i en webbläsare. Det innebär att det
inte krävs något komplicerat IT-projekt, och det fin s en snabb
och enkel metod för att införliva digital tillverkningsintelligens i
en produktionsanläggning och driva förbättringar.

Tillverkare kan uppnå omfattande effektivitetsfördelar med den

www.sandvik.coromant.com
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Vi ställer ut på
Värnamo Industriexp
o hos
LPV Verktygsmaskine
r

På marknaden
BALANSERING

MASKINRENOVERING

Elektrisk drivteknik EDT AB

Tibro Maskinreparationer

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

Kyrkefalla Brovik 1, 543 34 Tibro

BLÄSTRINGSUTRUSTNING
Richard Steen AB
Lövaskog Kronogatan, 516 92 Äspered
☎ 033-27 62 00
www.richardsteen.se

ELMOTORER

TVÄTTMASKINER FÖR
VERKSTÄDER

YTBEHANDLING

Allkal AB

Box 110, 565 25 Mullsjö

www.timab.se

Timmermansgatan 3, 664 34 Grums
☎ 054-203850. Fax 054-203859
clean@allkal.se www.allkal.se

☎ 010-471 31 00

MÄTDON

Viverk AB

Sjöborgs Maskin AB

Olvägen 25, 342 50 Vislanda.
☎ 0472-343 60. info@viverk.se
www.viverk.se

☎ 0504-109 87

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

☎ 031-87 09 00
www.busck.se

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

GASFJÄDRAR
Aditech AB

ULTRALJUDSUTRUSTNINGAR

www.tillquist.com

VERKTYGSSLIPNING

verktyg.

Olvägen 25, 342 50 Vislanda.

Torsåsgatan 22, 392 39 Kalmar

☎ 0472-343 60. info@viverk.se

☎ 0480-855 70. Fax 0480-155 54

www.viverk.se

www.viverk.se

Utrustningar för rengöring, torkning och
ytpreparering av komponenter.
☎ 031-85 04 60
www.rcprocess.se

Kapacitet diam 6-45 mm längd 6000 mm
Vi utför även övrig verkstadsproduktion.
☎ 0431-162 66.
www.willismekaniska.se

Östling Märksystem AB

SKÄR- OCH
SLIPVÄTSKOR
Solmaster AB
Industrikemikalier för metallbearbetning

Lyftbord för varje behov!
☎ 0431-44 93 00
info@marco.se www.marco.se

info@tillquist.com

Viverk AB

Willis Mekaniska AB

Marco

☎ +46 8 594 632 00 Fax +46 8 751 36 95

Roland Carlberg
Processystem AB

RÖRBOCKNING

LYFTBORD

Hugo Tillquist AB

clean@allkal.se

☎ 0300-54 10 50.

