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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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Kompetensutveckling
driver ett företag framåt

D

et är absurt när man tänker på det - samtidigt som verkstäder runt om
i Sverige skriker efter kvalificerad arbetskraft, som cnc-operatörer, är
det många unga i Sverige som går utan jobb. Många av dem är utan
jobb därför att de har skaffat sig fel utbildning, de får inga jobb när
de är klara.
Med tanke på att så många unga är arbetslösa borde det inte vara några problem för verkstadsindustrin att attrahera ungdomar till industrin, men det är det. Unga ratar industritekniska programmet (IN) på gymnasiet trots mycket goda chanser till jobb efter avslutad
utbildning.
Det går alltid att resonera om varför ungdomar inte kan tänka sig en framtid inom verkstadsindustrin. Okunskap om industrin är en anledning. Många ute i samhället har inte en
aning om vad som händer och hur produktionen ser ut på ett konventionellt verkstadsföretag av idag.
Nidbilder om verkstadsindustrin är vanligt förekommande. Att tvätta bort stämpeln
”det är skitigt på en verkstad” verkar vara svårt. Att det är ingenjörsarbeten som
utförs på svenska verkstadsföretag går helt enkelt inte in i huvet på alltför många ute
i samhället.
Om det nu är mycket svårt för ett verkstadsföretag, som behöver anställa fler kvalificerade medarbetare, att överhuvudtaget hitta några kan de istället välja vägen med kompetensutveckling för att råda bot på problemet. Det vill säga att höja kompetensen på de
medarbetare som redan arbetar på företaget.
Kompetensutveckling och utbildning är någonting som driver ett företag framåt och gör

det effektivare. Företaget får medarbetare som satsar det där lilla
extra för att arbetsgivaren har satsat på att utveckla just hen.
Fler anställda med hög kompetens innebär att det finns
fler medarbetare på företaget som kan utföra kunskapsintensiva arbetsuppgifter, till exempel inom skärande bearbetning.
Sammantaget innebär detta förfarande att
företaget blir mer effektivt, producerar mer
och är mer produktivt.
Efter en kompetenshöjning finns
det fortfarande mindre kvalificerade arbetsuppgifter som behöver
utföras på företaget. Till den typen
av jobb brukar det vara enklare att
hitta personal.
Avslutningsvis önskar jag er alla en
riktigt god jul och ett gott nytt år.
Vi ses 2018.
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AKTUELLT

LSAB förvärvar Micor AB
Hans Ekholm, vd LSAB Group AB och avgående vd för Micor,

Stig Niklasson
LSAB Group meddelar att de förvärvat Micor AB i Laholm.
I och med affären kompletterar LSAB inte bara sitt produktsortiment inom verktyg för bearbetning av trä. De får även tillgång till Micors expertis och kundnätverk.
Micor har sedan 1955 försett sågverk och industri med egentillverkade sågklingor. Företaget var pionjär inom tekniken att
förstärka sågklingornas spetsar med hårdmetall.
LSAB är verktygsleverantör av lösningar för träbearbetande
industri och är etablerade i Norden och Baltikum.



Stål 100 procent
återvinningsbart
Jernkontorets nya kampanj för stål går ut på att stålet är 100

procent återvinningsbart. Kampanjen som lanserades den 23
oktober ska bidra till ökad kännedom om stålets cirkulära
egenskaper och positionera materialet som hållbart.
Enligt en undersökning som United Minds har gjort på uppdrag av Jernkontoret har det visat sig att allt för få vet att stål är
helt återvinningsbart.
Kampanjen görs bland annat som film och informationsgrafik som ska spridas på sociala medier.
Höjdpunkten för kampanjen sker på Ståldagen den 7 november

då stålindustrin arrangerar sin årliga visionsdag på Kungliga
Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, i Stockholm.

Dürr EcoClean blir Ecoclean

Världsnyhet på Elmia

Tyska Dürr EcoClean byter namn till Ecoclean GmbH i samband med försäljning av bolaget till SBS Ecoclean Group.
Ecoclean kommer fortsatt ha sin kärnverksamhet inom
utveckling och produktion av miljövänliga lösningar för industriell rengöring.
SBS Eruoclean Group utvecklar, producerar och säljer
maskinlösningar, system och service inom industriell rening
av produkter samt ytbehandlingsapplikationer för en mer
miljövänlig produktion. Kunderna finns främst inom bilindustrin och dess underleverantörer.

MKH-press har premiärvisning av en ny automationspress
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under Elmia Subcontractor. Pressen, som är en vanlig verkstadspress på 100 ton, har utrustats med samma automatiska
funktioner som större produktionspressar.
Den nya pressen har digitala verktyg som display med enkelt
gränssnitt och joystick med dubbla funktioner vilket ger operatören möjlighet att enkelt ställa in slaglängd, tryck, hastigheter
och tidsintervall med några knapptryckningar. En press som
har samma funktion som en produktionspress till priset av en
verkstadspress.
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Utmärkelse till Lichron
Under EMO-mässan i Hannover i september erhöll maskin-

