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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
Extrema accelerationer med upp till 2 G (Z-axel)
Extrem avverkningskapacitet,
Inbyggda spånskruvar i bearbetningsutrymmet för att
klara maskinens kapacitet
Spån - Spån 1,7 sek
Spindelmotor med 26kW effekt och 10.000 varv/min
Stor bordsbelastning - klarar 500 kg

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

©Niotre Marketing AB 2019
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Uddeholm AM Corrax
• Korrosionsbeständigt verktygsstål
• Flexibel hårdhet 35–50 HRC
• Åldringstemperatur 425–600°C
• Mycket bra homogenitet
• Mycket bra polerbarhet
• Mycket kompatibel med
AM teknologi

TAR PRINTING TILL EN NY NIVÅ

FÖRSTA AM-STÅLET
FÖR VERKTYG
Uddeholm AM Corrax är utvecklat för att möta de höga kraven på
materialegenskaper inom additiv tillverkning. Med kundens behov
som ledstjärna och metallurgisk expertis som grund kan nu marknadsledaren Uddeholm leverera det AM-stål som branschen väntat på.

Sedan 1668 har vi utvecklat innovativa och banbrytande lösningar som skapar mervärde. Våra engagerade medarbetare finns i nästan nittio länder
och tillsammans levererar vi ökad konkurrenskraft till kunder över hela världen. Välkommen till Uddeholm, # 1 inom högpresterande verktygsstål.
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MiCAT PLANNER

MiCAT Planner – nästa generations CMM programvara!
MiCAT Planner minskar drastiskt programmeringstiden och gör därmed ditt arbete mycket effektivare!
Program som det förr tog timmar, eller till och med dagar att skapa, görs nu på bara några minuter.
MiCAT Planner använder toleransinformationen (GD&T) från CAD-filen och skapar det kompletta
detaljprogrammet genom att utgå ifrån din individuella mätstrategi och din specifika mätmaskin.
Detta garanterar ett kollisionsfritt program på kortast möjliga tid.

Mitutoyo Scandinavia AB
08-594 109 50 • www.mitutoyo.se
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Det är viktigt att kunna förklara
kundnyttan med industri 4.0

D

et förekommer många oklarheter när det gäller industri 4.0 och digitaliseringen. Många gånger kan det vara svårt för verkstadsrepresentanter att
hitta exempel där kundnyttan presenteras.
På många internationella mässor demonstreras exempel på industri 4.0.
Det är alla möjliga tillämpningar med grafiska bilder över produktionsdata
och simuleringar av olika processer, med mera. Men när det kommer till hur dessa tillämpningar effektiviserar processerna som de ska styra, blir svaren från de som säljer produkterna oftast lite mer svävande.
Det är fortfarande många inom industrin som ställer sig frågande om digitaliseringen
verkligen är lösningen för att effektivisera produktionen vid deras företag.
Mot den bakgrunden är det viktigt att kunna förklara kundnyttan med digitaliseringen.

Så att verkstadens representanter själva kan se vinsten med att tillämpa industri 4.0, vilket
är precis vad Ravema har gjort.
Ravema har utvecklat konceptet Ravema 4.0 som syftar till att förklara kundnyttan med
industri 4.0. Under Värnamo Industriexpo (som genomfördes i maj) demonstrerade Ravema flera e empel på fördelen med digitaliseringen.
Samtliga verktygsmaskiner i Ravemas hall var uppkopplade mot Mazaks uppföljningssystem Smooth Monitor AX. Systemet ger en maskinoperatör en mycket bra överblick på
sin verktygsmaskin.
Med Smooth Monitor AX får man bland annat information och analyser angående statusen på en
verktygsmaskin. Det kan handla om skärkraftövervakning, hur mycket spindeln har snurrat, med mera.
Med Smooth Monitor AX går det även
att koppla ihop flera verktygsmaskiner
(även andra märken än Mazak) i ett nätverk. Genom att sammanställa och analysera flera maskiners drifts esultat kan
den övergripande produktiviteten på en
verkstad höjas.
Digitaliseringen är ett produktivitetsverktyg. För att den ska kunna slå väl ut bland
företag inom verkstadsindustrin bör man i
högre utsträckning än idag kunna förklara
kundnyttan med industri 4.0. Förklaras kundnyttan med industri 4.0 så blir verkstadens
representanter med på noterna.
Avslutningsvis önskar jag er alla en riktigt
skön sommar. Vi ses i
augusti.
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AP&T säljer presshärdningslina till MA Polska
Metal Automotive Components, MA,

med huvudkontor i Turin är, en stor leverantör av kallformade plåtdetaljer till den
globala fordonsindustrin. För några år
sedan beslöt företaget att även börja tillverka presshärdade komponenter.
Nu har svenska AP&T levererat en
presshärdningslina till MA:s dotterbolag
i Polen. MA Polska ligger i Tychy i södra
Polen. Linan är redan är i drift och är den
hundrade i raden av presshärdningslinjer
som AP&T installerat totalt. Den nya linjen är en komplett, nyckelfärdig lösning
utrustad med AP&T:s system för in-line
process monitoring.
I systemet används pyrometer- och
infraröd kamerateknik för att mäta och
kontrollera materialtemperaturen med
hög precision både före och efter pressning. Det möjliggör tillverkning av delar med hög och jämn kvalitet i en noggrant kontrollerad process med korta cykeltider. Det är en förutsättning
för att bilindustrins kvalitetsstandard CQI9 kan uppfyllas på ett
effektivt sätt.

Ny agentur för
Standardmekano
Standarmekano utökar sitt sortiment med produkter från IMAO.

Japanska IMAO är Japans största tillverkare av standarddetaljer
och spännare.
–Vi kommer verkligen att bredda vårt sortiment med bland annat centrerskruvstycken och pneumatiska spännare samt många små
smidiga spännare säger Hasse Heneby, vd på Standardmekano AB.
Han fortsätter:
–Vårt mål är att kunna erbjuda smarta produkter av högsta kvalitet
och där passar IMAO in tillsammans med våra andra leverantörer.
Standardmekano levererar standarddetaljer, fix urer, gradverktyg,
snabbspännare och märkutrustning – framför allt till den svenska industrin.
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–MA insåg tidigt möjligheterna med vår teknik, vilket också
gjort samarbetet väldigt stimulerande. Det är alltid extra givande
när båda parter siktar högt och når upp till gemensamma mål,
säger Lennart Johansson produktchef på AP&T.
AP&T har arbetat med presshärdning sedan början av
2000-t alet.

Hagabergs Mekaniska
och Bodins Maskin får
samma ägare
Hagabergs Mekaniska AB:s ägare Caladrius Holding

har köpt O. Bodins Maskin AB. I och med förvärvet får
kunderna ett bredare produktsortiment då företagen
kompletterar varandra på marknaden.
Aff ren är ett steg i Hagabergs ambition att bygga
en grupp nischade företag inom produktlösningar och
tjänster för materialhantering. Hagabergs utvecklar, tillverkar och marknadsför redskap för truckar och entreprenadmaskiner medan Bodins är specialiserade på fåstyckstillverkning på samma marknad.
De båda bolagen kommer fortsätta som självständiga
bolag inom koncernen och fokusera på sina respektive
områden på den nordiska marknaden. Genom förvärvet
läggs också grunden för fortsatt expansion i Norden och
Europa.
Köpet gick igenom i slutet av april i år.
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Brogrens lasersatsning
gav nya kunder
Brogrens Industries i Älvängen, i Ale kommun, har
köpt en komplett station för lasersvetsning med laserkälla, optik, verktyg och robot från Permanova.
–Vi köpte en komplett, kundanpassad laserstation
av Permanova som de byggde från grunden, säger
Brogrens vd, Börje Andermård. Vår investering har
gett oss helt nya
kunder.
Laserstationen används för legotillverkning av produkter till
bland annat Siemens gasturbiner och till GKN Aerospace flygmotorkomponenter.
–GKN är en av de kunder som vi fått tack vare att vi har lasersvetsning, fortsätter Börje Andermård. Hade vi inte investerat
i laser så tror jag inte att Brogren hade sett ut som det gör idag.
Inte nog med att vi har lyckats behålla befi tliga kunder som har
fått nya behov, vi har även börjat få uppdrag av nya kunder som
vi inte hade möjlighet att hjälpa innan.
Brogren Industries är ett familjeägt företag med ett hundratal
anställda som specialiserat sig på att bearbeta och svetsa i varm-

INFO:
VDW – Generalkommissariat EMO Hannover 2019
Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken e.V.
Corneliusstraße 4 · 60325 Frankfurt am Main · GERMANY
Tel.: +49 69 756081-0 · Fax: +49 69 756081-74
emo@vdw.de · www.emo-hannover.de
19106_VT_SE_185x126_se.indd 1
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hållfasta legeringar med snäva toleranser och komplexa geometrier. Företagets tre aff rsområden är flygindustri, gasturbiner
och komponenter. Bland kunderna fin s Siemens, GKN Aerospace och Saab.
Utöver grundläggande ISO-certifie ingar kräver Brogrens att
deras leverantörer har höga tekniska prestanda och bra serviceorganisationn, att de är stabila som leverantörer samt har ett gott
renommé på marknaden.
–Vi märker relativt snabbt om en leverantör är kunnig och vet
vad de håller på med, säger Börje Andermård. Baserat på de här
kraven tycker vi att Permanova lever upp till alla våra förväntningar på en pålitlig och erfaren leverantör.

Information, Biljetter och Resepaket:
Trade Fair Agency AB
Törners väg 106
181 55 Lidingö
Tel.: +46 70 306 28 14
E-Mail: info@hf-sweden.com

13.05.19 12:22
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Tredubbel ökning av 3D-printing i metall
foto: aNNELi NYgÅrdS

processen för så väl forskare som
Användningen av additiv tillverkindustri, säger Annika Strondl
ning i metall har tredubblats på
som är projektledare hos Swerim.
tre år. Det visar en kartläggning
Trenden är alltså att företagen
av tekniken åren 2015 till 2018.
som jobbar med additiv tillverkKartläggningen har gjorts av en
ning i metall har ökat markant
projektgrupp på uppdrag av Sweunder treårsperioden. Men ockrim och Rise. Inte bara antalet föså antalet forskare inom institut
retag som arbetar med tekniken
och akademi har ökat. Från 13 till
har ökat, även medel till forskning
30. Det fin s idag också ett 50-tal
inom additiv tillverkning visar en
forskare som doktorerar på områbrant kurva uppåt.
det och projektgruppen tror det är
Additiv tillverkning i metall
möjligt att en del av dessa kommer
innebär en stor potential för induindustrin till gagn när de är klara.
strin. Antalet företag som arbetar Projektledare Annika Strondl vid Swerim.
Även när det gäller medel till
med additiv tillverkning i metall
forskning är utvecklingen enorm.
inom industrin uppskattas till cirka 400, även det innebär en tredubbling sedan 2015. Projektet År 2010 satsades inte en enda krona på forskning inom additiv
har utgått från företag på något sätt arbetat med additiv till- tillverkning. 2018 gick 100 miljoner till forskning och utveckverkning av metall. Dock är antalet företag som implementerat ling på området. Både när det gäller nationella fi ansiärer och
EU-medel.
metoden i produktionen fortfarande få
Syftet med kartläggningen som gjorts under projektet IN–Att det är så pass få företag som ännu tagit steget till industriell produktion handlar om att det trots stora satsningar TOACTION och är fi ansierat av Vinnova, är att underlätta
fortfarande är en ung och omogen teknik, men potentialen är koordinering av forskning och utveckling till kommersiell proenorm och med kartläggningen vill vi underlätta och påskynda duktion i industrin i framtiden.

3D Center utökar produktportföljen
3D Center i Västervik utvidgar sitt produktsortiment med en

ny Jet Fusion 5200-serie. Jet Fusion 5200 är ett industriellt 3Dutskrift system som tar 3D-utskrifter till nya nivåer när det gäller effektivitet, repeterbarhet och kvalitet. Den nya serien passar
kunder som satsar på full volymproduktion och skriver ut med
en noggrannhet som kan jämföras med formsprutning.
Serien består av HP Jet Fusion 5200, 5210 och 5210 Pro. Hårdvaran som har utvecklats och förbättrats ger användaren högre
produktivitet än 4200-serien, med upp till 40% lägre kostnad per
detalj.
Bland de nya funktionerna som 5200-serien har är ”singlepass-configur tion” för snabbare utskrift hastighet och starkare
lampor för bättre noggrannhet och stabilitet. Den ger även ökad
flex bilitet och säkrare drift än tidigare. HP har utveckalt en temperaturanalys i realtid som innebär bättre precisionskontroll.
HP Jet fusion dominerar polymermarknaden inom additiv
tillverkning.
–Med den nya 5200-serien möjliggör man att leverera 3Dprintade komponenter direkt till monterings/produktions-linjen
med en IT-grade på 13 och CPK över 1,3.Den nya serien möjliggör även produktion med ytterligare material som TPU och PP,
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säger Ulf Qviberg, vd för 3D Center.
3D center är ett företag som säljer lösningar inom additiv tillverkning. Företaget säljer professionella 3D-skrivare från HP,
Kodak, 3D Platform med flera och kan erbjuda de fle ta tekniker
inom 3D som professionella tillverkare efterfrågar.
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Marposs Monitoring
Solution
for SMART forming

Process optimisation

Machine protection

Quality control

Set-up help

Big data analysis

Productivity increase

Tool protection

Verktyg & maskiner för plåtbearbetning
Bandsågar

Rundbockar

Vattenskärningsmaskiner
Nytt - Begagnat - Service - Reservdelar - Verktyg - Butik

Kantpressar

Stansar

Best choice.
Sveriges bredaste sortiment

0322 - 611 900
www.alingsasplatmaskiner.se Hantverksgatan 3 533 33 Götene

Vi levererar högkvalitativa,
svenskbyggda maskiner.