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

VENTILER FÖR KYLOCH SKÄRVÄTSKOR

RENGÖRING OCH
TVÄTTNING

info@aditech.se
www.aditech-gasfjadrar.se

LASERMÄRKSYSTEM

info@swedecote.se www.swedecote.se

Box 1120 · SE-164 22 KISTA · Sweden

Allkal AB

Busck & Co AB

Swedecote AB

Box 556 58, 102 15 Stockholm

☎ 08-66 56 566
www.solmaster.se

☎ 054-203850
www.allkal.se

Beros Verktygsslipning AB
Slipning och tillverkning av skärande

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

Visa Företaget! • Var med På Marknaden • Maila: malin.jerre@vtf.se
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-828
10
148
10
LULEÅ:
AHLSELL
VERKTYG
0920-23
50
00
MOTALA:
TOOLS
BIPART
AB
0141-530
20
•KIRUNA
JÖNKÖPING:
SVETSCENTER
AB
82
50
•
KARLSTAD:
KAMAB
054-221
400
KIRUNA:
VERKTYGSHUSET
KRISTIANSTAD:
Svetsteknik
i
Kristianstad
AB
044-28
28
00
•
LUDVIKA:
Ludvika
AB
0240-148
AB
0240-148
10
LULEÅ:
AHLSELL
VERKTYG
0920-23
50
00
MOTALA:
TOOLS
BIPART
AB
0141-530
20
•I
DAHMBERGS
MASKIN
TILLBEHÖR
0499-483
•
NORRKÖPING:
ENEBY
JÄRNGRUPPEN
10
AB
0980-828
10
• •KRISTIANSTAD:
SVETSTEKNIK
AB
044-282800
• LUDVIKA:
TOOLS
0240ping
AB 036-16
82
5010
• 0920-26
KARLSTAD:
KAMAB
054-22
14Svetsteknik
00
• KIRUNA:
Verktygshuset
iLUDVIKA
Kiruna
AB
0980
-828
10
•RIALTEKNIK
LULEÅ:
Ahlsell
Verktyg
24
00
•
MALMÖ:
Malmö
040-94
37
00
•
MOTALA:
Bipart
0141-530
20
AB
0240-148
10
•
LULEÅ:
AHLSELL
VERKTYG
0920-23
50
00
•
MOTALA:
TOOLS
BIPART
AB
0141-530
20
•
KIRUNA
AB
0980-828
•
KRISTIANSTAD:
SVETSTEKNIK
AB
044-28
28
00
•
LUDVIKA:
JÄRNMAGASIN
NORRKÖPING:
TOOLS
010
454
59
00
•
NYKÖPING:
ALLKOMMERS
SVETSTEKNIK
0155-970
00
•
AB
0500-414144
SMÅLANDSSTENAR:
TOOLS
010-454
57
90
•
UPPLANDS
VÄSBY:
SVETSMA•
LULEÅ:
Ahlsell
Verktyg
0920-26
24
00
•
MALMÖ:
Malmö
Svetsteknik
040-94
37
00
•
MOTALA:
Bipart
0141-530
20
MÖNSTERÅS:
DAHMBERGS
MASKIN
&
TILLBEHÖR
0499-483
60
•
NORRKÖPING:
ENEBY
JÄRNGRUPPEN
••011-36
MÖNSTERÅS:
Dahmbergs
Maskin
&
Verktyg
0491-76
83
60
•
NORRKÖPING:
Eneby
Järngruppen
011-36
46
00
KIRUNA
AB
0980-828
10
•
KRISTIANSTAD:
SVETSTEKNIK
AB
044-28
28
00
•
LUDVIKA:
LUDVIKA
JÄRNMAGASIN
148
10
•
LULEÅ:
AHLSELL
VERKTYG
0920-23
50
00
•
MOTALA:
TOOLS
BIPART
AB
0141-530
20
NORRKÖPING:
TOOLS
010
454
59
00
•
NYKÖPING:
ALLKOMMERS
SVETSTEKNIK
0155-970
00
•
MÖNSTERÅS:
DAHMBERGS
MASKIN
&
TILLBEHÖR
0499-483
60
•
NORRKÖPING:
ENEBY
JÄRNGRUPPEN
•148
KRISTIANSTAD:
Svetsteknik
i
Kristianstad