leverantören Lichron AB i Skövde utmärkelsen ”Outstanding
Dealer Award” från den koreanska verktygmaskintillverkaren
Hyundai-Wia.
Lichron fick utmärkelsen efter tydliga framgångar med fabrikatet Hyundai-Wia på den Svenska marknaden.
Lichron tilldelades utmärkelsen vid en galamiddag anordnad av Hyundai Wia den 18 september.
– Det är en ära för Lichron att bli uppmärksammade med
denna europeiska utmärkelse då detta verkligen reflekterar de
stora försäljningsframgångar vi har haft med Hyundai-Wia på
den svenska marknaden, säger Magnus Chronholm, vd på Lichron. Priset delades ut av Hyundai-Wias vd, mr Jun-Mo Yoon.
Under EMO fick också Hyundai utmärkelsen MM-Award
för modellen Wia XF2000. Det var den tyska tidskriften Maschinen Markt som delade ut sitt MM-Award, en utmärkelse
som kan fås för bästa innovation i olika tekniker. XF2000 fick
MM-Award i kategorin fräsning och för den bästa innovationen i en femaxlig fleroperationsmaskin.
Hyundai Wia XF2000 är en fleroperationsmaskin för den
europeiska marknaden, som har utvecklats vid Hyundai Wias
europeiska utvecklingscenter i Frankfurt. I en XF2000 kan
snabbtransporter upp till 50 meter/minut och accelerationer
på upp till 2g erhållas.

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

EWS har ett stort program av fasta
hållare och drivna verktyg till nästan
alla maskiner, även special.
Hög kvalitet och korta leveranstider, till
konkurrenskraftiga priser!
Kontakta oss för katalog och prislista,
eller besök vår hemsida och sök upp
ditt verktyg direkt i EWS
online-katalog.
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Jobro köper Prototals plåtexpertis
Jobro i Ulricehamn har förvärvat Prototals plåtverksamhet i Jönköping och växer därmed till
cirka 100 anställda och en årsomsättning på drygt 160 miljoner kronor.

Jobro Plåtkomponenter tillverkar prototyper och utför pro-

duktion i lågvolymserier av komplexa plåtdetaljer. Kunderna
finns främst inom fordonsindustrin, byggsektorn, flygindustrin och den tyngre tillverkningsindustrin. Syftet med förvärvet av Prototals plåtverksamhet är att expandera och bli en av
Europas ledande prototyp- och lågserietillverkare av komplexa
plåtdetaljer.
Verksamheterna kompletterar varandra både vad gäller
produktionsteknologi och kunder. Genom förvärvet kommer
Jobro att disponera över ny teknologi, speciellt lämpad för riktigt låga volymer samt för formning av vissa speciella material.
Tillverkningen kommer fortsätta i både Ulricehamn och
Jönköping. Ambitionen är att stärka och expandera verksamheterna på båda tillverkningsorterna.
– Prototal har ett starkt erbjudande samt en kompetent
organisation vilket resulterat i långvariga kundrelationer, säger
Jobros vd Tobias Ludvigsson i ett pressmeddelande.
Jobros omfattande satsningar på maskinpark, process och
metodutveckling samt fokuserat marknadsarbete har gjort

8

Prototal har ett starkt erbjudande
samt en kompetent organisation
vilket resulterat i långvariga
kundrelationer.”

”

Tobias Ludvigsson, vd på Jobro

att de idag är en betydande ISO/TS-certifierad leverantör till
Europas fordonsindustri.
– Genom att Prototals plåtdel nu blir en del av ett större
och bredare utbud mot marknaden kommer verksamheten i
Jönköping att få bättre förutsättningar att utvecklas, kommenterar Prototals vd Henrik Lundell och tillägger:
– Vi har under en tid sett hur Jobro utvecklar sin verksamhet
på ett positivt sätt och är övertygade om att vår spetskompetens inom vår del av plåtformningen kommer att kunna bidra
till fortsatt expansion både vad gäller applikationer och kunder.
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INVESTERINGAR

Moraföretag fortsätter med Biglia
Nu har Mora CNC:s fjärde Biglia-svarv installerats. Verkstads

företaget valde ytterligare en Biglia av modell B 750YS. Maskinen
är utrustad med Biglias nya 16-läges revolver, samt y-axel och
motspindel.
Mora CNC:s huvudsakliga inriktning är på komplex svarvning och fräsning. Legotillverkarens specialområden är avancerade maskindelar och verktygskomponenter med hög precision i
stål, härdat stål, aluminium och olika typer av smides- och gjutgods.
Ahlsell Maskin i Örebro har sålt maskinen till Mora CNC.

Panelbock till Tyresöföretag
Flexplåt AB i Tyresö, söder om Stockholm, har in-

vesterat i en Salvagnini P4Lean 2516. Maskinen kommer att installeras under december. Panelbockningsmaskinen är utrustad med flera finesser
som Mac 2.0, en mjukvara som automatiskt
beräknar och korrigerar bockvinkeln i
realtid. P4Lean 2516 har också option cut,
en integrerad sax som möjliggör bockning och
klippning av mycket smala och komplicerade profiler.
Flexplåt, som har 16 anställda, kan erbjuda kunder allt från enkla vertikaler till
kompletta tak, system och fasader. Företaget tillverkar på beställning. Alla mått kan
anpassas så att kunden får en lösning som passar deras önskemål.
Salvagnini Scandinavia har sålt P4Lean 2516-maskinen till Flexplåt.