Fiberlaserskärning
utan kompromisser

Digitala mikroskop med full HD 1080 / 60 fps
för avsyning och mätning

Tagarno - Digitala mikroskop
Produktivitet utan motstycke, brett användningsDigitala
mikroskop
med full
1080 / funktioner.
60 fps
område
och massor
av HD
praktiska
Vad
för avsyning
ochtill
mätning
du än behöver
skära
i framtiden så får fiber-
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Från 2
lasern ByStar Fiber jobbet gjort.

Laserskärning | Bockning | Vattenskärning
bystronic.com

016-17 11 50

www.ogp.se

Femaxlig vattenskärning
upp till 6000 bar!

www.kimtech.se
Tel: 08 584 301 90
www.ogp.se

016-17 11 50

Promet Precision AB•016-17 11 50 •www.promet.se
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Bestämde sig på
industriexpo
Star Servus Verktygsmaskiner har sålt en Fanuc Robocut

C600iB, som är en högprecisionsgnistmaskin (1050x820x300 mm),
till Joma AB. Företrädare för Joma besökte Värnamo Industriexpo
och studerade Robocut C600iB hos Star Servus som var medutställare hos LPV Verktygsmaskiner.
–Vi har haft kontakter innan eventet, men det var här de bestämde sig. Ett par dagar efter eventet avslutades aff ren, säger Jan-Anders Johansson, försäljningschef på Star Servus Verktygsmaskiner.
Joma utvecklar och tillverkar produkter för byggindustrin, till exempel byggbeslag i form av balkskor, vinkelbeslag, med mera.
Joma har kontor och fabrik i Målskog strax utanför Gnosjö. All utveckling och tillverkning sker i Målskog där produktionen till stor del

är helautomatiserad. I Målskog sker också all verktygstillverkning.
När det gäller Fanucs trådgnistar så säljer Star Servus bra av dem.
–2018sålde vi 18trådgnistar. Det här året har också börjat mycket
bra, säger Jan–Anders Johansson.
Per Sjögren

Metop är nöjda med sin nya Hurco
Metop AB i Malmö byter in sin gamla Hurco VM1 från 2004 mot
en ny VM10i.
–Vår Hurco har fungerat klanderfritt i 15 år så det var ett lätt
val att uppgradera till en ny Hurco, säger Anders Wanner ägare
Metop.
–Den nya Hurcon är snabbare, lite större, har fler verktyg och
många nya funktioner på styrsystemet så vi är jättenöjda, säger
Jonas Tranberg som är produktionsansvarig.
Metop tillverkar utrustning av världsklass för kontroll av metalburkar och lock, huvudsakligen för livsmedelsindustrin. Alla
system tillverkas, utvecklas, byggs och sluttestas i Malmö. Metop
har sålt produkter över hela världen och exporterar mer än 90
procent av sin produktion.
Några av Metops kunder är Coca Cola, Carlsberg och Orkla.
Nordiska Wemag har sålt Hurcon.

T v Håkan Conradsson, från Nordiska Wemag, och Metops
ägare, Anders Wanner, skakar hand.

Flerop till Dalgränsens Mekaniska
Lichron AB har nyligen installerat en fle operationsmaskin av
modell Bridgeport V1000 hos Dalgränsens Mekaniska i Torsåker.
På bilden ses Dalgränsens delägare Simon Larsson. Bridgeport
V1000 har ett rörelseområde på 1020/610/610 mm för X/Y/Z. Maskinen har direktdriven spindel, system för temperaturkompensering samt är automatiskt fettsmord istället för olja. Maskinen
utrustades bland annat med 4:e axel och ett rundbord på 210 mm.
Styrsystem kommer från Heidenhain.
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HSF i Vimmerby köper Matsuura
Hallberg-Sekrom Fabriks AB i Vimmerby förstärker
sin maskinpark med ytterligare en femaxlig fle operationsmaskin. Denna gång är det en MX-330
PC10 från japanska Matsuura som levererades till Vimmerby i slutet av maj 2019.
Matsuura MX-330 PC10 är en fullt femaxlig fle operationsmaskin med integrerad
automation, det vill säga palettväxlare med
tio paletter vilket gör att man får maximal
produktion på minimal golvyta.
Maskinen har ett verktygsmagasin med
90 verktyg, BT40 bigplus-spindel (15000
rpm), kylning genom spindeln med mera.
HSF Group är en företagsgrupp med
kontraktstillverkare inom mekanisk bearbetning och montage. De är specialiserade
på skärande bearbetning, plåtbearbetning
och montering. Bland deras kunder hittar
man i stor utsträckning högteknologiska företag.
Masentia i Värnamo har sålt Matsuuran.

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

Stort utbud av både hållande
och skärande verktyg.
Enkelt att hitta det du
söker, både via mobilen
eller datorn.
Snabba leveranser och
konkurrenskraftiga
priser!
shop.gjsverktyg.se
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MASKIN AB
MASKIN AB
ERLANDSSON
MASKIN AB
ERLANDSSON & HJORTH & HJORTH
www.erlab.se
w
ERLANDSSON
Box 211, 281 22 Hässleholm
Besöksadr. Smidesvägen 4, 281 33 Hässleholm
Tel 0451-840 20 • Fax 0451-835 64 •
E-mail info@erlandsson-hjorth.se

FMB produktprogram omfattas av 25 st olika modeller
från

79.000:från

29.500:-

89.000:-

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
från

MAJOR VHZ

28.000:-

PHOENIX

Kap 220x250 mm
Gering
+ 60° + G
JUNIOR
Finns
i
6 olika modeller!
Kap. 220x250mm
Gering +60°
Gravitationsnedmatning
av bygeln

Hydraulisk
MAJORhalvautomat
VHZ
Hydraulisk
halvautomat
Kap
260x350
mm
Kap. 260x350
Gering
+ 60 ° mm
Gering för
+60°sågbandshöjd
Minne
Minne för sågbandshöjd
Frekvensstyrd
Frekvensstyrd bandbandhastighet
hastighet
30-120 m/min
30-120
m/min
Finns
i
15
Finns i 15olika
olika
modeller! !
modeller

Finns för om

FMB BANDSÅGAR

FMB BANDSÅGAR

Ingen annan verkstadsmaskin har fått sådan
genomslagskraft
somhar
FMB.
Ingen annan
verkstadsmaskin
fått sådan
Fler än 3000 maskiner har hittills sålts i Sverige.
genomslagskraft som FMB.
Framgångarna
beror på
nytänkande
när
det gäller
Fler
än 3000 maskiner
har
hittills sålts
i Sverige.
hur en bandsåg skall se ut. Därför kan FMB idag erbjuda
Framgångarna
beror
nytänkandei särklass.
när det gäller
marknaden
enpå
konstruktion
hur en bandsåg skall se ut. Därför kan FMB i dag erbjuda
Vi har de flesta
modellernai isärklass.
lager för
marknaden
en konstruktion
demonstration.
i har de esta modellerna i lager r demo
Testa oss - vi provkapar gärna för dig.
Testa oss - vi provkapar gärna för dig.

ORTH

ZEUS CNC

Helautomat
Kap 260x270
ZEUS
VHZ mm
CN
Endast
Helautomat raka snitt
Kap. 260x270 mm
Endast raka snitt

från

297.000:från

157.000:-

339.000:-

från

185.000:-

JUPITER CNC

Helautomat
JUPITER
VHZ CN
Kap 260x310 mm

från

www.erlab.se

från

Helautomat
168.000:från
Gering + 60°
Kap. 260x310 mm
195.000:Gering + 60°
Finns
i 2 andra
helautomatFinns
i 2 andra
helautomatutförande
upp
tillmm!
400 mm!
utförande
upp till
400

OLIMPUS VHZ

OLIMPUS

Halvautomat
Halvautomat
Kap. 750x500
mm
Kap 750x500 mm,
Ø 540 mm
Ø 540 mm
Finns med
med
gering Finns
+ /-gering
gering +/– gering
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omgående leverans!

Ta laserskärningen till nästa nivå

med 12 kW
Imponerande dynamik och flexibilitet. Med 12
kilowatt skär nya ByStar stål, aluminium och
icke järnhaltiga metaller med stor precision från
1–30 millimeter. Tack vare schweizisk kvalitet inom
fiberlaserskärning kan du dra nytta av upp till
20 procent högre produktivitet och de lägsta
kostnaderna per detalj.
Cutting | Bending | Automation
bystronic.com
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Vi önskar våra läsare
och annonsörer en
riktigt skön sommar!
Ger dagens verkstadsindustri allt om morgondagens teknik - Årg.

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

www.erlab.se
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Automationsföretagens webbsida

www.powerautomation.se

www.kuka.se

www.beijer.se

www.itfautomation.se

www.prevas.se

www.weidmuller.se

www.svenskautomation.se

www.rutab.se

www.euroexpo.se

www.br-automation.com

www.parker.com/se

Vi verkar för ökad robotautomation
i den svenska industrin.

www.swira.se

www.automationsteknik.com

www.kentima.com

www.ilme.se

se3a.mitsubishielectric.com

www.wago.se

www.rejlers.se/industry

Ökad
synlighet
hela
2019
på webben
och
i tidningen.

Kontakta:
Karolina Ekholm
Telefon: 08-514 934 15,
073-525 97 68
www.gavazzi.se

www.automation.se

karolina.ekholm@automation.se

foto: PEr SJÖgrEN

Bromi–Gruppen hade över 300 besökare under de två dagarna. De flesta om på förmiddagarna, på eftermiddagarna var
det en mer jämn ström av kunder.

Värnamo i fokus när
industrin kom till unikt expo
Första gången Värnamo Industriexpo genomfördes var 2005. Den 15–16 maj arrangerades
eventet för åttonde gången. I år deltog 13 företag där många av dem också hade medutställare.

V

ärnamo Industriexpo är flera parallellt genomförda öppna hus som genomförs vartannat år.
–Värnamo Industriexpo är unikt och visar på
den styrka som fin s i regionen där flera företag,
som annars ibland är konkurrenter, under två dagar samarbetar
med varandra, säger Ulf Ahnvik, vd för Värnamo Näringsliv.
Verkstadstidningen träffade honom hos LPV Verktygsmaskiner som har varit med alla åtta gånger. En av LPV:s delägare är
Mikael Pettersson:
–Värnamo Industriexpo har blivit ett bra koncept och ett bra
forum där de utställande företagen kan visa sin verksamhet och
få kunder till sin lokal. Hos oss kan besökarna se hela vårt utbud.
En annan utställare var Edge Technology, svensk återförsäljare av Edgecam som är en av de ledande camsystemen i världen.
Anders Brunström, vd för Edge Technology, anser att det är bra
besökare som kommer:
–De som har kommit till oss är pålästa och andra har varit
nyfikna på Edgecam.
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Ravema satsade stort på digitaliseringen, bland annat var alla
verktygsmaskiner i demohallen uppkopplade mot Mazaks uppföljningssystem Smooth Monitor AX. Med detta system får man
information och analyser angående statusen på en verktygsmaskin. Det kan till exempel handla om skärkraftövervakning och
hur mycket spindeln har snurrat.
De som besökte Värnamo Industriexpo i år fi k se det senaste
inom modern produktionsteknik, samt träffa branschkollegor
och utbyta erfarenheter med varandra. Det som demonstreras
hos arrangörsföretagen var toppmoderna maskiner såväl inom
skärande bearbetning som för plåtbearbetning. Utöver det demonstreras automationslösningar, mätteknik, camprogram, prober, med mera.
Vi har en gedigen rapportering från Värnamo Industriexpo
2019. På högra sidan har vi ett bildsvep. På sidorna 20-27 presenterar vi blänkare från eventet och på sidorna 28-31 har vi en
artikel om plåtbearbetningsmaskiner och automation som visades i Värnamo.
Per Sjögren
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VÄrnaMo InduStrIeXpo

Bilden är från maskinhallen på LPV
Verktygsmaskiner. Fr v Ulf Ahnvik
och Hanna Linell, båda från Värnamo Näringsliv och Lennart Pettersson från LPV.

CNC Factory demonstrerade
virtual reality som används allt
mer inom verkstadsindustrin.

Medarbetarna på Ravema hade ett par hektiska dagar.
Här ses Per Selskog, affärsom ådeschef verktygsmaskiner
och Peter Lidqvist, produktspecialist.

Hos Edge Technology
kunde besökare studera
supply Point, en lagerautomat från brittiska Supply
Point Systems. Varuautomater innebär automatisk
hantering och distribution
av artiklar, säker inventariekontroll samt redovisning
och rapportering. Lämplig
lagerhållning i denna automat är till exempel verktyg
för skärande bearbetning.
verkstadstidningen | 6
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VÄrnaMo InduStrIeXpo

Modern och fl xibel teknik
demonstrerades i Värnamo

5-A
55555

HER
H
HERML
HER
HE
sim

s
simu
sim
Under två dagar i mitten av maj genomfördes Värnamo Industriexpo. Antalet utställande företag simulta
a
i år var 13. Utöver det deltog medutställare hos arrangörsföretagen. Nedan presenterar vi ett
ocho
axplock av allt som visades i Värnamo. Även i nummer 7 skriver vi om Värnamo Industriexpo.
Text och foto: Per Sjögren

Tiotalet maskiner hos Masentia

Masentia demonstrerade tiotalet maskiner.