AB
044-28
28
00
•
LUDVIKA:
Ludvika
Järnmagasin
AB
0240-148
10
46
00 • DAHMBERGS
NYKÖPING:
ALLKOMMERS
SVETSTEKNIK
0155-970
•37
SMÅLANDSSTENAR:
JÄRNCARL
LULEÅ:
Verktyg
0920-26
24 00VERKTYG
•&
MALMÖ:
Malmö
Svetsteknik
040-94
00 •Järnmagasin
MOTALA:
Bipart
0141-530
20•
1046
• Ahlsell
LULEÅ:
AHLSELL
0920-23
00
••0155-970
MOTALA:
TOOLS
BIPART
AB
0141-530
20
TILLBEHÖR
0499-483
• NORRKÖPING:
ENEBY
JÄRNGRUPPEN
•MÖNSTERÅS:
KRISTIANSTAD:
Svetsteknik
i•VERKTYG
Kristianstad
AB
044-28
28
00
LUDVIKA:
Ludvika
AB
0240-148
10
0240-148
10
• LULEÅ:
AHLSELL
0920-23
50
00
•60
MOTALA:
TOOLS
BIPART
AB
0141-530
20
•SKINSERVICE
MÖNSTERÅS:
Dahmbergs
Maskin
&&Verktyg
0491-76
83
NORRKÖPING:
Eneby
Järngruppen
011-36
46
00
PITEÅ:
SVETSPRODUKTER
IMASKIN
PITEÅ
AB
0911-21
1450
15
•60
SMÅLANDSSTENAR:
JÄRNCARL
0371-510
100
•
VÄXJÖ:
SVETS
&•0920-23
ROBOTTEKNIK
I SMÅLAND
AB
0470-701990
YSTAD:
SVETS
•AB
MÖNSTERÅS:
Dahmbergs
Maskin
Verktyg
0491-76
83
60
••0155-970
NORRKÖPING:
Eneby
Järngruppen
011-36
46
00
011-36
00
NYKÖPING:
ALLKOMMERS
00
SMÅLANDSSTENAR:
JÄRNCARL
AB
0240-148
•08-59091320
LULEÅ:
AHLSELL
VERKTYG
50
00
• MOTALA:
TOOLS
BIPART
AB
0141-530
20
•0371-510
NYKÖPING:
Allkommers
AB
0155-970
00
•SVETSTEKNIK
SMÅLANDSSTENAR:
Järncarl
AB
0371-311
20Bipart
•AB
SÖDERHAMN:
011-36
46
00••10
•AB
NYKÖPING:
ALLKOMMERS
SVETSTEKNIK
00 ••37
SMÅLANDSSTENAR:
JÄRNCARL
NORRKÖPING:
TOOLS
010
454
59
00
•
NYKÖPING:
ALLKOMMERS
SVETSTEKNIK
0155-970
00
100
SÖDERHAMN:
IMA
AB
0270-143
10
UPPLANDS
VÄSBY:
SVETSMASKINSERVICE
08-590
913
20••
PITEÅ:
SVETSPRODUKTER
I
PITEÅ
AB
0911-21
14
15
•
SMÅLANDSSTENAR:
JÄRNCARL
0371-510
100
LULEÅ:
Ahlsell
Verktyg
0920-26
24
00
•
MALMÖ:
Malmö
Svetsteknik
040-94
00
•
MOTALA:
0141-530
20
•NORRKÖPING:
MÖNSTERÅS:
Dahmbergs
Maskin
&
Verktyg
0491-76
83
60
•
NORRKÖPING:
Eneby
Järngruppen
011-36
46
00
011-36
46
00
•
NYKÖPING:
ALLKOMMERS
SVETSTEKNIK
0155-970
00
•
SMÅLANDSSTENAR:
JÄRNCARL
TOOLS
010
454
59
00
•
NYKÖPING:
ALLKOMMERS
SVETSTEKNIK
0155-970
00
•
MÖNSTERÅS:
DAHMBERGS
MASKIN
&
TILLBEHÖR
0499-483
60
•
NORRKÖPING:
ENEBY
JÄRNGRUPPEN
•
LULEÅ:
Ahlsell
Verktyg
0920-26
24
00
•
MALMÖ:
Malmö
Svetsteknik
040-94
37
00
•
MOTALA:
Bipart
0141-530
20
•&
NYKÖPING:
Allkommers
AB
0155-970
00
•
SMÅLANDSSTENAR:
Järncarl
AB
0371-311
20
•
SÖDERHAMN:
UPPLANDS
VÄSBY:
SVETSMASKINSERVICE
AB
08-59091320
•
VÄXJÖ:
SVETS
&
ROBOTTEKNIK
0371-510
100
••VÄSBY:
SÖDERHAMN:
IMA
AB
0270-143
10
VÄSBY:
SVETSMASKINSERVICE
AB
08-590
913
20
TILLBEHÖR
AB
0411-553600/553601
•0911-21
ÖRNSKÖLDSVIK:
WELDTECH
0660-820
20
• &20
ÖSTERGÖTLAND:
•0371-510
NYKÖPING:
Allkommers
AB
0155-970
00
• SMÅLANDSSTENAR:
Järncarl
AB
0371-311
•JÄRNGRUPPEN
SÖDERHAMN:
MÖNSTERÅS:
DAHMBERGS
&00
TILLBEHÖR
0499-483
60 08-59
•Järncarl
NORRKÖPING:
ENEBY
100
SÖDERHAMN:
IMA
AB
0270-143
10••UPPLANDS
UPPLANDS
VÄSBY:
SVETSMASKINSERVICE
AB
08-590
20••II
• MÖNSTERÅS:
VÄXJÖ:
SVETSTEKNIK
IAB
SMÅLAND
AB
0470-701
•SMÅLANDSSTENAR:
YSTAD:
SVETS
&13
TILLBEHÖR
AB
0411-55
36
00
IMA
AB 46
0270-143
10
• UPPLANDS
VÄSBY:
AB
09
20
• VÄXJÖ:
Svetsteknik
i913
Växjö
PITEÅ:
SVETSPRODUKTER
IMASKIN
PITEÅ
AB
14990
15
•60
JÄRNCARL
0371-510
100
UPPLANDS
SVETSMASKINSERVICE
AB
08-59091320
•SVETSMASKINSERVICE
VÄXJÖ:
SVETS
ROBOTTEKNIK
Dahmbergs
Maskin
&0270-143
Verktyg
0491-76
83
•0155-970
NORRKÖPING:
Eneby
Järngruppen
011-36
46
00
••0371-510
NYKÖPING:
Allkommers
0155-970
•Svetsmaskinservice
SMÅLANDSSTENAR:
AB
0371-311
20
•AB
SÖDERHAMN:
100
•
SÖDERHAMN:
IMA
AB
10
•
UPPLANDS
VÄSBY:
08-590
913
20
011-36
00
•
NYKÖPING:
ALLKOMMERS
SVETSTEKNIK
00
•
SMÅLANDSSTENAR:
JÄRNCARL
PITEÅ:
SVETSPRODUKTER
I
PITEÅ
AB
0911-21
14
15
•
SMÅLANDSSTENAR:
JÄRNCARL
0371-510
100
MÖNSTERÅS:
Dahmbergs
Maskin
&
Verktyg
0491-76
83
60
•
NORRKÖPING:
Eneby
Järngruppen
011-36
46
00
SMÅLAND
AB
0470-701990
•
YSTAD:
SVETS
&
TILLBEHÖR
AB
0411-553600
/
553601
•
ÖRNSKÖLDSVIK:
•UPPLANDS
VÄXJÖ:
SVETSTEKNIK
II SMÅLAND
AB
0470-701
•TOOLS
SVETS
TILLBEHÖR
AB
0411-55
36
00
•••
IMA
AB
10
••&
UPPLANDS
VÄSBY:
Svetsmaskinservice
AB
08-59
09
13
20
••VÄXJÖ:
Svetsteknik
i iVäxjö
011-36
46
00
•90
NYKÖPING:
ALLKOMMERS
00
•&&
SMÅLANDSSTENAR:
JÄRNCARL
LUNDQVIST
MASKIN
VERKTYG
011-13
40
40
•AB
VÄXJÖ:
SVETSTEKNIK
SMÅLAND
AB
0470-701
990
• YSTAD:
YSTAD:
SVETS
TILLBEHÖR
AB
0411-55
36
0000
IMA
AB0270-143
0270-143
10
UPPLANDS
VÄSBY:
Svetsmaskinservice
AB
08-59
09
13
20
VÄXJÖ:
Svetsteknik
Växjö
ÖRNSKÖLDSVIK:
WELDTECH
0660-820
20
ÖREBRO:
VERKTYGSSPECIALISTEN
AB
019-766
16
VÄSBY:
SVETSMASKINSERVICE
AB990
08-59091320
•SVETSMASKINSERVICE
VÄXJÖ:
SVETS
ROBOTTEKNIK
0470-70
19
•10
ÖRNSKÖLDSVIK:
Weldtech
AB
0660-820
200155-970
•AB
ÖREBRO:
Verktygsspecialisten
AB
019-766
SMÅLAND
AB
0470-701990
•IMA
YSTAD:
SVETS
&•TILLBEHÖR
0411-553600
/0371-311
553601
•&
ÖRNSKÖLDSVIK:
NYKÖPING:
Allkommers
AB
0155-970
00
• •SVETSTEKNIK
SMÅLANDSSTENAR:
Järncarl
AB
20
•AB
SÖDERHAMN:
•0371-510
VÄXJÖ:
SVETSTEKNIK
IAB
SMÅLAND
AB
0470-701
990
• YSTAD:
SVETS
&13
TILLBEHÖR
AB
0411-55
00
IMA
AB 0270-143
• UPPLANDS
VÄSBY:
Svetsmaskinservice
AB
08-59
09
20
• VÄXJÖ:
Svetsteknik
i913
Växjö
100
•0660-820
SÖDERHAMN:
AB
0270-143
10
UPPLANDS
VÄSBY:
08-59036
20•II
UPPLANDS
VÄSBY:
SVETSMASKINSERVICE
AB
08-59091320
•
VÄXJÖ:
SVETS
&
ROBOTTEKNIK
ÖRNSKÖLDSVIK:
WELDTECH
0660-820
20
•
ÖREBRO:
TOOLS
VERKTYGSSPECIALISTEN
AB
019-766
16
00
•
NYKÖPING:
Allkommers
0155-970
00
•
SMÅLANDSSTENAR:
Järncarl
AB
0371-311
20
•
SÖDERHAMN:
WELDTECH
20
•
ÖREBRO:
TOOLS
VERKTYGSSPECIALISTEN
AB
019-766
16
00
AB
0470-70
19
••ÖRNSKÖLDSVIK:
20
ÖREBRO:
Verktygsspecialisten
AB
0371-510
100
SÖDERHAMN:
AB Weldtech
0270-143
10
UPPLANDS
SVETSMASKINSERVICE
AB019-766
08-590 913
20
ÖRNSKÖLDSVIK:
WELDTECH
0660-820
20 • AB
ÖREBRO:
TOOLS
VERKTYGSSPECIALISTEN
019-766
16 00
AB
0470-70
19• 90
90
ÖRNSKÖLDSVIK:
Weldtech
AB
0660-820
20•VÄSBY:
•AB
ÖREBRO:
Verktygsspecialisten
AB
019-766
SMÅLAND
AB
0470-701990
• YSTAD:
SVETS
&•0660-820
TILLBEHÖR
0411-553600
/ 553601
•AB
ÖRNSKÖLDSVIK:
WELDTECH
20I SMÅLAND
• IMA
TOOLS
VERKTYGSSPECIALISTEN
AB
16
00
ÖRNSKÖLDSVIK:
WELDTECH
0660-820
20
• ÖREBRO:
VERKTYGSSPECIALISTEN
AB
019-766
00•
• VÄXJÖ:
SVETSTEKNIK
AB
0470-701
990 TOOLS
• YSTAD:
SVETS
&13
TILLBEHÖR
0411-55
36
0000
IMA
AB 0270-143
10
• UPPLANDS
VÄSBY:
Svetsmaskinservice
AB
08-59
09
20
• 019-766
VÄXJÖ:
Svetsteknik
i 16
Växjö
AB
0470-70
190660-820
90
•10
ÖRNSKÖLDSVIK:
Weldtech
AB
0660-820
20 •AB
ÖREBRO:
Verktygsspecialisten
AB
019-766
1600
SMÅLAND
AB
0470-701990
•ÖREBRO:
YSTAD:
SVETS
& TILLBEHÖR
0411-553600
/ 553601
•AB
ÖRNSKÖLDSVIK:
•WELDTECH
VÄXJÖ:
SVETSTEKNIK
I
SMÅLAND
AB
0470-701
990
•
YSTAD:
SVETS
&
TILLBEHÖR
0411-55
36
•
IMA
AB 0270-143
•
UPPLANDS
VÄSBY:
Svetsmaskinservice
AB
08-59
09
13
20
•
VÄXJÖ:
Svetsteknik
i
Växjö
20 • ÖREBRO:
TOOLS
VERKTYGSSPECIALISTEN
AB 019-766 AB
16 019-766
00
ÖRNSKÖLDSVIK:
WELDTECH
0660-820
20 • ÖREBRO:
TOOLS
VERKTYGSSPECIALISTEN
16 00
AB
0470-70 190660-820
90 • ÖRNSKÖLDSVIK:
Weldtech
AB 0660-820
20 • ÖREBRO:
Verktygsspecialisten
AB
019-766
WELDTECH
20 • ÖREBRO:
TOOLS
VERKTYGSSPECIALISTEN
AB 019-766 AB
16
00
ÖRNSKÖLDSVIK:
WELDTECH
0660-820
20 • ÖREBRO:
TOOLS
VERKTYGSSPECIALISTEN
019-766
16 00
AB
0470-70 190660-820
90 • ÖRNSKÖLDSVIK:
Weldtech
AB 0660-820
20 • ÖREBRO:
Verktygsspecialisten
AB
019-766
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Hudson
Convertible 1931