Nami Lift köper Prima Power-anläggning

I skånska Tollarp ligger Nami Lift. Produktionen vid företaget består av

tillverkningen av driftsäkra plattformshissar för inom- och utomhusbruk.
Nami Lift har en modern maskinpark som nu har uppgraderats med en ny
vinkelsaxmaskin.
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– Sedan flera år tillbaka har vi en hydraulisk stansvinkelsax från Prima Power.
Eftersom den har fungerat bra och vi har haft ett fint
samarbete med Din Maskin i Värnamo, var valet
egentligen inte svårt för oss när vi beslutade oss för
att investera i ny teknik, säger Christoffer Nordholm,
produktionschef på Nami Lift.
Den nya vinkelsaxmaskinen är en SGe 6.
Det är en servoelektrisk stansmaskin samt vinkelsax med ett servoelektriskt drivsystem som innebär
att klipprörelsen utförs både snabbt och med hög
precision.
Detta optimerar produktiviteten. Integrerad automatisk laddning såväl som utmatning av detaljerna
och skrot är standard. Styrsystemet i maskinen är
TwinCAT från Beckhoff.
Din Maskin har sålt maskinen.
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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

rhenus FU 800
Högpresterande
skärvätska
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ͻ&ƌŝĨƌĊŶĨŽƌŵĂůĚĞŚǇĚ
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ƵƚĨŽƌŵĂĚĨƂƌďćƐƚĂƉƌĞƐƚĂŶĚĂ
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rhenus FU 800
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Nya TRAUB TNL 20. Unik längd- och kortsvarv med upp
till 4 verktyg i samtidigt ingrepp. Effektiv stångautomat
med eller utan integrerad robotcell Xcenter. i4.0 ready.

INDEX-TRAUB Nordic AB
08 - 505 979 00 www.index-traub.se

Vi önskar alla läsare en god jul och ett gott nytt 2018

MESSER CUTTING SYSTEMS
WWW.MESSERFLEET.COM

METAL MASTER 2.0

MULTITHERM

OMNIMAT

POWERBLADE

Hög prestanda - Lågt pris. Instegsmodell för plasma och gas.

Mångsidigt skärsystem för alla
processer: gas, plasma, laser, märkning, fas och borr.

Skärmaskin för komplexa applikationer. Omnimat är anpassad för
mycket höga krav.

Fiberlaser för stora plåtar. Arbetsområde 4,5-50m, fashuvud.

KONTAKTA MIG DIREKT
ULF KARLSSON
08 550 512 14
0703 244 677
ULF.KARLSSON@INTERCUT.SE
Partner i norr: Kramtec 0706 542 950

WEBB:
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INTERCUT.SE

TELEFON:

08 550 512 00
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Din leverantör av industri & kontorsprodukter

r
å
v
ställ atalog!

Be0-sidiga k
38

Mer produkter finns
på www.cowab.se

Cowab AB
Tel. 08-544 403 70
info@cowab.se

SWIFTCUT -PLASMASKÄRMASKIN
FÖR VERKSTÄDER, PLÅTSLAG
PLÅTSLAGERIER OCH SKOLOR

NYA SWIFTCUT PASSAR PERFEKT FÖR DEN MINDRE
V
VERKSTADEN,
PLÅTSLAGERIER OCH SKOLOR
•
Skärområde från 1250x1250mm till 3000x1500mm
•
CNC-styrning inklusive mjukvara
•
Hypertherm plasmaströmkälla ger hög snittkvalitet!
•
Skärbord med vatten eller utsug
•
Från 250 000:- eller leasing fr. 3500/mån
•
Egen serviceorganisation

KONTAKTA MIG DIREKT
LARS BOSTRÖM
08 550 512 05
0705 156 928
LARS.BOSTROM@INTERCUT.SE

WEBB:
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AREG.SE

TELEFON:

08 550 512 00

15

JÖNKÖPING METAL INSPIRATION DAYS

MID i bilder
Den 29-30 november genomfördes Jönköping Metal Inspiration Days, även kallat för MID.

Det var för femte året i rad som MID genomfördes och arrangemanget har en bra mix och bredd för kunderna, som hinner
se mycket på en eller två dagar i Jönköping.
De arrangerande företagen var Edströms Maskin, Stenbergs,

ABB Robotics Jönköping och Kyocera Unimerco Tooling.
Årets tema var ”Tjäna mer pengar i Sverige”. Under eventet
demonstrerades smarta teknik- och automationslösningar som
innebär att verkstäder kan bli mer effektiva och därmed öka sin
lönsamhet. Här är ett bildsvep från MID. I nummer 1-2 nästa år
kommer vår stora artikel om detta event.
Av Per Sjögren

FOTO: PER SJÖGREN

Automation hos Edströms

Edströms Maskin visade denna automationslösning med en
Haas Super Mini-mill, en fleroperationsmaskin, och robot från
UR (Universal Robots) som betjänade maskinen.
Automationslösningen inkluderade också Schunks nollpunktsystem Vero-S som innebär kraftigt reducerade ställtider i verktygsmaskinen.
Till vänster på bordet ser ni Vero-S. Edströms Maskin säljer både
Haas-maskiner och robotar från Universal Robots. Under
2017 har Edströms haft en kraftig ökning av försäljningen av
UR-robotar.

En stegborr för
bra spånkontroll
Kyocera Unimerco Tooling demonstrerade exempel på hur
spånkontrollen kan optimeras.
Med spånkontroll kan ett verkstadsföretag spara stora pengar och därmed öka sin lönsamhet. På bilden ses en UM stegborr i solid hårdmetall med lång livslängd (enligt Kyocera
Unimerco Tooling) och en utmärkt spånkontroll.