–Vi har satsat ordentligt, bland annat visar vi hela spannet inom
femaxliga maskiner, säger Carola Fransson, försäljnings- och
marknadskoordinator på Masentia.
I hallen fanns fyra femaxliga fle operationsmaskiner. På bilden
ses en Mikron Mill X 400 U som är en supersnabb maskin. Mill X
400 U kan utrustas med följande spindlar som option, 30 000, 42
000 och 60 000 rpm. Det handlar om toppmodern spindelteknik
från Step-Tec AG.

Masentia demonstrerade även 3D-printing. Under expot var
det Sverigepremiär för Creator från Coherent-Rofin där produkter/detaljer i metall kan byggas. Tekniken är SLM (Selective Laser
Melting) där materialet smälts med laser och sedan byggs detaljen
upp lager för lager med laser. Creator har en fiberlaser på 250 watt.
Lasern är hjärtat i maskinen.
Masentia demonstrerade exempel på vad som kan printas i en
Creator (se bild ovan).

Automation hos LPV
LPV Verktygsmaskiner har deltagit samtliga åtta gånger som Värnamo Industriexpo har genomförts. Företagets fokus är på begagnadmarknaden men de säljer även nya maskiner och har bland

20

annat agenturen för Victor. Det taiwanesiska företaget gör mycket
in–house, de tillverkar bland annat spindlarna själva och har ett eget
gjuteri. På bilden ses en Victor Vturn–26HD, en svarv med en maximal svarvdiameter på 410 mm och med dubbavstånd på 650 mm.
Automationen hade byggts av Evomatic. Det var en av företagets
standardceller för enkel maskinbetjäning där ett visst modultänkande fin s. Det vill säga vissa förändringar i cellens utförande kan
göras efter vad en kund vill ha.
Evomatic är en av de större aktörerna i Sverige inom automation,
bland annat levererar de många lösningar till automotive. Företaget
med mer än 80 anställda har lokaler i Karlshamn, Alingsås och sedan i april även i Olofström.
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Fast uppspänningsbord

FastFast
uppspänningsbord
uppspänningsbord

NC-rundbord och dubbdocka
integrerade i maskinens fundament

NC-rundbord
NC-rundbord
och och
dubbdocka
dubbdocka
integrerade
integrerade
i maskinens
i maskinens
fundament
fundament

Tippbart stort NC-rundbord för 5-axlig
bearbetning av detaljer upp till 1.500 kg.

Tippbart
Tippbart
stortstort
NC-rundbord
NC-rundbord
för 5-axlig
för 5-axlig
bearbetning
bearbetning
av detaljer
av detaljer
upp upp
till 1.500
till 1.500
kg. kg.
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Horisontal femaxlig fle op hos Ravema
Ravema är bland annat återförsäljare av Mazak i Sverige och
Norge. En av verktygsmaskinerna som visades hos Ravema var
Mazak HCR 5000-S. Det är en horisontal femaxlig fle operationsmaskin för höghastighetsbearbetning.
Mazak HCR 5000–S har en kraftig spindel (18,5 kW/15 kW).
Dessa möjligheter behövs vid t ex höghastighetsbearbetningar i
aluminium då materialavverkningen är mycket stor.
Spindeln i maskinen som visades under expodagarna kunde
rotera upp till 30 000 rpm. Bordsstorleken i HCR 5000–S ä r 630
mm och maskinen bearbetar ämnen upp till 700 mm. Styrsystemet i fle operationsmaskinen är Mazatrol SmoothX.
Ravemas tema var digitaliseringen där Ravema har ett eget
koncept som går under namnet Ravema 4.0 och syftar till att förklara kundnyttan med industri 4.0.
–Till exempel är samtliga verktygsmaskiner i vår hall uppkopplade mot Mazaks uppföljningssystem Smooth Monitor AX,
säger Per Selskog, aff rsområdeschef verktygsmaskiner på Ravema.
Smooth Monitor AX innebär att en maskinoperatör har en
mycket bra överblick på verktygsmaskinen. Med systemet får
man bland annat information och analyser angående statusen på
en verktygsmaskin. Det kan handla om skärkraftövervakning,
hur mycket spindeln har snurrat, med mera.
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Med Smooth Monitor AX går det även att koppla ihop fler
verktygsmaskiner (även andra märken än Mazak) i ett nätverk.
Genom att sammanställa och analysera flera maskiners drifts esultat kan den övergripande produktiviteten på verkstaden höjas.
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Digital övervakning av drivna verktyg
Ravemas tema under expodagarna var industri 4.0 och digi-

taliseringen. Ett av flera exempel på kundnyttan med industri
4.0 var digital övervakning av verktygshållare för drivna verktyg. Systemet kommer från Mimatic och med en app i telefonen kan tillsyn av drivna verktyg utföras.
–Många gånger vet man inte hur många timmar verktygshållaren har varit i drift. Med appen, som heter Eltimon, får
man till exempel status på hur många timmar verktygshållaren
har varit i ingrepp och när service på den senast utfördes, säger
Kenth Ahnström, produktspecialist på Ravema.
Att läsa av värdena på verktygshållaren kan ske såväl utanför
verktygsmaskinen som inne i den. Det är enkelt att använda
Eltimon. Man kopplar upp sig mot en smartphone med blåtandsteknik (NFC eller närfältskommunikation på svenska).
Telefonen läggs/placeras mot verktygshållaren och avläsning
av olika värden kan utföras.
–Man får information om förslitningar på verktygshållaren
för drivna verktyg har uppkommit samt om lagren börjar bli
dåliga och om glapp har uppstått, säger Kenth Ahnström.
Med Eltimon kan bland annat förebyggande underhåll utföras. Ett planerat stopp för underhåll av verktygshållare är bra
mycket bättre än att en krasch inträff r på grund av att hållaren
inte har underhållits.

verkstadstidningen | 6
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–Med Eltimon får man mycket bra kontroll på drivna verktyg, säger Kenth Ahnström.
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Tre nöjda
Norimamedarbetare

Femaxligt hos
Mekana Maskin

Tobias Kruse, Philip Norin och Lotta Rosenqvist på Norima

Johan Martinez, vd för Mekana Maskin, demonstrerar den femaxliga

Verktygsmaskiner ses här i företagets stora maskinhall. De
står vid en stor rörbockningsmaskin av märket Herber.
Norima har deltagit på Värnamo Industriexpo samtliga åtta
gånger, expot är ett bra sätt att visa upp vad de har hemma.
När det gäller årets event var de tre medarbetarna mycket
nöjda. Målsättningen var att få runt 100 besökare, vilket de
också kom upp till. Det var bra kvalité på besökarna.
Norima Verktygsmaskiner köper och säljer begagnade maskiner. Företagets utställningshallar har en sammanlagd golvyta på 12 000 kvadratmeter. Så har Norima också Skandinaviens största utbud av begagnade verktygsmaskiner.

fle operationsmaskinen Axile G8. Det är en maskin med hög prestanda
som är utrustad med bland annat Kesslerspindel och Kesslerbord med
momentmotorer i bordets axlar. Spindeln i en Axile G8 som fanns i demohallen roterade maximalt 15 000 rpm. Antalet verktygsplatser till den
här maskinen är 96.
När det gäller Värnamo Industriexpo är Johan Martinez mer än nöjd.
–Det kom många besökare såväl dag 1 som dag 2. Under den andra
dagen var det en mer jämnare ström, säger han.
Förutom Axile G8 visade Mekana Maskin bland annat en Biglia-svarv.
–Vi marknadsförde också att vi arrangerar bussresor för kunder ned
till EMO-mässan i Hannover i september, säger Johan Martinez.

Europapremiär för Brothermodell
Bromi–Gruppen med huvudkontor i Lomma, strax utanför

Malmö, har ett technical center i Värnamo. Där var det full fart
under expodagarna.
–Vi hade över 300 besökare under de två dagarna, säger Martin Paland, vd för Bromi–Gruppen.
Totalt demonstrerades 14 verktygsmaskiner i Bromis technical
center, bland annat Brother Speedio F600X1. Kalle Nyrén, säljare
på Bromi–Gruppen, beskriver modellen:
–Det är en helt ny maskin, som har Europapremiär här i Värnamo.
Brother Speedio F600X1 är en mycket kraftig och stabil fle operationsmaskin för att ha en BT 30–kona.
–Den skiljer sig lite mot andra Speediomaskiner. Y-axeln är
placerad i bordet och X och Z i pelaren, säger Kalle Nyrén.
Det innebär att Speedio F600 är, enligt Brother, 1,7 gånger
vridstyvare och stabilare än andra jämförbara Speediomaskiner.
–Brother Speedio F600X1 passar bra för bearbetning i stål, titan, aluminium, med mera, säger Kalle Nyrén.
En annan nyhet från Bromi-Gruppen (som kommer i sommar) är Brothers modell R650 som kan fås med 40 verktygsplatser. Detta är nytt för Brother då Speedio-modellerna vanligtvis
brukar ha 21 till 22 verktygsplatser.
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Kalle Nyrén.
Bromi–Gruppen ingår i Mekana AB där även Mekana Maskin
(före detta Ahlsell Maskin) tillhör. Mekana Maskin var utställande företag på expot och fanns med i technical center. Vad Mekana
Maskin visade kan du läsa längre ned på denna sida.
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PLM Group visade
additiv tillverkning
PLM Group demonstrerade additiv tillverkning

med tre stycken 3D-skrivare, bland annat Metal
X från Markforged. Metal X är en 3D-printer
för metall och kan bygga
detaljer/produkter i material som rostfritt stål,
verktygsstål och titan.
ADAM (Atomic Diffusion Additive Manufacturing) är en egenutvecklad teknik från
Markforged.
ADAM,
som är en kombination
av extrudering och metal injection molding, är
ett helt nytt sätt att skriva ut i metall.
PLM Group valde att
inte ställa ut i egna lokaler utan deltog hos Ravema, bland annat
för deras stora maskinhall. PLM Group ingår i LMT Group dit
även Ravema och Din Maskin hör hemma.

HAIMER
Power Clamp i4.0
Upptäck vår nya krympteknologi
anpassad för Industri 4.0

Krympteknologi

Horn visade nyheter
Horn Sverige var medutställare hos LPV Verktygsmaskiner. På

bilden ses Johan Norrena och Niclas Johansson, båda är tekniska säljare på Horn Sverige. Horn demonstrerade flera nyheter,
bland annat ett kassettsystem för längdsvarvar.
Tyska Horn är en av de stora tillverkarna i Europa när det gäller verktyg för skärande bearbetning. Företaget har ett brett sortiment av kvalitetsverktyg. Det är spår-, avsticknings-, längdsvarv- och fräsverktyg.
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Verktygsteknologi

Balanseringsteknologi

Mät- och
Förinställningsteknologi
www.haimer.com
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Nyheter inom Edgecam
Edge Technology är svensk återförsäljare av Edgecam. Till hö-

ger på bilden ses Johan Sjölund, säljare på Edge Technology. De
övriga är – fr v Martin Nilsson, Peter Schimer och Mattias Svensson, alla från Flexoart i Klippan. Flexoart som tillverkar maskinkomponenter använder Edgecam i sin produktion.
Edgecam släpper två releaser per år. En av uppdateringarna i
Edgecam 2020 ger stöd för den unika svarvmetoden prime turning. En stor nyhet när det gäller verktyg är att Edgecam har stöd
för laxfräsar, samt också stöd för barrolfräsar (det vill säga fräsar
som har en konvex yta).
–När det gäller funktionaliteten på cykler så kommer det en
helt ny utvecklad djuphålsborrningscykel som heter Gun drilling, säger Johan Sjölund.

Sålde hålgnist under eventet

Demonstrerade ett enkelt sätt att
programmera 3-axliga fräsar
Jan–Anders Johansson, försäljningschef på Star Servus Verk-

tygsmaskiner, har all anledning att vara glad. Star Servus var
medutställare hos LPV Verktygsmaskiner och demonstrerade
bland annat hålgnisten Yougar YGS 64C som de har sålt till
Trådartiklar AB i Hillerstorp.
Trådartiklar AB är nischade mot att kombinera tråd och plåt i
kompletta produkter till bland annat lager- och butiksinredning.
Med YGS 64C går det att borra en millimeter rakt genom 200
mm tjockt härdat stål. Hålgnisten är, enligt Star Servus, överlägsen när man ska göra små hål i tjocka och hårda material eller
sneda ytor.
–De vanligaste applikationerna för en hålgnist är starthål för
en trådgnistmaskin, säger Jan–Anders Johansson.
Star Servus ställde ut tre maskiner, två av dem såldes.
–Ett par dagar efter eventet sålde vi även trådgnisten Fanuc
C600iB . Köpare var Joma AB i Målskog, säger Jan–Anders Johansson.
Parterna hade diskuterat en eventuell aff r före expot. Men det
var efter att företrädare för Joma studerat trådgnisten på Värnamo Industriexpo som företaget bestämde sig för att köpa.
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Fredrik Svensson, affärsu vecklare på Sandviks division Applied

Manufacturing Technologies (AMT), flankeras av Rebecka Lannsjö
och Linn Norberg, UX-designers på samma division. AMT var hos
LPV Verktygsmaskiner och demonstrerade Prism som är en av lösningarna inom divisionen.
–Prism är till för att programmera treaxliga fle operationsmaskiner. Med Prism förenklas programmeringen av treaxliga fräsar drastiskt, säger Fredrik Svensson.
Det är enkelt att använda Prism, som är moln- och prenumerationsbaserat. Man behöver en iPad och en 3D-modell.
–En operatör klickar sedan rakt in i modellen och Prism hittar det
vi kallar för features. Vad operatören ska välja för sin första operation.
Inbyggda postprocessorer fin s, vilket gör att du direkt i Prism kan
skapa maskinfärdig G-kod, som man med ett klick skickar till sin epostadress.
–Därifrån tar du din färdiga maskinkod på en sticka som du stoppar i maskinens styrsystem, därefter börjar du köra, säger Fredrik
Svensson.
Under eventet användes Prism för att programmera en Fanuc RoboDrill.
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Tungaloy visade
sin digitala plattform
Tungaloy Scandinavia, dotterbolag till den japanska verktygstillverkaren, var medutställare hos Ravema som hade industri
4.0 som fokus. Tungaloy demonstrerade sin digitala plattform
där bland annat Tool Navigator ingår. Det är ett hjälpmedel/program där kunder får rekommendationer att välja rätt verktyg,
rätt skärhastighet och rätt dimension för en viss bearbetningsoperation.
Genom att använda sig av Tool Navigator kan ett verkstadsföretag kraftigt effektivisera sin produktion. Det är enkelt att arbeta i Tool Navigator. Man loggar in på Tungaloy.se och klickar
på ikonen för Tool Navigator.
–Man navigerar sig fram för att hitta rätt information för jobbet, säger Jan Hjelseth, vd för Tungaloy Scandinavia som var på
plats hos Ravema.
Han demonstrerade det digitala hjälpmedlet på en skärm på
sitt bord.
–Intresset från besökarna var över förväntan. Det var bra besökare som kom, de var verkligen intresserade, säger Jan Hjelseth.
Förutom Tool Navigator marknadsförde han också att Tungaloy har en ny webshop och att Tungaloy samarbetar med den
molnbaserade plattformen Machining Cloud.