H

udson Car Company grundades 1909 i Detroit. Det var den
framgångsrike varuhusägaren Joseph L. Hudson som tillsköt
kapital och fick ge namnet Hudson till bilen.
Hudsons första bil konstruerades av Roy D. Chapin som var
verkställande direktör för Hudson Motor Car Company. Det var
en 4-cylindrig bil på 20 hk med en toppfart på 80 km/t. Lanseringen blev lyckad
och bilen såldes i 4 000 ex emplar redan första året.
De fyrcylindriga modellerna ersattes senare med 6-cylindriga, varav den första
Model 54 var både tung och dyr. 1916 kom Hudson Super Six med en 4,5 liters sidventilmotor. Den modellen blev en succé.
Hudsons försäljning under 20-talet bestod i en inte ringa del av sidomärket Essex
som inledde ett försök med en lågprispolitik. Bilen bidrog till Hudsons ökande försäljning som ledde till att företaget 1929 sålde 300 000 vagnar och att Hudson låg
trea på USA-marknaden med 6,6 procent av alla inregistrerade bilar.
Fram till 1929 var Super Six Hudsons viktigaste modell som under de tre sista
åren hade en 4,7 liters motor med toppventiler för insug och sidventiler för avgaserna. Denna motor ersattes 1930 av en 3,5-liters rak åtta och 1932 ökade de till en
4,2 liters motor. Motorn tillverkades sedan fram till 1952.
1948 lanserade Hudson en nykonstruerade modellserie med ”Step Down”-karosser. Det karaktäristiska för dessa bilar var den låga självbärande karossen med
bakhjulen placerade innanför rambalkarna.
Karossen hade nackdelen att den var dyr att ändra. Hudson fi k svårt att följa
trenden mot marknadens allt tätare modellväxlingar.
1954 gick Hudson Motor Car samman med Nash-Kelvinator och bildade American Motors Corporation. Hudsons stora modeller tillverkades i Nashfabriken och
var i grunden samma bilar som Nash. 1958 bestämdes att märkesnamnet i fortsättningen skulle vara Rambler, därmed var Hudsons historia slut.

Aliaxis AB

43

Alingsås Plåtmaskiner AB

15

AME AB

53

AxMek AB

65

Blum-Novotest AB

19

Bromi Gruppen AB

58

Bystronic AB

14

Chuckcenter AB

59

Duroc Machine Tool AB/Epp

31, 55

Edge Technology AB

45

Edströms Maskin AB

2

Erlandsson & Hjorth, Maskin AB

29

Fransson, Maskin AB A.

22, 23

Fructus Data AB

11

GJS Verktygs AB

7

GL Maskin & Verktyg

57

Gühring LVS

4

Hexagon Metrology Nordic AB

25

Hydraulpartner AB

65

Index Traub AB

33

Industributiken Scandinavia Ab

15

Iscar Sverige AB

1, 12, 13

Kimblad Technology AB

15

Marposs AB

58

Masentia AB

68

Messe Düsseldorf/GMTN

21

Micromatic International AB

14

Mircona AB

27

Nordiska Wemag AB

67

Ravema AB

47

Saint-Gobain Abrasives AB

35

Sandvik Stainless Service

49

Seco Tools AB

41

Skärpverktyg AB

14

SMV Verktyg AB

39

Star Servus Verktygsmaskiner AB

62, 63

TechPoint Systemteknik AB

37

Tungaloy

9

Text och foto: Hans-Olof Holmgren
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