Edge Technology pratade om Edgecam
Edge Technology, som är svensk återförsäljare av Edgecam,

var medutställare hos Stenbergs.
På bilden ses Pierre Holmström och Stefan Börjesson, båda är
säljare på Edge Technology, ta hand om en besökare.
På eventet presenterade Edge Technology Edgecam 2018 som
har ett par highligts, bland annat simultan B-axelsvarvning
som nu är standard i systemet.
En annan nyhet i Edgecam 2018 är att alla cadformat (Catia,
Creo, med mera) kan integreras i camprogrammet. Det innebär bland annat stora tidsbesparingar för en användare.
Mer om Edgecam 2018 kan du läsa i nr 1-2 av Verkstadstidningen.
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Glada miner vid applikationscentret
ABB Robotics Jönköping, som är ett applikationscenter för maskinbe-

tjäning, var en av de fyra arrangörsföretagen av MID. ABB Robotics
Jönköping (före detta Svia) är framgångsrikt när det gäller maskinbetjäning och automationslösningar.
De har levererat anläggningar till kunder runt om i världen. På bilden
ses Ronny Brandqvist, QDC Förbättringskonsult, Martin Skyborn,
marknadschef på ABB Robotics Jönköping och Jimmie Kling från
Axxos Industrisystem som bland annat utvecklar och säljer produktionsuppföljningssystem.
Axxos var medutställare hos ABB och Ronny Brandqvist höll en
föreläsning om förbättringsarbete. ABB Robotics Jönköping visade
bland annat industriroboten YuMi som kan arbeta sida vid sida med
människor. YuMi, med förenklade programmeringsmöjligheter, öppnar
dörrar till helt nya tillverkningsområden.

FOTO: PER SJÖGREN

Under eventet monterade
YuMi ihop små traktorer i
lego.

Femaxligt hos Stenbergs
Stenbergs visade bland annat Okuma MU-4000V. Det är en
vertikal femaxlig fleroperationsmaskin där femaxlig simultanbearbetning kan utföras.
Enligt Stenbergs är det en snabb och stabil maskin som lämpar
sig för alla möjliga typer av jobb. Maskinen kan även utrustas med
svarvfunktion.
Max varvtal i maskinen är 15 000 rpm, antal verktyg 32 och
rörelseområde för x/y/z är 740/460/460. MU-4000V har också
Okumas intelligenta teknologi Thermo Friendly Concept, vilket
innebär högsta bearbetningsnoggrannhet genom kompensation
för yttre och inre värmepåverkan.

Ny fräs för dynamisk bearbetning
Iscar Sverige var medutställare hos Stenbergs. I bakgrunden ses Olof

Helgeson på Iscar Sverige som håller i en helt ny Iscarfräs som är mycket
bra för dynamisk fräsning.
– Fräsen har spåndelare på eggarna vilket gör att det blir korta spånor
vid bearbetningar. Fräsen har sju tänder vilket innebär att verktyget klarar
mycket höga matningar, säger Olof Helgeson.
Med sju tänder och ett litet radiellt ingrepp får man en stor och stark
kärna i fräsen. Maskinbearbetningar med den nya fräsen utfördes i svarven Okuma LB 3000 EX II Space Turn.
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POWER YOUR BUSINESS

METALWORKING

Best choice.

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

För alla som
vill att det
inte står stilla.
20:e internationella mässan för
metallbearbetningstekniker

DEN SPRINGANDE PUNKTEN
METALWORKING
QUALITY AREA
MEDICAL AREA
MOULDING AREA
ADDITIVE MANUFACTURING AREA
ORGANISATÖR:

UTLANDSREPRESENTATION:

VDW – Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken e.V.
Föreningen verktygsmaskinfabriker

Tysk-Svenska
Handelskammarens Service AB

Tel.: +49 69 756081-0
Fax: +49 69 756081-74

Tel.: +46 8 66518-20
Fax: +46 8 66518-04

metav@vdw.de

messe@handelskammer.se

Ytterligare information på: www.metav.de
En mässa av
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VICIVISION - optisk axelmätmaskin
Snabb och noggrann mätning av
rotationssymmetriska detaljer.

Eskilstuna
016-17 11 50
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www.ogp.se

Alvesta
016-17 11 54
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Chuckcenter
Störst på BISON-chuckar
Vi har representerat BISON sedan 1989
och har ett av Europas största lager av BISON-chuckar!

Beställ före kl. 15 idag,
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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

EMO 2017

FOTO: PER SJÖGREN

Kitamura demonstrerade bland annat obemannad körning med Mycenter HX 250 iG utrustad med en palettpool med
tio paletter. Palettisering av en flerop innebär en kraftig rationalisering av produktionen.

Flexibla maskiner i Hannover
En mångsidig verktygsmaskin som
demonstrerades på EMO var Kitamura
Mycenter HX 250 iG. Den och flera andra
högteknologiska verktygsmaskiner kan du läsa
om i den här artikeln.

E

MO, mässan med maskiner och utrustning för
metallbearbetning, genomfördes i september i
Hannover. Detta event har vi rapporterat om i
både nummer 10 och 11. EMO är ett jätteevent
med besökare och utställande företag från jordens alla hörn, därav har vi en artikel om mässan även i
detta nummer.
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Över 2 200 utställare fanns på plats under EMO 2017.
En av dem var Kitamura som sedan drygt tre år tillbaka
representeras i Sverige av Edströms Maskin. Maskinleverantören i Jönköping fick en flygande start med flera beställningar
inom ett par månader efter kontraktsskrivandet med Kitamura.
Försäljningen har därefter fortsatt varit bra.
– Svenska verkstäder blir mer och mer intresserade av
Kitamura, säger Henrik Olsson, vd på Edströms Maskin.
Maskinprogrammet består av femaxliga fleroperationsmaskiner, samt vertikala- och horisontella fleropar och portalfräsmaskiner. Det handlar om högprecisionsmaskiner där till
exempel stabil plangejdteknik kombineras med snabba förflyttningar, 60 meter/minut.
En av modellerna på EMO var fleropen Mycenter HX 250 iG
som var utrustad med svarvfunktion. Bordet kunde rotera upp
till 300 rpm. Även obemannad produktion demonstrerades i
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DRV MagicDrill
Effektiv borrning med överlägsen

spånkontroll och produktivitet

NY

DESIGN
FÖR OPTIMAL BO
RRNING
UPP TILL

6xD

FOTO: PER SJÖGREN

Henrik Olsson, vd för Edströms Maskin, besökte EMO. Här
ses han i Kitamuras monter.