08 630 23 00 · durocmachinetool.se

NYH

ET

DOOSAN LYNX 2100 erbjuder
marknadens största Napoleonkomplex
DOOSANS nya horisontalsvarv Lynx 2100
förenar två olika egenskaper: den är lika
kompakt som produktiv. Det finns alltså
saklig anledning att prata om maskinens
Napoleonkomplex (liten till formatet men
stor i handling). Totalt har Doosan Lynx
sålt 25 000 ex globalt.
Med/utan drivna verktyg, y-axel
och subspindel
Spindelvarvtal 3 500-6 000 RPM
Chuckstorlekar 170, 210, 255 mm
Stångkapacitet 51, 65, 81 mm
Max svarvdiameter 300-350 mm
Max svarvlängd 500-550 mm
Upp till 16 verktygsplatser och 24 index
Fanuc eller Siemens styrsystem
För mer info besök vår hemsida eller ring oss!
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Din Maskin demonstrerade Hyper
Bending System som är en avancerad
kompakt kantpresscell. Två betydande fördelar med cellen är fl xibiliteten
och den smarta automationsnivån.

Effektiva maskiner för plåtbearbetning
Din Maskin visade en bockningscell där produktion med mycket korta cykeltider kunde utföras.
Hos Salvagnini Scandinavia var en av maskinerna panelbockningsmaskinen P2Lean och
Ravema demonstrerade en laserskärmaskin med DDL-tekniken. Det fanns mycket att titta inom
plåtbearbetning under Värnamo Industriexpo.

F

öregående sidor har vi skrivit om Värnamo Industriexpo som genomfördes i mitten av maj och
med 13 arrangörsföretag. Den här artikeln fokuserar på plåtbearbetning som visades under de
två dagarna i Värnamo. I Din Maskins demohall
demonstrerades för första gången i Sverige Hyper Bending
System.
Hyper Bending System från det italienska företaget Starmatik är en avancerad kompakt kantpresscell som också är en standardprodukt. Två betydande fördelar med cellen, enligt Din Maskins vd Alexander Ström, är flex biliteten och den smarta automationsnivån.
–I cellen kan produktion utföras mycket snabbt. Det handlar
om korta cykeltider när det gäller bockningsoperationerna, säger han och fortsätter:
–När man pratar om automatiserad bockning brukar man
hävda att en kantpressoperatör gör färdigt en detalj fortare än en
robot. Men roboten är mer uttålig och tar inga pauser, i det långa
loppet vinner roboten i produktivitet.
I Hyper Bending System är roboten väl så snabb som en operatör och kan utföra jobbet snabbare per cykel än en kantpressoperatör. Det fin s flera nledningar till det.
I cellen utförs verktygsbyten automatiskt, även byte av gripdon i roboten utförs automatiskt. Cellen har även en förladdningsrobot som laddar ämnena från inmatningsvagnarna till
centreringstationen under tiden som roboten bockar.
–Det innebär att 10 till 15 sekunders laddningstid av varje detalj kan tas bort från produktionscykeln eftersom det utförs av en
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Björn Ahlqvist, vd för Salvagnini Scandinavia, är nöjd med
deras expodagar.

separat laddningsrobot, säger Alexander Ström.
Dessutom fin s möjligheterna att fylla laddningsvagnarna
under tiden robotcellen är i produktion. Det fin s också ett separat säkerhetssystem som gör att man kan dra ut en av laddningsvagnarna i taget utan att bryta cellen (produktionen i cellen).
Att sköta cellen är enkelt.
–Det är ett logiskt och enkelt programmeringssystem i cel-
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I Salvagninis panelbock P2Lean–2120
kan effetiv panelbockning utföras.
Maskinen är med sin teknik mycket
lämpad för plåtpaneler i olika former,
för produktion av lådor, skåp, med
mera.

len som naturligtvis har översatts till svenska. Vi har två dagars
utbildning på Hyper Bending System. Därefter kan en operatör
börja köra sina egna program, avslutar Alexander Ström.
Salvagnini Scandinavia, dotterbolag till italienska Salvagnini,
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brukar delta på Värnamo Industriexpo.
Björn Ahlqvist, vd för Salvagnini Scandinavia, är nöjd med deras öppna hus under
expot.
–Det kom över 135 besökare, det är bra.
Vi hade fått indikationer på att många var
intresserade att komma.
Tre maskiner fanns i demohallen.
Det var panelbockningsmaskinen P2Lean–2120, fiberlaserskärmaskinen L3 med
3 kW och kantpressen B3 ATA135. Kantpressen har automatisk verktygsinställning och en presskraft å 135 ton.
De tre maskinerna användes för att färdigställa en låda (kan
t ex användas som verktygslåda). Lådan var ett exempel på vad
som är möjligt att tillverka med Salvagninis FlexCell.
FlexCell är ett effektivt produktionssystem där flera
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olika maskiner ingår och har ett överordnat styrsystem
som optimerar produktionssekvenser i de olika maskinerna för
effektivast maskinutnyttjande.
I samband med Värnamo industriexpo invigde Salvagnini Scandinavia sina nya lokaler. Byggnaden i Bredasten har byggts ut
med 360 kvm till totalt 1 400 kvm. Under invigningen genomfördes föreläsningar om smart factory (industri 4.0) och panelbockningstekniken.
Föredraget om smart factory hölls av Ricky Hansson, applikations– och simuleringschef på Salvagnini Italia S.p.A.
–Med industri 4.0 kan ett företag förbättra sina processer och
sänka produktionskostnaderna, sa han bland annat
Ricky Hansson hade hämtat ett par exempel på effektiviteten
med smarta fabriker från Asien.
–Asien satsar mycket på digitalisering av sina fabriker och
även på automation, sa Ricky Hansson.
Föreläsningen om panelbockningstekniken hölls av Peter Kitzler, applikationschef för panelbockningsmaskiner på Salvagnini.
Han är baserad i Österrike där Salvagnini har en produktionsenhet för tillverkning av panelbockningsmaskiner. Fabriken ligger i Ennsdorf (strax utanför Linz) och är den största panelbockningsfabriken i världen.
–Förra räkenskapsåret (1/5-30/4-2018/19) tillverkade vi 238 panelbockningsmaskiner, enbart i Ennsdorf, sa Peter Kitzler.

Salvagnini ligger i den absoluta framkanten när det gäller panelbockningstekniken. De var först med att lansera en panelbockningsmaskin, vilket skedde redan 1977.
I en panelbockningsmaskin kan mycket komplicerade bockar
utföras. Det går oerhört snabbt att tillverka i Salvagninis maskiner som automatiskt bockar alla sidor (t ex en låda) i enkla eller
mer komplicerade bockningar.
Bockningarna kan vara med enkelt/dubbelt omslag eller i profiler som man inte tror kan vara möjligt att göra.
I en panelbockningsmaskin utförs dessa bockningar oftast
med standardverktyg, med standard eller en friprogrammerbar
bockningscykel (ABS-programmering).
Salvagninis panelbockmaskiner, som fin s i flera modeller,
innebär kraftigt sänkta cykeltider jämfört med om produktion
utförs i konventionella kantpressar. Panelbockningsmaskinen är
med sin teknik mycket lämpad för plåtpaneler i olika former, för
produktion av lådor, skåp, med mera.
Under Värnamo Industriexpo demonstrerades P2Lean-2120
som kan bocka tjocklekar från 0,4 mm till 3,2 mm. Panelbockningsmaskinen har universella bockblad och automatisk omställning (noll sekunder ställtid) det gäller även för övriga panelbockar från Salvagnini.
Per Sjögren

En Mazak med DDL-tekniken
I Sverige är Mazak mest känd för tillverkning av maskiner för skärande bearbetning. Det
japanska företaget tillverkar sedan 1980-talet även laserskärmaskiner. I produktprogrammet
finns 2 -,3D- och rörlaserskärmaskiner.

M

azak kan erbjuda laserskärmaskiner med CO2, fiberlasertekniken och sedan ett par år tillbaka även med
DDL–tekniken.
Under Värnamo Industriexpo var det Sverigepremiär för 2Dlaserskärmaskinen Mazak OptiPlex DDL hos Ravema. Emil Lavesson, produktspecialist för laser på Ravema, presenterade maskinen för besökare:
–Flera besökare har blivit imponerade över vilken hastighet
och skärkvalité det blir på bitarna där det knappast behövs nå-

gon efterbearbetning, säger han.
Laserskärmaskinen var också utrustad med QR-kod–läsare
för inskanning av maskinprogrammen.
DDL, som står för direct diode Laser, är mycket kraftfullare än
fiberlasern. Enligt Ravema går det med en skärmaskin med DDLtekniken att skära i genomsnitt 15 procent snabbare i alla material
jämfört med en fiberlaserskärmaskin med samma kW-effekt.
I en laserskärmaskin utrustad med DDL-tekniken är verkningsgraden mellan 40–50 procent, i en fiberlaser är verkningsgraden mellan 30–40 procent.
Med verkningsgrad menas den energi som förs in i systemet jämfört med vilken effekt som sedan kommer ut i form av kraftlaser.
Per Sjögren

Mazak Optiplex är utrustad med DDL–tekniken. DDL, som
står för direct diode Laser, är enligt Mazak, kraftfullare än
fiberlasern. En s ärmaskin med DDL-tekniken kan skära i
genomsnitt 15 procent snabbare i alla material jämfört med
en fiberlasers ärmaskin med samma kW-effekt.
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Hos Herber Engineering, som tillverkar rörbockningsmaskiner,
råder optimism.
–Vi är fulltecknade året ut, säger Ove Nilsson, area sales manager på Herber.
I deras lokaler sätts flera maskiner ihop för leverans till företag
runt om i världen, en av maskinerna ska skeppas till Kina.
Herber deltar alltid på Värnamo Industriexpo.
–Industriexpot är ett bra sätt för oss att visa vilka vi är. Sedan
är det också så att expot säljer maskiner, det är pricken över i:et,
säger Ove Nilsson.
Herber Engineering, som tillverkar avancerade rörbockningsmaskiner, har valt att satsa på servoelektriska maskiner. Det
fin s ett par fördelar med servoelektriska maskiner framför de
som drivs med hydraulik, bland annat lägre energiförbrukning
och lägre drift kostnader.
Underhållet är heller inte lika omfattande i en servoelektrisk
maskin som i en hydrauliskt driven, eftersom det inte är lika
många komponenter som ska underhållas. Den servoelektriska
maskinen är enklare och har färre delar, därför blir underhållet
billigare.
En annan aspekt är att en verkstad sparar pengar bland annat

foto: PEr SJÖgrEN

Herber säljer till hela världen

Herbers rörbockningsmaskiner efterfrågas av kunder från
hela världen.
därför att man slipper kostsam kylning av hydrauloljan. Utöver
det behöver inte operatörer arbeta med att byta hydraulolja.
Per Sjögren

En mänsklig hand som gör skillnad
När vi levererar det ledande CAM-systemet EDGECAM gör vi det med totalt engagemang.
Vi engagerar oss för att ge er bästa möjliga förutsättning att öka er lönsamhet.
Vi kan inte allt men mycket inom vår bransch. Kunskap vi ständigt förbättrar samtidigt som våra leverantörer utökar funktionalitet
och prestanda i de produkter vi levererar. Denna kombination vill vi dela med er då vi är övertygade om att vi hjälper industrin att
producera mer effektivt och lönsamt.
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Thore Eklund, utbildnings– och applikationsansvarig på MaskinFransson, ses här demonstrera
den femaxliga fle operationsmaskinen Acura 65
från Hedelius.

fotoN: matS tHorÉN

Femaxligt och svarvning
hos MaskinFransson
I början av maj genomförde MaskinFransson öppet hus. Nio maskiner demonstrerades bland
annat den femaxliga fle open Hedelius Acura 65 och cnc-svarven Tsugami M08.
En av många anrika maskinleverantörer i Sverige är Maskin-