En av ett par nya modeller hos Index Traub var Index B400,

en universalsvarv för kortserieproduktion och där riggningar
kan utföras snabbt. Index har utvecklat en maskin som kostar
mindre än vad maskiner i deras övriga modellprogram generellt kostar. Med modellen hoppas Index Traub kunna locka till
sig nya kunder.
– Svarven är till för inte fullt så komplex bearbetning som
våra övriga modeller, säger Håkan Sars, vd på Index Traub
Nordic AB.
– Däremot kan kraftfull, tuff bearbetning, utföras i B400 och
i och med att det är en universell svarv är den användbar till
mycket.
B400 har en stor spindel, revolver och dubbdocka som
är nc-styrd. Svarven har en remdriven momentstark spindelmotor och en verktygsrevolver med linjär y-axel.
En annan maskin i montern var Index MS40C-8 med åtta
spindlar. Den nya flerspindliga svarven öppnar för helt nya
möjligheter att tillverka detaljer med mycket komplexa geometrier. En användare har många olika produktionsmöjligheter i
en MS40C-8 som har en stånggenomgång på 40 mm.
Svarven introducerades på Index Traubs öppna hus i
Reichenbach i våras, Verkstadstidningen var då på plats.
Artikeln om Index MS40C-8 kunde du läsa om i nr 5.

Med ny design av borrkroppen och nya CVDbelagda skär garanteras både hög produktivitet
och processäker borrning upp till 6xD

 4 typer av spånbrytare beroende på applikation
 Nyutvecklade CVD-belagda skär för
produktiv borrning

 Processäker borrning
upp till 6xD

© KYOCERA UNIMERCO 11.17 012_1884_SE

HX 250 iG-maskinen då en palettpool med plats för tio paletter
hade integrerats.
Palettisering av en fleroperationsmaskin innebär obemannad körning och en kraftig rationalisering av produktionen.
Det var med andra ord en mångsidig maskin som Kitamura
demonstrerade i Hannover.

Zoller tillverkar bland annat förinställnings- och mätmaski-

ner. På EMO visade det tyska företaget över tio innovationer,
36 förinställnings- mät- och inspektionsmaskiner samt omfattande verktygslösningar.

w w w. k y o c e r a - u n i m e r c o . s e
Te l . 0 3 6 - 3 4 4 6 0 0

|

semetal@kyocera-unimerco.com
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I montern demonstrerades också mjukvaran
Tool Management Solutions.
– Det är ett verktygshanteringssystem som
håller koll på allt från beredningar till färdiga
produkter, säger Tuomas Meriläinen, säljare
på GJS Verktygs AB som är agent för Zoller.
TMS kan koppla ihop förinställningsmaskiner med cam-system, samt hålla koll
på verktyg, maskiner, delar, med mera.
Genom att använda sig av verktygshanteringssystemet har ett företag full överblick
över utrustningen som behövs för att produktionen ska flyta så effektivt som möjligt.
Ett exempel är att man vet exakt var ett visst
verktyg finns.
TMS, som har funnits i ett par år, uppdateras ständigt.
– Det är ett modulbaserat system, säger
Tuomas Meriläinen.
Zollers TMS är ett av många exempel på
hur industri 4.0 kan tillämpas.

FOTO: PER SJÖGREN

Index B400 är en universalsvarv där tuff bearbetning kan utföras.
I och med att B400 är en universellsvarv är den användbar till mycket.

LFV (Low Frequency Vibration) heter en patenterad teknik

som Citizen har utvecklat. Med LFV uppnås högre avverkning,
prestandan förbättras och man får högre ytfinhet på svarvade

24

detaljer, samt att spånor kan brytas så att spånproblem inte
uppstår lika lätt.
Med Citizens teknik kan mycket hög ytfinhet uppnås.
Det går att svarva ytor med lika hög noggrannhet som slipade
ytor, även vid riktigt små diametrar och i tunnväggigt material.
LFV är en mångsidig teknik som tillämpas i svarvning,
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I Citizens monter träffar vi Darren
Wilkins, vice vd på Citizen Machinery UK LTD:
– LFV visades på mässan AMB
förra hösten men det är först i år som
introduktionen har skett på allvar
– och det har blivit en succé. Redan
har 500 maskiner med LFV-tekniken
sålts över hela världen.
Antalet gällde för fram till EMO
som genomfördes i slutet av september.
I Sverige har Bromi-Gruppen (agent
för Citizen) sålt tre maskiner med
FOTO: MANO DAVAR
LFV-tekniken.
Fler maskiner med tekniken är
I Zollers monter kunde mjukvaran Tool Management Solutions studeras.
Det är ett verktygshanteringssystem som håller koll på allt från beredningar till
på gång i Sverige, enligt säljare på
färdiga produkter.
Bromi-Gruppen.
Verkstadstidningen kommer att
ändbearbetning, borrning, djuphålsborrning och gängskärbevaka LFV-tekniken även under nästa år.
ning. LFV-tekniken kan användas för deras längdsvarvar och
Längdsvarven är en maskintyp med stor potential.
i maskiner med stångbearbetning.
På EMO demonstrerades LFV-tekniken bland annat i en
Ett företag som kan erbjuda maskiner för den typen av bearMiyano BNA 42 GTY, en maskin där stångbearbetning utförs.
betning är Lenima Machine Tool i småländska Vaggeryd.
Det är en 42 mm:s maskin. Miyano ingår i Citizen.
Lenima säljer Star.
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Citizens LFV-teknik
börjar nu att komma i
allt fler maskiner.
På EMO visades
tekniken i en Miyano
BNA 42 GTY, en svarv
där stångbearbetning
utförs.
FOTON: PER SJÖGREN