Fransson som ligger på natursköna Hölö, ett par mil syd om
Södertälje. I år fyller MaskinFransson 55 år som företag. Med
anledning av det anordnade de öppet hus under två dagar.
Runt 110 besökare kom.
–Det är en bra siffra, men framför allt var det bra kvalité på
besökarna. Vi fi k en del nya uppslag och dels kunde vi ta ytterligare steg med befi tliga projekt, säger Henrik Fransson,
ägare och styrelseordförande för MaskinFransson.
–Att offerera en verktygsmaskin kan vara en lång process,
med många möten innan man kommer i hamn med alla detaljer. Här fi k vi tid att gå igenom detaljerna med kunder för
vissa specifika maskiner.
Maskinintresset från besökarna varierade, en del hade mer
inriktning på svarvning, andra mer mot fräsning.
–Det var stort intresse för Hedelius Acura 65 och för Tsugamis cnc-svarv M08. De nya Quasermaskinerna med nya
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designen väckte också intresse från besökarna, säger Henrik
Fransson.
I Hedelius Acura 65 kan femaxlig bearbetning av komplexa

detaljer med hög precision utföras. Det går snabbt att bearbeta
färdigt komponenter och samtidigt uppnå hög tillförlitlighet.
Acura 65 är en kompakt maskin som kan utrustas med HSK
A63. X/y/z är 700x6 50x600 mm, den fin s även i ett mindre
och ett större utförande, Acura 55 respektive 85. En fi ess är
den stora skjutdörren som i kombination med den låga bädden ger operatören direkt tillgång till arbetsstycket för uppspänning eller kontroll av ämnet. Operatören kommer mycket
nära arbetsstycket, detta gäller för alla modeller från Hedelius
och inte enbart för Acura.
Över lag är intresset stort i Sverige för femaxliga maskiner.
Hedelius Acura passar bra för den svenska marknaden, förutom att den är femaxlig är den också anpassad för automation.
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Acura 65 automatiseras genom att
sidväggen tas bort och en robot
placeras i anslutning till sidöppningen.
MaskinFransson har haft agenturen för tyska Hedelius i snart
tre år. De har sålt bra av Hedelius
Acura men även av andra modeller
från den tyska maskintillverkaren
program.
John Ericson är vd för MaskinFransson:
–Försäljningen av Acura ökar
för varje år. Det är en maskin som
ligger helt rätt i tiden när kunderna
vill ha mer automation och robotisering.
Han fortsätter:
–Denna trend gör att våra aff - John Ericson är vd för MaskinFransson.
rer blir mer komplexa. För några
år sedan sålde vi ofta bara själva
maskinen, en fle operationsmaskin eller en cnc-svarv. När vi Japanska Tsugami tillverkar kvalitetsmaskiner. I Sverige är
installerat den betjänades den av en operatör. Att leverera en Tsugami mest känt för sina längdsvarvar, vilka MaskinFransmaskin med automation, nyckelfärdigt och klart, ställer helt son har sålt bra av. På öppna huset visades B0206E som är en
andra krav på oss som leverantör.
åttaaxlig längdssvarv för material upp till 20 mm.
Under de senaste åren har MaskinFransson även

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

HexagonMI.com
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Henrik Fransson, ägare av
MaskinFransson, ses här
vid en Tsugami B0206E
som är en åttaaxlig
längdssvarv för material
upp till 20 mm.

sålt allt fler konventionella cnc-svarvar.
Under öppna huset demonstrerades
Tsugami
M08SYE. Det är en kompakt svarv med huvud–
och motspindel, Y–axel
samt en stånggenomgång
på 65 mm och Fanucstyrning.
John Ericson beskriver
Tsugami M08SYE som en
produktiv maskin i rätt
prisklass.
–Det är en riktig arbetshäst som kan fås i fl ra olika utföranden, säger
han.
En annan svarv som de-

monstrerades var Muratec MT200G T2. Det är
en maskin med övre och
undre revolver, dubbla
spindlar och har en svarvlängd på 770 mm. Svarven kan bestyckas med
drivna verktyg samt har
Y-axel.
Svarven var också utrustad med portaladdare för laddning
och plundring av detaljer. Muratec MT200G kan med andra
ord beskrivas som en riktig produktionssvarv. Med maskinen
kan ett företag öka produktionen avsevärt och köra fram detaljer betydligt snabbare jämfört med om enbart manuell betjäning hade tillämpats. Såväl stång– som kuttsbearbetning kan
utföras.

Sex medutställare deltog under öppna huset, bland an-

nat Chuckcenter och GJS Verktygs AB. Stefan Thureson från
Chuckcenter visade bland annat en lösning från Wogaard som
sänker kostnaden för skärvätskor genom att suga upp och återvinna vätskan från spånbehållaren. Centrifugerande oljedimavskiljare från Losma fanns också i Chuckcenters monter.
–Att luften är ren och hälsosam för personalen, och att verkstaden blir lättare att hålla ren, är frågor som blivit allt viktigare
i takt med att miljömedvetandet växer, säger Stefan Thureson.
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Tuomas Meriläinen från GJS Verktygs demonstrerade Zollers

pekskärmsstyrda mät- och förinställningsmaskin Venturion
450. Dess nya bildbehandlingsteknik snabbar upp och förenklar förinställning och mätning av standardverktyg. Även
verktyget ZidCode för snabb och säker dataöverföring ingick
i demonstrationen.
–Det som driver vår efterfrågan handlar i hög grad om automation och då särskilt i den typ av tillverkning som vi har
mycket av i Sverige, nämligen med många olika produkter i
kortare serier, säger Tuomas Meriläinen. Det ställer krav på att
mätmomentet inte stannar upp produktionsfl det.

MaskinFransson planerar att utvidga sina lokaler, från ca
900 till 1300 kvm. Startdatum för arbetet med utbyggnaden
är ännu inte bestämt. Bakgrunden är behov av en mer permanent utställning i byggnaden som nu är enbart lager. Porten
ska breddas för att större maskiner ska kunna tas in.
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En av sex medutställare var
Chuckcenter med Stefan
Thureson på plats i Hölö.

Maskinfransson expanderar när andra förbereder sig
på en avmattning genom att
hålla hårdare i pengarna.
–Avmattningen har vi redan känt av lite grann, säger
John Ericson. Början av detta
år har inte varit lika bra som
förra årets inledning. Marknaden har bromsat in något.
Inte mycket, men lite grann.
Utbyggnaden är en långsiktig
strategi, inget som måste ge utdelning redan nästa år. Att det
är lite lugnare nu ger oss mer tid att ägna oss åt utbyggnaden.
John Ericson fortsätter:
–Vi passar även på att expandera vår uppskattade serviceavdelning som i dagsläget består av åtta personer. Målsättningen
är att få in ytterligare en till två servicetekniker under de kom-

mande åren. Det är inte lätt att få tag i duktiga tekniker men vi
är glada över att vi är ett företag som folk huvudsakligen söker
sig till och inte ifrån, avslutar John Ericson.
Mats Thorén
Per Sjögren

MER ÄN 45 000
STANDARDKOMPONENTER

THE BIG
GREEN
BOOK

Upptäck vår nya produktkatalog: THE BIG GREEN BOOK 2019
Enastående urval för alla konstruktörer som förverkligar sina idéer snabbt och effektivt.
Standardkomponenter och manöverdelar från ett och samma ställe.
■■ Snabb konstruktion utan ritning och konfiguration tack vare gratis CAD-data – tillgänglig i
Apples App Store och på Google Play.
■■ Högsta tyska kvalitet.
■■
■■
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Hermle har lanserat den
andra generationen av
RS05-2 som är ett kompakt
robotsystem för femaxliga
fle operationsmaskiner.

Effektiva standardceller hos Hermle
När Hermle genomförde öppet hus demonstrerades den andra generationen av
automationsprodukten RS05–2.Verkstadstidningen har sett RS05–2 nere i Tyskland.

D

en tyska verktygsmaskintillverkaren Hermle
är känd för sina högkvalitativa maskiner. I en
Hermle kan tuff bearbetning utföras med goda
resultat, utan att man behöver dra ned på skärhastigheterna. Till exempel klarar deras femaxliga fle opar mycket tuff bearbetning även när vaggan är i
tiltat läge.
Hermle har ett eget program för standardiserade automatiseringslösningar, hanteringssystem, palettväxlare, individuella
tillbehörspaket och innovativa styrsystem runt om maskinen.
När HERMLE genomförde öppet hus i Gosheim i Baden–
Württemberg förra månaden demonstrerades förutom maskiner även automation.
Verkstadstidningen deltog på presskonferensen där Franz–
Xaver Bernhard, VD för försäljning och forskning och utveckling, bland annat sa följande i sitt anförande:
–Vi satsar mycket på automation som blir allt viktigare för
oss. Vi introducerar den andra generationen av RS05-2 som är
ett kompakt robotsystem för femaxliga fle operationsmaskiner. Det är en mycket flex bel lösning.
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Automationsprodukten RS05-2 är för maskiner inom performance line, C250 och C400 och för maskiner inom high
performance line, C12, C22 och C32.
Vid en rundvandring i demohallen visades RS05-2 integrerad med en C250 U, med 600x550x450 mm för X/Y/Z. RS
O5-2 har en sexaxlig Fanucrobot som tar ämnen upp till 10 kg.
Mjukvaran i RS05–2 är HACS ((Hermle Automation Control
System) som är en celldator.
En annan av Hermles automationsprodukter som visades under öppna huset var HS Flex som har funnits på marknaden i
två år. I Sverige har Hermles återförsäljare Index-Traub Nordic
AB haft flera ramgångar med HS Flex.
–Vi har sålt flera anläggningar. Det fin s ett stort intresse för
denna automationslösning som är en standardprodukt, säger
Håkan Sars, VD för Index-Traub Nordic AB.
–Det går att bygga upp en buffert av olika detaljer där fler
av dem kan läggas på kö om man vill tillämpa obemannad körning under natten, fortsätter Håkan Sars.
När operatören kommer tillbaka på morgonen är produk-
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tionen färdig. Roboten i HS Flex byter
detaljer och fix urer, flera olika jobb
kan köras automatiskt efter varandra.
En Hermle ihop med HS Flex öppnar
upp för många möjligheter för ett verkstadsföretag. HS Flex är palettisering av
en Hermle-maskin och innebär en rejäl
rationalisering av produktionen. Dels
för att man kan köra permanentriggat,
fix urer och paletter är riggade för återkommande jobb.
Paletterna behöver inte plockas bort
från magasinet på HS Flex, det enda en
operatör behöver göra när en ny produkt eller produktion ska köras är att Fleroperationsmaskinen C32U visades i demohallen integrerad med HS Flex.
ändra i körordningen. Varje palett i anläggningen klarar vikter upp till 450 kg,
Med HS Flex har en verkstad inbyggd produktionsplanering
även med palettdimensioner på 500x4 00 mm.
När det gäller HACS så lägger en operatör in ordernummer och automatisk kontroll av orderstyrningen. Ytterligare en föroch antalet detaljer i batcherna. Operatören kan programmera del är att HS Flex kan eftermonteras på befi tliga Hermle-maett antal ordrar med olika seriestorlekar. Till varje order går skiner, så nu kan många Hermleanvändare ta nästa rationalidet att knyta NC-program, fix urer och verktyg.
seringssteg när man vill.
Systemet kollar av om exempelvis ett visst verktyg eller fi I nummer 7 kan du läsa mer om vad Hermle visade under
tur fin s i systemet. Saknas något, eller om ett verktyg går sön- sitt öppna hus.
der, får operatören information om det genom meddelanden
från systemet.
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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Laddkapaciteten i DMG Mori PH 400 är 530 kg i konfigu eringen
med tolv paletter och 800 kg i konfigu eringen med åtta paletter.
fotoN: PEr SJÖgrEN

DMG Mori har det
mesta inom automation
DMG Mori har en uppsjö av automationsprodukter. Ett par nyheter inom detta område
presenterade DMG Mori tidigare i år vid ett öppet hus i Tyskland.
DMG Mori kan beskrivas som en totalleverantör då de kan sälja

både verktygsmaskin, automation och kringutrustning till kunder. När det gäller automation så satsar DMG Mori mycket energi
på att utveckla så rationella automationsprodukter som möjligt.
DMG Mori anser att automatiserade verktygsmaskiner är en
mycket viktig komponent av den digitala fabriken och därför del
av industri 4.0. Verktygsmaskintillverkaren anser att automation
kommer att bli ett strategiskt framtida område.
Mot den bakgrunden satsar DMG Mori på att hålla sig i den
absoluta framkanten när det gäller automation och har idag 50
standardiserade automationssystem. Det är allt från konventionella automationsprodukter till lösningar som kan beskrivas
som en ”fabrik i fabriken”.
När maskintillverkaren i vintras genomförde sitt årliga öppna
hus i Pfronten demonstrerades 20 av deras standardiserade au-
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tomationssystem. Bland annat Robo2Go, en kompakt lättskött
och mobil automationslösning för DMG Mori-svarvar. Automationsprodukten är designad för att kunna betjäna flera sv rvar.
Det var den andra generationen Robo2Go som har programvara med fördefinierade moduler, vilket innebär att processen
är mycket snabb och lösningen är mer lättanvänd jämfört med
tidigare versioner. Den senaste versionen kan även betjäna fle funktionsmaskiner i CTX TC-serien.
Med Robo2Go visade DMG Mori att automation inte behöver
bestå av stora avancerade och komplexa utrustningar för att vara
lönsamt. Programmeringen utförs inte via robotens styrsystem
utan den sker via en Robo2Go-app i gränssnittet Celos.
Enligt DMG Mori räcker det med ett par knapptryckningar
och programmeringen är utförd. En maskinoperatör behöver
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inte ha några förkunskaper av robotprogrammering för att hantera
Robo2Go.

fotoN: dmg mori

Sedan tidigare finns palettmagasinet PH 150 som har blivit en
framgång. Nu utökar DMG Mori
sin portfölj med PH 400. Det betyder att DMU monoblock och
duoblock-serierna även kan laddas med mycket stora paletter
Robo2Go är en mobil automationslösning
med ämnen.
för DMG Mori-svarvar. Robo2Go är designad
Laddkapaciteten i PH 400 är
för att kunna betjäna fle a svarvar.
530 kg i konfigu eringen med tolv
paletter och 800 kg i konfig reringen med åtta paletter. Med
plats för maximala arbetsstycken i dimensioner upp till 850 mm terna, och palettordningen, i palettmagasinet. Det kan vara så
i diameter och 1 000 mm i höjd är PH 400 en idealisk automa- att ett snabbjobb kommer in. Eller att man bestämmer sig för att
tionslösning för DMU 80P duoblock och DMU 90P duoblock.
genomföra kvälls- och nattkörning (obemannad körning).
En av de största fördelarna med Pallet Manager är att man aldDMG Mori har också utvecklat appen Pallet Manager som inne- rig behöver vara orolig för att göra fel. En operatör klickar på apbär att palettisering av fle operationsmaskiner kan utföras myck- pen, hen kan sedan zooma och redigera, med mera.
et effektivt. Det är mycket enkelt att arbeta med Pallett Manager,
Vårt första reportage från DMG Moris öppna hus i Pfronten
som är helt integrerat i operatörsgränssnittet Celos. Förfarandet var med i nummer 3.
kan liknas vid hur man använder en iPad.
En användare kan effektivt utföra omprioriteringar av paletPer Sjögren

NU HAR DEN ANLÄNT!
NY MODELL HYUNDAI HD2200Y
•
•
•
•
•
•
•
•

BOX Gejdrar, Heavy Duty
8-tums chuck, 65 mm stångkapacitet
anucs stora 15-tums skärm med dialogprog.
Fanucs
Svarvlängd 650 mm, svarvdia 300 mm
Y-axel 110 mm
BMT-55 Revolver
Roterande verktyg 6.000 rpm
Verktygsuppsättning ingår

Superer
bju
på de tv dande
å fö
maskin rsta
erna!