På EMO visade de en ny längdsvarv - Star SR-32 JII.
– Det är en nyutvecklad maskin, även om modellbeteckningen påminner om SR-32J som varit en storsäljare i Sverige
under en längre tid, säger Simon Larsson, delägare av
Lenima Machine Tool.
Star SR-32JII är en 32 mm:s längdsvarv där möjlighet finns
att bearbeta material upp till 36 mm.
– Det som kännetecknar den nya 32-maskinen jämfört med
föregångaren är att SR-32 JII har utvecklats för tuff bearbetning,
fortsätter Simon Larsson.
I SR-32 JII finns möjlighet att bearbeta med eller utan styrbuss-

ning. Maskinen har också helintegrerade motorspindlar, såväl
på huvud- och motspindeln, samt hydrauliska spänncylindrar,
– Det betyder högre spännkraft i maskinen, säger Simon Lars-

son som är övertygad om att den nya SR 32 JII blir en storsäljare.
– Längdsvarven passar den svenska marknaden väldigt bra.
Det är en maskinmodell med ett attraktivt pris, samt att
extremt hög avverkningskapacitet kan uppnås i den, avslutar Simon Larsson.
En av många maskintillverkare som ligger i den tekniska

framkanten är japanska Makino, som demonstrerade flera
intressanta nyheter. En var den vertikala femaxliga fleroperationsmaskinen D200 Z. Enligt vd:n för Makino Europe GmbH,
P. Anders Ingemarsson, är det en snabb maskin. Han förklarar
den nya fleropen:
– Maskinen har utrustats med en diagonal axel vilket minskar tröghetsmomentet. Konventionellt i en femaxlig fleroperationsmaskin, av denna typ, är att den har en vagga som har

Simon Larsson och
Lennart Svensson från
Lenima Machine Tool
ses här i Stars monter.
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BESKRIV BEHOVET.
VI HAR LÖSNINGEN.

FOTO: PER SJÖGREN

Det här är ingen maskinannons utan en deklaration
RPNYDOLÀFHUDGVHUYLFH

En av nyheterna i Makinos monter var den vertikala
femaxliga fleroperationsmaskinen D200 Z.

ett stort tröghetsmoment. Lösningen med den diagonala axeln
innebär att D200 Z blir mycket snabb.
En av D200 Z-modellerna på mässan var till för bearbetning
av grafit-elektroder.
– Det är första gången vi visar en D200 Z som är till för bearbetning av grafit-elektroder, säger P. Anders Ingemarsson.
Ytterligare en D200 Z demonstrerades, den var konfigurerad
för bearbetning av detaljer i stål och presenterades tidigare i år.

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

Doosan hade, som många andra utställare på EMO, en full-

matad monter. 22 maskiner demonstrerades av den koreanska maskintillverkaren. En var Doosan DVF 5000, som är en
modell i en ny serie femaxliga maskiner.
– Det är en kompakt maskin med många frihetsgrader, säger
Jörgen Frisendahl, vd Duroc Machine Tool som är generalagent för Doosan i Skandinavien (minus Norge) och i Baltikum.
Enligt honom har fleropen ett par fiffiga lösningar som att
vaggan har vänts mot sidan:
– Det innebär bland annat enklare automatisering, samt bra
åtkomst för operatören att utföra arbetsuppgifter inne i maskinen.
Att automatisera produktionen kan ske på ett smidigt sätt.

08 630 23 00

durocmachinetool.com
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Doosan DVF 5000, är en modell i
en ny serie femaxliga maskiner.
FOTON: PER SJÖGREN

På maskinens ena sida finns en lucka, som öppnas och stängs.
En robot placeras på sidan av maskinen och betjänar den
genom luckan.
En annan fördel med att roboten är på sidan av maskinen är
att den inte är i vägen för operatören om hen behöver access
inne i maskinen för att till exempel byta arbetsstycke.
Duroc Machine Tool har sålt en DVF 5000 med Lang automationssystem till ett svenskt verkstadsföretag.
Fehlmann är en schweizisk maskintillverkare med en pro-

duktion på cirka 300 maskiner per år. På EMO demonstrerade
Fehlmann en lösning med två femaxliga fleroperationsmaskiner och Erowa palettmagasin med robot som betjänade båda
maskinerna.
Maskinerna var Versa 825 och Versa 645 Linear.
– Det intressanta med den här automationslösningen är att roboten kan
betjäna två verktygsmaskiner, säger
Johan Rydström, delägare av Dankab
som är agent för Fehlmann.
Det innebär en mycket kraftigt
rationalisering av produktionen.
Liknande lösningar som den på EMO
har Fehlmann sålt till företag i Europa.
Versa 645 Linear har linjärmotorer
för de linjära axlarna och torquemotorer (momentmotorer) för de roterande axlarna för att förena hastighet och
precision.
En av många fördelar med direktdrift
är att mycket höga positioneringsnoggrannheter kan uppnås i fleroperationsmaskinen.

Versa 825 är en maskin där höghastighetsbearbetning kan
utföras med bra lönsamhet. X/y/z är 875/700/450 mm.
Teknisk specifikation för x/y/z i en Versa 645 är 350/500/300 mm.
Tjeckien har en lång tradition av verktygsmaskintillverkare

som bygger maskiner som håller hög kvalité. Ett av dessa företag är Tos Varnsdorf som har cirka 500 anställda och omsatte
52,9 miljoner euro förra året.
Agent för Tos Varnsdorf i Sverige är First Machinery Group
Sweden AB med JG Verktygsmaskiner i Linköping som ägare.
Tos Varnsdorf har många stora maskinmodeller i produktsortimentet. Verktygsmaskinerna används till exempel för bearbetning av komponenter till gruv-, transport- och kraftindustrin.
På EMO demonstrerades Tos Varnsdorf fräscentret WHT 110 C.
Det är en horisontell maskin där x/y/z är 3000/2000/2500 mm.



Fehlmanns femaxliga flerop Versa
645 Linear har linjärmotorer för de
linjära axlarna och torquemotorer
(momentmotorer) för de roterande
axlarna.
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Tos Varnsdorf
demonstrerade
fräscentret WHT
110 C, en horisontal
maskin där x/y/z
är 3000/2000/2500
mm. Det är en multifunktionell maskin
där såväl fräs- som
svarvoperationer
kan utföras.

– Det är en multifunktionell maskin, såväl
fräs- som svarvoperationer kan utföras i den,
säger Per Gustafsson på JG Verktygsmaskiner.
För svarvoperationer kan maskinbordet maximalt rotera upp till 400 rpm. Maskinens spindel har en diameter på 112 mm.Bordets storlek
är 1250 x 1250 och klarar vikter upp till 6 000 kg.
I WHT 110 C finns också valmöjligheten att
växla in olika bearbetningshuvuden. Det är tvåaxliga fräshuvuden, vinkelfräshuvuden och ett
svarvhuvud.
Även palettväxling kan utföras i WHT 110 C
då ett palettsystem med flertalet paletter kan
integreras med maskinen.
Palettisering av maskinen innebär en kraftig
rationalisering av produktionen.
Fjorton svenska utställare fanns på plats i

Hannover, bland annat Abene maskintillverkaren
från Valdemarsvik som brukar ställa ut på mässsor i Tyskland. De demonstrerade VHF 360 som
har styrsystem från Heidenhain samt Abenemjukvara med förprogrammerade cykler.
VHF 360 är en vertikal/horisontal fräsmaskin
med en unik design som enligt Abene medför
flexibilitet. VHF-360 har Abenes unika snedbäddskoncept. Snedplanet är en hemlig patenterad vinkel och innebär att hela överdelen på
maskinen kan sänkas, därmed kan man gå från
vertikalt till horisontalt läge.
Det medför att man inte tappar arbetsområde i
höjd, verktygsspetsen ligger kvar på samma nivå
då överdelen sänks och bearbetningshuvudet
vrids till horisontalläge.
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Abene Machine visade bland annat VHF 360 som har Abenes unika snedbäddskoncept. Konceptet innebär att hela överdelen på maskinen kan
sänkas, därmed kan man gå från vertikalt till horisontalt läge.

En operatör behöver alltså inte flytta detaljen och spänna om den, utan har
den hela tiden fastspänd i en enda uppspänning.
Köpare av Abenes maskiner är undervisningsanstalter (gymnasie- och högskolor, lärosäten, med mera) och industriföretag. Det är inte enbart skolor
som köper Abene-maskiner, även underhållsverkstäder och verktygsmakare
gillar Abenes maskiner.
Även i nummer 1-2 av Verkstadstidningen kan du läsa om EMO i Hannover.
Per Sjögren
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En ”äkta” Japan
Kompakta yttermått – Stor kapacitet
En liten, snabb 4-axlig horisontell maskin som ökar din lönsamhet.
Den måste upplevas - ﬁnns inget liknande!

Snabbtransport 60 m/min på X,Y, Z rörelsen.

Kontakt: 036-39 20 00 | EDSTROMS.com

Två palletter i standardutförande,
kan utrustas med Kitamuras
10 stations pallettsystem i efterhand

Bygg på en 5:e axel på båda palletterna

Kan utrustas med 30,000 varv/min
HSK E-40 för de riktigt små detaljerna

15,000 varv/min är standard
tillsammans med Kitamuras
Big plus spindel (dubbelkontakt)

SKÄRANDE BEARBETNING

Öppet hus mitt under
pågående produktion
MF Precision i Ljusdal har en ny cell där verktygsmaskinen är en Mazak Variaxis j600. För en tid
sedan visades cellen under ett öppet hus hos legotillverkaren.
– Det är inga demobitar som bearbetas under eventet utan det är vår egen produktion som
visas, säger Martin Fredin, ägare av MF Precision.

M

F Precision i Ljusdal har specialiserat
sig på prototyp– och kortserieproduktion. Det handlar om orderstorlekar
från 1-10 bitar, i vissa fall utför de något
längre serier om 50-200 detaljer.
För att vara konkurrenskraftig satsar MF på verktygsmaskiner av hög kvalité och även på automation. Kännetecknande
för underleverantörsföretaget i Ljusdal är att de är en renodlad Mazakverkstad. Samtliga tolv styrda maskiner som finns på
verkstaden har Martin Fredin köpt av Ravema.
– Ravema är en mycket bra leverantör som har bra service.