Pvkör i vår ä i Sköv!

TECHNICAL CENTER, SPAREPARTS : FRANKFURT
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En rad kinesiska maskinbyggare visade avancerad laserskärning med integrerad materialhantering på CIMT.

Laserskärning och automation
gällde på Kinamässa
När det gäller plåtbearbetning så utgjorde Kinas största maskinmässa, CIMT, ett skyltfönster för
högautomatiserade lösningar. Dessutom var utbudet av laserskärmaskiner enormt både från
inhemska och internationella tillverkare.

K

inas största maskinmässa, CIMT, arrangeras
vartannat år i Peking. Denna utställning är
numera en internationell stormässa. Över tusen utställare av verktygsmaskiner och verktyg från över 20 länder samlades denna gång

i Peking.
Tiotalet västländer hade också satsat på egna nationella utställningar, bland annat Tyskland, USA, Schweiz, Italien, Korea
och Japan. CIMT dominerades av maskiner för skärande bearbetning, men det fanns mycket inom plåtbearbetning att titta på.
Två tydliga teman kunde urskiljas när det gäller plåtbearbet-
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ning under mässdagarna i Peking. Det ena handlade om automation, där det är uppenbart att även Kina lider av brist på rätt
arbetskraft. I likhet med maskinerna för skärande bearbetning
som visades under CIMT, så var automation enormt hett när
man kom till mässhallarna som ägnades åt utrustningar för plåtbearbetning.
Automationstemat var faktiskt snarare starkare på CIMT än
i plåthallarna under västmässorna EMO och IMTS. För oavsett
om de var från Kina eller väst så hade i stort sett alla utställare
bestyckat sina maskiner med olika former av automationsutrustning.
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Amada var en av de stora globala aktörerna som
visade sina högautomatiserade maskinkoncept
för laserskärning.

Skälen är i allt väsentligt säkert detsamma som i väst. Dels handlar det om brist
på arbetskraft, vilket allt fler kinesiska bolag lider av. Dessutom drar lönerna iväg
avsevärt tack vare denna brist, då arbetskraften i Kina numera verkligen vet sitt
värde. Den andra faktorn rör kvalitet, där
en väl genomförd automationslösning ju
skapar en stabilare och mer förutsägbar
produktion.

Till vårt team söker vi nu:

Det andra temat som var högst påtagligt

Säljchef Sverige (m/k/x)

i Peking var laserskärning, som nästan
alltid utfördes i utrustningar med integrerad materialhantering. Antalet utställare
som visade sina utrustningar var verkligen häpnadsväckande stort.
Grovt sett kan utställarna delas in i tre
kategorier med lite olika profil. Givetvis
fanns de stora maskintillverkarna inom
plåtbearbetning på plats, till exempel
Amada och Trumpf som visade upp ett
omfattande program. Fokus låg dock helt
klart på deras riktiga spetsprodukter.
För i likhet med maskinerna för skärande bearbetning så gäller endast det
bästa om kineserna ska köpa utländskt.
Ska man se de stora aktörernas utbud av
mera standardbetonade utrustningar är
det faktiskt bättre att besöka de europeiska eller amerikanska mässorna.
En annan tydlig utställargrupp var de
rent inhemska tillverkarna. Här sker nu
föga förvånande en snabb utveckling, där
de bästa kinesiska tillverkarna erbjuder
riktigt imponerande maskinkoncept.
Det handlar ofta om lösningar där laserskärningen sker i utrustningar med
avancerad integrerad materialhantering.
Visst är kanske designen i nå-
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Din profil:
•

Avslutad teknisk utbildning och gärna vidareutbildning inom produktionsteknik

•

Djup kompetens med fokus på hållande verktyg samt skärande bearbetning (fräsning / svarvning)

•

Erfarenhet och framgång inom teknisk försäljning

•

Kunna arbeta självständigt, ha entreprenörstänkande och kundservice i fokus

•

Utåtriktad personlighet, god kommunikationsförmåga och självförtroende i mötet med kunden

•

Engelska flytande i tal och skrift, kunskap i tyska ses som ett plus

•

Vilja att resa mycket

Dina uppgifter:
Din huvuduppgift är att sälja våra komplexa, rådintensiva produkter i Sverige och att konsultera våra kvalificerade
high-end kunder och återförsäljare. Förutom att öka medvetenheten om varumärket HAIMER i Sverige kommer
du att ansvara för den höga försäljningspotentialen på den svenska marknaden efter en kort träningsperiod.
Kundutbildningar, kundbesök och mässor kräver flexibilitet och beredskap att resa i hela Sverige.
Vi erbjuder en utmanande position med stort ansvar, en prestationsorienterad ersättning och en tjänstebil som
kan användas privat.
Plats:
Hemmakontor i Sverige
Är du intresserad av att arbeta för ett ledande högteknologiskt företag? Då kanske vi kan ge dig ett oemotståndligt erbjudande: Intresserad med relevant erfarenhet och kvalifikationer? Skicka fullständig CV (personligt
brev, curriculum vitae och certifikat) på engelska eller tyska samt löneanspråk till kontaktpersonen nedan.
Vi ser fram emot din ansökan.

HAIMER GmbH | Kathrin Haimer | Weiherstraße 21 | 86568 Igenhausen | Germany
Tel.: +49-82 57-99 88-0 | Fax: +49-82 57-99 88-304 | recruit@haimer.com | www.haimer.com
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Kinesiska JFY som numera
ägs av Trumpf visade automatiserade system för
plåtbearbetning.

got fall ännu inte riktigt i
toppklass, men det ska man nog
inte fästa sig vid allt för mycket.
En tredje kategori utställare var

bolag som har ägarkonstellationer
som fin s i både öst och väst. Ofta
handlar det om att köpstarka kinesiska aktörer helt sonika köper in
relevanta västbolag och integrerar
den teknik man får på köpet i sina
egna utrustningar.
Men det handlar oftare om strategiska samarbeten där västföretagen kommer in på den kinesiska
marknaden genom någon form
av joint venture med kinesiska
kollegor. Slutligen fin s ju också
exemplen där stora aktörer i väst
faktiskt köper upp kinesiska konkurrenter.
Ett sådant exempel är Trumpfs förvärv av kinesiska JFY för
några år sedan. Under CIMT visades maskinlösningar för bland
annat bockning upp av just JFY. Med all säkerhet drar JFY stor
nytta av teknologin som fin s i Trumpf-familjen, samtidigt som
man kan uppträda som en stark kinesisk aktör i hemlandet.
Trumpf å sin sida har ju omvandlat en tuff konkurrent till en
språngbräda in i Kina.

Något som kanske en och annan besökare från väst slogs av

under CIMT var att det ännu fin s en del skillnader trots allt.
Säkerhetstänket på vissa håll är till exempel ibland annorlunda,

fotoN: matS LUNdiN

vilket speglades i en del montrar.
Ett tydligt exempel var hos en utställare där operatören ogenerat bockade plåt i en helt oskärmad maskin. Som grädde på
moset var maskinen dessutom vänd rakt ut i gången där besökarna flanerade tätt inpå. Knappast något som skulle accepterats
på mässorna EMO i Hannover eller IMTS i Chicago.
Det ska dock tilläggas att detta exempel inte var tongivande,
snarare ett tecken på att inte riktigt alla företag hänger med i den
snabba utvecklingen. Men många andra kinesiska aktörer är faktiskt väl så medvetna om att säkerhet är en kvalitetsfaktor, något
som också syns i deras marknadsföring med mera.
CIMT 2019 genomfördes under sex
dagar i april. Det var den 16:e upplagan av CIMT, som blir allt mer populär och växer i status som internationell mässa. Under senare år har CIMT
tagit över japanska Jimtofs roll som
den ledande maskinmässan i Asien.
Mats Lundin

Att helt oskärmat bocka plåt i en
mässgång skulle knappast godkännas i väst.
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Skärprocesser som dubblar produktiviteten
För ett par år sedan introducerade Trumpf skärprocesserna
Highspeed och Highspeed Eco för sina 2D-laserskärmaskiner
utrustade med fastkroppslaser. Med Trumpfs tekniker handlar
det om en fördubbling av produktionen av tunnplåtsdetaljer och
70 procent mindre skärgas behövs jämfört med vid mer konventionell bearbetning.
Highspeed och Highspeed Eco kan beskrivas som en winwinsituation eftersom gaskostnaderna är en väsentlig del vid fusionsskärning, det vill säga vid skärning med nitrogen.
Kan man öka både skärhastigheten och minska gasförbrukningen är det ekonomiskt fördelaktigt för ett verkstadsföretag
som även kan höja produktiviteten.
Förutom snabbare matningshastighet är dessutom skärprocessen mycket snabbare och nästan fördubblar mängden av skuren plåt jämfört med standardskärning.
Nu har Trumpf vidareutvecklat Highspeed Eco och Highspeed
där teknikerna nu kan användas på maskiner i TruLaser–serierna 3000 och 5000 utrustade med min fyra kW:s fastkroppslaser. Snart kan skärprocesserna användas även på sex kW:s fastkroppslasrar. Många relativt nya maskiner kan också med en retrofit erhålla dessa skärprocesser.
De nya highspeed– och highspeed eco-processerna är mycket

snabba och använder mindre gas, vilket kraftigt ökar kostnadseffektiviteten vid fusionsskärning i kolstål med nitrogen.
Tillämpningsområdena är nu bredare, till exempel så kan lasern nu skära så tjockt som 15 mm, jämfört med tio mm tidigare.
Ett nyutvecklat munstycke ökar matningshastigheten med
upp till 100 procent för laserskärmaskiner med fastkroppslaser
som använder fusionsskärning och lasereffekten behöver inte
ökas.
Per Sjögren

NYHET!

Handhållen märkmaskin
Batteridrivna FlyMarker® 120/45 är en
smidig portabel märkningsenhet med
möjlighet att skriva såväl text som logotyper eller data-matrix koder.

Batteridriven!

• Stort märkområde 120x45mm.
• All programmering kan göras direkt i maskinen.
• Svenskt menysystem.
• Ergonomiskt två-handsgrepp för ökad stabilitet.
• Laserpekare för exakt positionering.

Pris från:

46.900:-

www.standardmekano.se

verkstadstidningen |6

2019

info@standardmekano.se

Utökat märkområde!

08-591 110 55
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Olle Linderdahl, säljare på Mitutoyo Scandinavia, framför nyheten Mistar 555. Det är en koordinatmätmaskin som är utvecklad för att stå i produktionsmiljö.

Flexibla och snabba
mätmaskiner på Control
När Control nyligen genomfördes demonstrerades den senaste mättekniken. I vår första artikel
från denna mässa presenterar vi mätprodukter från Mitutoyo, Carl Zeiss och Marposs.

M

ätning har fått en allt större betydelse
inom produktionen. Mätning växer eftersom efterfrågan på mer avancerade komponenter inom verkstadsindustrin ökar.
För att säkerställa att komponenterna
uppfyller kvalitetskraven måste man mäta.
Den ledande mässan i Europa, när det gäller maskiner och
utrustning för säkerställande av kvalité, är Control som årligen
genomförs i Stuttgart.
Till Control kommer besökare från jordens alla hörn. När den
33:e upplagan av Control genomfördes i början av maj fanns 871
utställare från 33 länder på plats. Antalet besökare var 27 252.

Mitutoyo är en av de riktigt stora tillverkarna i världen av mät-

maskiner och kringutrustningar för mätning. Det japanska
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företaget tillverkar till exempel koordinatmätmaskiner, programvara, optiska- och visionmätsystem, hårdhetsprovare och
formmätinstrument, med mera.
En av flera nyheter som Mitutoyo visade på Control var Mistar 555. Det är en koordinatmätmaskin som inte har luftlager
utan är utrustad med linjärstyrningar i alla tre axlarna, samt har
inkapslade linjärskalor.
–Ett plus med att maskinen har linjärstyrningar är att den tål
till exempel damm och smuts mycket bra, säger Olle Linderdahl,
säljare på Mitutoyo Scandinavia.
En annan fördel med linjärstyrningar är att Mistar 555inte behöver tryckluft till lagren, vilket gör den lättplacerad på en verkstad.
Mistar 555 är utvecklad för att kunna stå direkt i produktionen eller i närheten av den. Mitutoyo har stora förväntningar på
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En nyhet från Carl Zeiss var Prismo Verity som är en mycket fl xibel mätmaskin. I maskinen går det att automatisk byta mellan olika mäthuvuden.

denna mätmaskin.
–Vi tror på många förfrågningar från
kunder, eftersom Mistar 555 innebär en
stor förbättring och effektivisering för
dem, säger Olle Linderdahl.
En cnc-operatör behöver snabbt kolla
första detaljen i en ny batch. I och med att
Mistar 555 står direkt i produktionen kan
maskinoperatörer göra förstabitskontroll i anslutning till bearbetningen.
Med mätmaskinen behöver en maskinoperatör inte gå till ett
mätrum för att kontrollera detaljer, vilket sparar mycket tid. Det
kan också vara hög beläggning i mätrummet – i sämsta fall får
operatören svar angående förstabiten dagen efter.
–Mistar 555 frigör tid, säger Olle Linderdahl.
Mätmaskinen har också temperaturkompensering och den
höga noggrannheten kan erhållas från 10 till 40 grader, upplösningen är 0,1 µm.

I mätmaskinen kan mycket höga accelerationer erhållas (upp
till 2695 mm/s2), vilket ger en snabbare mätning med bibehållen
hög noggrannhet.
En annan stor tillverkare av mätmaskiner är tyska Carl Zeiss. De

hade i vanlig ordning en fullmatad monter med flera nyheter, en
av dem var Prismo Verity. Det är en mycket noggrann koordinatmätmaskin.
–Prismo Verity är också en mycket flex bel mätmaskin, säger
Walther Heger, vd för Carl Zeiss dotterbolag i Norden.
I Prismo Verity går det att automatisk byta mellan oli-

08 630 23 00 · durocmachinetool.se

VALFRIHET FRÅN DOOSAN: Horisontell flerop
med rullstyrning eller med boxgejd
DOOSAN NHP horisontell flerop med linjära
rullstyrningar är Doosans svar på kundernas
uttalade önskemål om en oslagbart effektiv
maskin för maximalt lönsam bearbetning.
Palettstorlekar 400-800 mm
Spindelvarvtal 6 000-20 000 RPM
Spindelkona BIG Plus ISO 40 och ISO 50
DOOSAN NHM/HM horisontell flerop med
boxgejd bemästrar de tuffaste bearbetningar.
Fundamentet och konstruktionen ger en
enastående kraft och stabilitet.
Palettstorlekar 500-1 250 mm
Spindelvarvtal 6 000-8 000 RPM
Spindelkona BIG Plus ISO 50
För mer info besök vår hemsida eller ring oss!

verkstadstidningen |

6 2019

45

MÄtteknIk

Walther Heger är vd för Carl
Zeiss dotterbolag i Norden.

ka mäthuvudden.
–Här är det nya roterbara
mäthuvudet Flex Probe ett
alternativ och ytjämnhetssensorn Rotos ett annat, säger
Walther Heger.
Rotos erbjuder optimal precision och maximal flex bilitet vid ytjämnhetsmätning.
Mycket tack vare dess modulära design och att den är treaxlig. Axlarna är roterbara +/- 180 grader och mätspetsar kan
bytas enkelt. Rotos introducerades förra året.
Verity–maskinen på mässan var också utrustad med ett rundbord på mätbordet. Fördelen med att ha ett rundbord är att den
blir som en fjärde axel, med vilken man uppnår hög flex bilitet.
–Man blir betydligt mer flex bel. Till exempel vid mätning av
ett kugghjul där många vinklar ska mätas behöver du bara sätta
upp en prob i en riktning, och vrid på bordet och mät, vrid på
bordet igen och du gör en ny mätning. Med ett noggrant rundbord så kan du göra en enklare mätning, såväl som en komplex
mätning, säger Walther Heger.
En annan nyhet hos Carl Zeiss var Prismo Fortis. Den mätmaskinen presenterar vi i nummer 7 av Verkstadstidningen (utkommer 7 augusti).

fotoN: PEr SJÖgrEN

Marposs demonstrerade bland annat automatiserad mätning i
en lösning med beröringsfri mätning baserad på tekniken med
optisk mätning. I montern fanns Optoflash S100 som betjänades
av en robot.
–Det är flex bel mätning som utförs i cellen, då den passar för

mätning av mindre serier och även för sortering, säger Joakim
Carlson, säljare på Marposs AB i Karlskoga.
Optoflash fin s i ett antal olika varianter. Den som stod i montern hade ett mätområde på 60 mm i diameter och maximalt 100
mm i längd.
–Det är en mycket enkel applikation som kan fås till relativt
låg kostnad, säger Joakim Carlson.
Laddning sker med en robot som håller detaljen rakt in i mätläge. Roboten släpper aldrig detaljen överhuvudtaget.
Snabb mätning kan utföras i Optoflash S100, jämfört med
många andra optiska mättekniker, då det är mycket kort mätcykeltid. Två sekunder tar det från det att roboten lämnar detaljen
till att roboten tar ut den.
Automationslösningen kan stå i produktionen eller i närheten
av den.
–De fle ta av Marposs mätprodukter är för användning i produktionsmiljö, så också denna automationslösning, säger Joakim
Carlson.
Det fin s flera fördelar med automatiserad mätning, som att
ett företag kan öka produktionen utan att behöva anställa personal för att täcka upp produktionsökningen.
–Med automatiserad mätning behöver inte en maskinoperatör utföra även mätningen som görs automatiskt,
avslutar Joakim Carlson.
Vår rapportering om Control fortsätter i nummer 7 och
i nummer 8.
Per Sjögren

I Marposs Optoflash S100,
som betjänades av en
robot, kan mycket snabb
mätning utföras. Två sekunder tar det från det att
roboten lämnar detaljen till
att roboten tar ut den.
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Synpunkten

Automatisera inte företagets slöserier
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att jämföra med dagens viskningslek.
För att det ska fungera
kommer det att ställas ännu
högre krav på ledarskapet i
företagen. Vi talar om ”One
Voice Leadership” eller som
det kallas på japanska, ”Hoshin Kanri”. Det handlar om
både riktning och genomförande där alla människors
inre kompass måste peka åt
samma håll. Fakta hjälper ju
inte om alla sedan springer åt
olika håll. Det är en kombination av Lean och ledarskap
och det är när Hoshin Kanri
kombineras med digitalisering som vi får utväxling på
alla investeringar i automation, fabriksytor och personal.
Hur bra ett företag än är så
behöver det en tränare som
hjälper dem att forma och
koordinera Lean-arbetet och
digitaliseringsarbetet i samAtt ha tillgång till
förstånd. I det här fallet gäller
data hjälper inte
inte ”bra karl reder sig själv
…” Vad är då den svagaste
om alla springer åt olika håll.
länken? Personalens kompeDigitalisering måste kombitens. Vi är väldigt noggranna
med att uppdatera datorerneras med gott ledarskap för
nas virusprogram och andra
att få utväxling på alla invesystemuppdateringar, men vi
matchar dem sällan med uppsteringar i automation.”
graderingar av våra medarbeHans Reich
tares ”program”. Nyligen fi k
Chalmers Professional Education
vi ett riktigt tråkigt exempel
Produktionslyftet
på vad som kan hända med
katastrofala följder när en
Boeing 737 Max 8 kraschade
för att personalen inte fått utbildning på det
alltför intelligenta och avancerade flygplanet.
foto: dagmar zitkova

S

edan 2007 har jag
varit engagerad
i det nationella
programmet Produktionslyftet och
besökt kanske 500 företag
runtom i hela Sverige. 270
företag har gått vidare inom
Produktionslyftets 18-månadersprogram för att träna sig
i att se slöserier. Vad som förvånar mig är hur kortsiktiga
många företag är och bristen
på insikt om hur stora slöserier de verkligen har. Jag
tror att de allra fle ta av våra
svenska företag skulle kunna
få ut dubbelt så hög produktion ur i stort sett befi tlig
utrustning.
Istället satsar företag på
mer folk, fler maskiner och
större fabriksytor. På detta
har vi många exempel, men
vad beror det på att de gör
på detta vis? Jo, de vet inte.
De baserar sina beslut på illusioner istället
för fakta. De skulle få en formidabel chock
om vi kunde göra om alla befi tliga mätetal
till någon form av kronor och ören. En av
de viktigaste personerna bakom det japanska undret, den amerikanska forskaren William Edwards Deming, sa redan på 50-talet:
”Without data you’re just another person
with an opinion.”
Idag tror alla att vi ska lösa dagens problem med digitalisering utan att i grunden
förstå ovanstående problem. Risken blir att
vi istället automatiserar slöserierna, vilket
förstås gör att allt blir ännu sämre. Så var ska
vi börja? Ta hjälp av experter och samla in
hela företagets data i ett gemensamt moln.
Därefter skapar ni appar som kan kanalisera
rätt information i rätt tid direkt till operatörerna – de vet exakt vad de ska göra och
när, i rätt kvantitet och till rätt kvalitet. Detta

Hans Reich
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pÅ nya poSter

Förstärkt team för eftermarknad i Sollentuna; från vänster Pia Andersen, inköp/order, Karin Johannesson, servicekoordinator och Christer Toresjö, reservdelar.

Intercut stärker avdelningen för eftermarknad
Ett bredare maskinprogram i kombination med fler maskinleveranser gör att Intercut nu stärker organisationen. Under de
senaste två åren har en erfaren inköpare rekryterats för lagerartiklar såsom slitdelar och förbrukningsmaterial, sedan tidigare
fin s en person med ansvar för reservdelar.
Nu har även Karin Johannesson rekryterats till tjänsten som

servicekoordinator. Karin Johannesson har arbetat i branschen
under flera r och blir en viktig förstärkning.
Markus Lindelöf är fortsatt ansvarig för avdelningen eftermarknad och kommer nu bland annat fokusera på utveckling av
serviceavtal och utbildningsprogram för såväl kunder som egen
personal.

Edströms nye vd
satsar på webbshop
Viktor Wessbo är sedan februari vd för Edströms Verktyg AB. Han

har sin bakgrund i tillverkande produktion och kommer närmast
från AP&T Sweden AB i Ulricehamn, där han framförallt arbetat
som produktionschef inom automation. En av hans första uppgifter
är att slutföra ett projekt för att ta fram en ny hemsida med e-handel
där förväntningarna är att få marknadens bästa webbshop.
–Utmaningen nu är att ta en väl förvaltad organisation och dess
kompetenser med på resan som vår nya webbplats kommer innebära, säger Viktor Wessbo.
Den nya hemsidan med webbshop väntas lanseras under sommaren. Edströms Verktyg AB i Jönköping levererar verktyg, skydd och
utrustning till industrin och byggsektorn.
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noterat

Montering hos Scania i Södertälje.

Biltillverkarnas lönsamhet kan höjas
avsevärt med hjälp av AI visar en ny studie
Storskaliga AI-projekt inom bilindustrin ökar resultatet med upp till 16 procent

C

apgemini Research Institute har nyligen presenterat en ny studie. Studien visar att bara 10 procent
av de största bilföretagen på världsmarknaden har
implementerat artifici ll intelligens (AI) i hela sin
organisation.
Capgemini Research anser att tillverkarna missar möjligheterna att öka sitt rörelseresultat med upp till 16 procent. I genomsnitt är det endast vart tionde svenskt bolag inom fordonsindustrin som använder sig av artifici ll intelligens.

I rapporten som har titeln “Accelerating Automotive’s ai Trans-

formation: How driving ai enterprise-wide can turbo-charge
organizational value” intervjuas 500 chefer från de största biltillverkarna i 8 länder. Resultatet bygger på en jämförbar studie från
2017 för att fastställa de senaste trenderna inom investering och
implementering av ai inom bilbranschen. Det globala genomsnittet är en sänkning med 15 procent från 2017.

När det gäller svenska bilföretag, visar studien att 42 procent av

dem väljer att implementera ai i pilotprojekt inom organisationen i större utsträckning än sina globala konkurrenter (26 procent). Att svenska biltillverkare fokuserar på mindre pilotprojekt
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beror troligtvis på att de inledningsvis inte vill ta för stor ekonomisk risk.
– Rapporten visar tydligt att ai behöver implementeras genom
hela verksamheten för att ge postiva fördelar för både det ekonomiska resultatet, säkerhet och kundnöjdhet, säger Kevin Jiang,
som är ansvarig för AI på Capgemini Invent.
AI är inte bara en it-, teknik- eller aff rsfråga, utan ai berör
alla delar av organisationen. De globala bilföretagen ökade sin
förmåga att jobba integrerat med ai genom hela verksamheten
under 2018 med 3 procent jämfört med 2017 (från 7 procent till
10 procent). I Sverige var samma ökning 2 procent i jämförelse
med bolag från Kina (från 5 procent till 9 procent) och i USA
(från 18 procent till 25 procent).
– Det som är unikt med bilindustrin är att ai kan implementeras

och förbättra alla delar i verksamheten. För slutkonsumenterna
innebär ai att det blir bättre och säkrare produkter.
– 100 procent av de tillfrågade cheferna anser att ai skapar nya
jobbmöjligheter, tvärtemot vad många trodde skulle bli en jobbdödare, säger Kevin Jiang.
Dagmar Zitkova

49

Nu lanserar vi vår helt nyutvecklade hemsida.
Här kommer ni kunna ta del av nyheter och information
samt en rad olika hjälpmedel som ämnar
till att göra vardagen enklare.

Välkommen till

THE TOOL COMPANY
Plastgatan 14 | SE-531 55 Lidköping | T 0510-212 50 | order@guhring.se | www.guhring.se

GÜHRING – DIN PARTNER VÄRLDEN ÖVER

CHUCKCENTER UTÖKAR SITT SORTIMENT!

SPC absorbenter för spillkontroll
för alla typer av substanser!
Allt fler industrier ökar användningen av absorbenter av smältblåst polypropylen (MBPP),
i förebyggande syfte och för borttagning av alla sorters spill på arbetsplatsen. SPC’s innovativa
spillkontroll med polypropylenbaserad absorbentlösning är det bästa alternativet.
NU I CHUCKCENTERS SORTIMENT!

Universal

Kemisk

Oil-only

Ark

Rullar

Kuddar

Ormar

Komfortmattor

Länsar

Fatlocksskydd

Oljenät

ADR spillkit

Ekonomipack

OPA-kit

Lab-pack

NU FÖRBÄTTRAR VI VÅR
LEVERANSSERVICE
Beställ före kl.15.45,
så skickar vi samma dag!

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

nya produkter

Minimala robotceller från Yaskawa
Yaskawa lanserar sina nya Mini- och Micro-serier som är
tänkta att göra det enklare att komma igång med robotsvetsning. De små allt-i-ett cellerna kan ersätta eller komplettera
manuell svetsning vid exempelvis förmontering innan svetsning i en större robotcell.
Precis som de större modellerna i ArcWorld familjen, är ArcWorld RS Mini och ArcWorld HS Micro både lätta att installera och flyttbara. De är byggda på en plattform, helt inkapslade och kompletta med robot, styrsystem, rökhuv och plats
för strömkälla. De kan kompletteras med något av Yaskawas
svetspaket från Esab, Fronius eller Kemppi och något enkelt
fix urbord.
Industriroboten som ingår är en europatillverkad Motoman-GP7 med 7 kg nyttolastkapacitet och en smutstålig finish. Den är utrustad med ett urval av avancerade programmeringsfunktioner som maximerar svetskvaliteten och ökar
robothastigheten.
Genom att välja något av alla standardtillval som fix urbord, fix urklämmor, ljusfyr eller ett 230V-uttag med mera, lovar Yaskawa att kunden har en färdig robotstation med en leveranstid på sex till åtta arbetsveckor beroende på strömkälla.
www.yaskawa.se

Fräs med låg vikt ökar stabiliteten
Sandvik Coromant introducerar lättviktsfräsen CoroMill 390
med en skärkropp som har producerats med additiv tillverkning.
Verktygets lägre vikt hjälper till att minimera vibrationerna och
förbättra säkerheten vid bearbetning med långa överhäng. Det
leder i sin tur till att produktiviteten också ökar.
Sandvik Coromant har lanserat lättviktsfräsen för att kunna
erbjuda sina kunder bearbetningsfördelar.
CoroMill 390 kan utföra planfräsning med långt utstick, fräsning av djupa skuldror och sidfräsning, hålrumsfräsning och
spårfräsning. Verktyget fin s i varianter med 40 mm (16-dornkoppling) eller 50 mm (22-dornkoppling) diameter. Tre eller fyra
skär (storlek 11)kan anges beroende på applikation. Alla fräsar
har differentialdelning och invändig skärvätsketillförsel.
Additiv tillverkning är ett överlägset sätt att producera komplicerade strukturer med hög precision och utan fogar. Med den
här processen kan man tillverka komponenter som är lättare,
starkare och mer flex bla än någonsin tidigare.
När det gäller skärhållare möjliggör additiv tillverkning en generation former och egenskaper som inte är möjliga med skärande bearbetning. Dessutom går det att skriva ut i stort sett vilket
material som helst, som i det här fallet en titanlegering.
www.sandvik.coromant.com/se
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nya produkter

Nytt stångmagasin från Iemca

Ny serie högmatningsfräsar
från Mitsubishi
Mitsubishi Materials har lanserat en ny serie högmatningsfräsar

det senaste inom teknik i nya Maestro 80 no limits. Detta magasin kan hantera stänger från diameter 10 till 80 mm. Tack vare ett
antal nya patent kan man nu reducera omställningstiden till ett
minimum. Inga byten av kanaler, inga byten av reduceringsrör i
svarven.
IEMCA har även kortat ner avståndet till svarven för att minimera risken för vibrationer, samt integrerat allt i ett slutet system
för att undvika eventuell olja utanför magasinet. Detta magasin
är även färdigt för Industri 4.0, vilket ger stora möjligheter till
bland annat övervakning och felsökning.
Sverigepremiären skedde hos Ravema under Värnamo Industriexpo förra månaden. Maestromagasinet hos Ravema var integrerat med en Mazaksvarv.

till sitt sortiment av vändskärsfräsar. WJX har utformats för att vara
multifunktionell och verka med höga matningar för att garantera effektivitet och funktionsduglighet över ett brett urval av applikationer.
Den höga matningsprestandan hos denna nya fräskropp innebär
att den är idealisk för grovbearbetning med höga moderna krav på
avverkningsgrad och effektivitet. WJX uppnår stabil bearbetning
och sänker bearbetningsljudet vid höga skärdjup och under intermittent bearbetning.
Detta beror på det minskade skärmotstånd som alstras vid den
första kontakten mellan vändskäret och materialet.
Fem olika skärsorter med Mitsubishis senaste generation av beläggningar fin s tillgängliga för att täcka ett stort omfång av arbetsmaterial.
En hel artikel om Mitsubishis nya högmatningsfräsar kan du läsa
i nummer 7 (utkommer 7 augusti).

www.kenson.se

www.collyverkstadsteknik.se

IEMCA, som tillverkat stångmagasin sedan 1961 presenterar nu

Kukas programvara ger perfekt plockning
Med Kukas nya programvarupaket Kuka.PickControl går det att

synka flera robotar för att sköta logistiska fl den. Mjukvaran håller
reda på produktfl det i realtid.
–Det gör att robotarna kan jobba ihop och fördela arbetsfl det,
säger Joacim Lorentsson, försäljningschef på Kuka Nordic.
En karakteristisk applikation är ett rullande band där produkter i
snabb hastighet dyker upp, lite huller om buller. Nu ska de plockas i
ordning och stoppas ner i en förpackning, eller arrangeras på något
annat sätt.
–Det fin s många möjliga användningsområden i ett fle tal industribranscher, säger Joacim Lorentsson.
Exempelvis kakor som kommer på ett band och ska plockas upp
och stoppas i ett paket, med rätt sida upp.
–Men det kan vara vad som helst som behöver plockas och arrangeras. Skruvar och muttrar som ska stoppas ner i rätt kartonger,
eller olika plastdetaljer som ska sorteras i perfekt ordning, säger Joacim Lorentsson.

kan blixtsnabbt bestämma hur varje enhet ska vändas och vridas
för att hamna rätt. Om den första roboten inte hinner med en enhet
tar nästa upp den och lägger den rätt. Programvarupaketet Kuka.
PickControl gör det enkelt att bestämma hur robotarna ska agera.
–En annan fördel med mjukvaran är att det i förväg går att planera och simulera allt robotarna ska göra på datorskärmen. Och du
kan programmera hur många olika arbetsuppgifter som helst och
snabbt växla mellan dem, säger Joacim Lorentsson.
www.kuka.se

Robotarna analyserar varje produkt med hjälp av en kamera och
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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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MARKNAD

KONKURRENSKRAFTIG
HYDRAULSERVICE!
KONKURRENSKRAFTIG
HYDRAULSERVICE!
KONKURRENSKRAFTIG
HYDRAULSERVICE!
VI SERVAR ALLA TYPER AV HYDRAULIK!
Sälj- ochWWW.HYDRAULPARTNER.SE
köpmarknad för begagnade maskiner och verktyg

WWW.HYDRAULPARTNER.SE
verkstadsTidningen, Box 2082, 169 02 Solna
WWW.HYDRAULPARTNER.SE
Annonser: Staffan Lingmark • Annonsmaterial: Madeleine Ekström • Telefon: 08-514 934 00 • Telefax: 08-514 934 09

Både nya och Begagnade gängarmar
för omgående leverans
Kontakta oss för mer info
Generalagent för ROSCAMAT Gängarmar

Roscamat 200

M2 - M14.
Arb.radie 935 mm.

Mosquito

M2 - M14.
Arb.radie 785 mm.

Roscamat 400

M2 - M24.
Arb.radie 1100 mm.

Ledad 4x90°

Rexsvarven AB
 /\S[ZMYLK:^LKLU;LS -H_ 
THPS'YL_Z]HY]LUZL^^^YL_Z]HY]LUZL
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Alingsås Plåtmaskiner AB

11

Automation

16, 17

Bromi Gruppen AB

1

Bystronic AB

15

Chuckcenter AB

51

Duroc Machine Tool AB

27, 45

Edge Technology AB

31

Erlandsson & Hjorth, Maskin AB

14

Fransson, Maskin AB A.

22, 23

Fructus Data AB

29

GJS Verktygs AB

13

Austin A 40

Gühring

50

Haimer GmbH

25, 41

Hexagon Metrology Nordic AB

33

Hydraulpartner AB

57

ustins första helt nya efterkrigsbilar A 125 Sherline och A 135 var
ett par stora och dyra bilar med Rolls Royceliknande karosser.
Austins förkrigsmodeller Eight, Ten och Twelve ersattes 1948 av
en enda modell Austin A 40, som skulle bli företagets volymbilar.
A 40 hade en modern 4-cylindrig toppventilmotor på 1,2 liter på 40
hk. A 40 Dorset hade 2 medan Devonmodellen hade 4 dörrar och det var den vanligaste modellen. De lackerades, istället för den vanliga förkrigsfärgen svart, i ljusare
färger som grönt, blått och beige.
Över 350 000 va gnar tillverkades och mer än hälften exporterades. A 40-modellen
hade en separat ram med individuell framvagnsupphängning med skruvfjädrar. Den
stela bakaxeln fjädrades med bladfjädrar. Växellådan hade fyra framåtlägen varav de
tre högsta var synkroniserade och bilen hade bakhjulsdrift.
Programserien kompletterades med kombi-versionen Countryman och två lätta
lastbilar med skåp– eller pickupkarosser, som båda blev populära. Skåpversionen tillverkades i 26 857 exemplar och de lätta lastbilarna i hela 140 060 exemplar. De små
lastbilarna tillverkades fram till 1956.
Austin A 40 Somerset (bilden) presenterades 1952 och ersatte A 40 Devon. Den
hade oförändrad teknik men 1,2 litersmotorns effekt höjdes till 42 i stället för 40 hk.
Somerset tillverkades till okt 1954.
En ny Austinmodell A 40 Futura var en efterföljare till A 35 och hade dess motor
som till en början var på 948 cc som senare ökades till 1 098 cc. Karossen var helt ny
och var inledningen till samarbetet mellan BMC och Pininfarina.
Ett år efter introduktionen tillkom kombi-versionen Countryman, med uppfällbar
bakruta för en tvådelad baklucka. 1961 kom Mk II-versionen. Den viktigaste förändringen var att hjulbasen förlängts. Bilen fi k en starkare motor och helt hydrauliska
bromsar.
Futura tillverkades i 364 064 exemplar under åren 1958–1967.

Index Traub AB

21

Iscar Sverige AB

60

Kimblad Technology AB

11

Lichron AB

39

Marposs AB

10

Masentia AB

59
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SVARVNING

FRÄSNING

GNISTBEARBETNING

LASER

SLIPNING

CAM

110% möjligheter

ALLA MATERIAL – ALLA PROCESSER

Vi vill
som live
besökte
Setacka
dennaalla
maskin
oss
under
expodagarna!
hos
oss
under
expodagarna!

NYHET
CREATOR

COHERENT Avancerad 3D/laserteknologi
Med dagens laserteknologi kan du gravera, märka, skära, svetsa, ytbehandla och reparera, laser ger dig nästan oändliga möjligheter!
NYHET! CREATOR 3D Metallprinter för precisionsdetaljer! Denna avancerade 3D-skrivare ger dig alla fördelar med
additiv tillverkning. Nu kan du snabbt och enkelt ta fram detaljer som inte kan tillverkas med traditionella metoder.
COHERENT erbjuder världens största laserproduktsortimentet för industriell materialbearbetning såsom CO2-lasrar,
solid-state-lasrar, fiberlasrar, diodlasrar, Q-switch-lasrar och nu även ultra short pulsed-lasrar.
KONTAKTA NIKLAS ANDERSSON
FÖR MER INFORMATION!
Tel. (+46) 72 509 00 09

Niklas Andersson

Vi ger dig kompetent rådgivning och effektiv service.
Din maskinpartner... 110%
Masentia AB, Västbovägen 56B, S-331 53 Värnamo
Tel 0370-37 84 00, info@masentia.se, www.masentia.com

Högpresterande
Positivt svarvskär
Double Sided Master

LOGI

POSITIVE

TURN

Utvändiga och invändiga skärbärare

DOUBLE SIDED

3

2

Dubbelsidigt skär med 4 positiva
skäreggar
1

4

Medelfin
bearbetning

Dubbelsidigt
skär

Laxstjärtinspänning

MACHINING INTELLIGENTLY

Positiv
spånvinkel

DUSTRY 4.0
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