Vi köper också Mazak för deras användargränssnitt då vi går
mer och mer mot cam-beredningar, säger Martin Fredin.
Den senaste investeringen är den femaxliga fleroperationsmaskinen Variaxis j600 som har automatiserats av Marab
(Mora Automation och Robotteknik AB).
Variaxis-maskinen köptes för att den skulle automatiseras,
det var hela tanken från början.
– Rationaliseringsfördelarna som denna automationslösning innebär spelade en stor roll i investeringen, säger
Martin Fredin.

FOTO: PER SJÖGREN

I början av november var det öppet hus hos MF Precision som visade
sin automationslösning där maskinen är en Mazak Variaxis j600.
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Roboten betjänar Variaxismaskinen genom en sidlucka i maskinen. Roboten
klarar att lyfta vikter upp till
70 kg.
MF ville också uppgradera maskinparken.
– Vi hade en femaxlig verktygsmaskin som började bli till
åren, därför valde vi att gradera upp till en nyare modell och
mer modern teknik.
I början av november kunde maskinen och automationslösningen beskådas för utomstående då MF Precision ihop med
Ravema och Marab genomförde öppet hus hos legotillverkaren.

Besökarna fick se maskinen då full produktion pågick.
– Fokus under öppna huset är automation, säger Martin
Fredin.
Det var relativt enkla bitar som kördes i cellen. Det intressanta är att denna typ av produktion kan utföras med hög
lönsamhet i Sverige med en modern verktygsmaskin som
har automatiserats.
Fortsättning på sidan 36

Optima
,2 m
Optima2000
2000 t,t, 12
12,2
m



Högeffektiv kantpressning
OptiFlex
200 t, 3,1 m
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kundanpassade kantpressarna Optima och OptiFlex.
Service – heltäckande i hela landet – ring oss!

Service – heltäckande i hela landet – ring oss!
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.

.

.

-932 82 URSVIKEN | Sweden
00 | Fax +46 (0)910 - 516 80
www.ursviken.com | www.pivatic.com

Vi ﬁnns även i USA

Ursviken Inc. 1636 Todd Farm Drive Elgin, IL 60123 USA
Tel: 001 847 214 8700.
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Fortsättning från sidan 33

Förutom Variaxis j600 består cellen av en
Fanucrobot som kan lyfta vikter upp till 70
kg, ett visionsystem för hantering av detaljer,
samt in- och utmatningsbanor, med mera.
Förnärvarande utförs tre olika produktions-

sätt för betjäning av Variaxis-maskinen. Martin
Fredin förklarar:
– Det är plockning av lösa bitar som plockas
från in- och utmatningsbana och där pneumatiska skruvstycken används. Alternativ 2 är att
vi använder färdigriggade skruvstycken där hela
skruvstycken lyfts in i maskinen.
Det tredje produktionssättet är palettisering
där paletter lyfts in i maskinen.
– Paletter ställs på inbanan för roboten som ställer
in paletter i maskinen, säger Martin Fredin.

Andreas Wallin, produktionstekniker på MF Precision sköter den nya cellen,
i samspråk med Hans Jigbäck, affärsområdeschef på Ravema.

FOTON: PER SJÖGREN

Runt tio paletter hanterar anläggningen. Man får också på cirka
20 stycken skruvstycken på inbanan. MF:s cell kan beskrivas
som ett mini FMS-system.
Variaxis j600 är en vertikal femaxlig fleroperationsmaskin.

I maskinen kan detaljer med komplexa geometrier göras helt
färdiga i en och samma uppspänning.
Variaxis j600 är utrustad med säkerhetslåsning för skruvstycket och när roboten laddar bitar för fastspänning.
– Maskinen och robotutrustningen känns komplett, även vid
bearbetningar i aluminium då svåra spånor uppstår som flyger
och far, säger Hans Jigbäck, affärsområdeschef på Ravema.
Variaxis j600 kan bearbeta stora aluminiumblock och klarar
att hålla sig helt ren själv från spånor.
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Matilda Bastman är vd för Marab
som konstruerar, bygger och
installerar automationslösningar
för verkstadsindustrin.

Maskinen är nämligen utrustad med dysor för kylvätskan,
vilket innebär att maskinen är helt självrengörande.
Maskinens bord (vaggan) vickas ned och spånor faller ned
med kylvätskan som hjälp.
– Utöver det finns extra spoldysor som gör att samtliga
spånor försvinner bort, säger Hans Jigbäck.
Denna konstruktion innebär att maskinstopp på grund av
spånor som trasslar in sig i maskindelar kan undvikas.
Hela cellen består av standardprodukter.

Roboten har access till maskinen via en lucka, som öppnas och
stängs, och är placerad på ena maskinsidan. Det är optimalt
läge i och med att maskinens vagga är vriden mot operatören.
– Det innebär bland annat mycket bra ergonomi för den
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som arbetar vid maskinen, säger Hans Jigbäck.
Genom åtkomst från sidan är roboten inte i vägen
för operatören som har samma access till maskinen
som om den inte vore automatiserad. Operatören kan
gå in i maskinen och byta arbetsstycke, byta från ett
jobb till ett annat (enkelt och smidigt).
Variaxis j600 är en standardmaskin där påbyggnaden (när det gäller dörren på sidan för robotaccessen) har byggts i Sverige.
– Kunden ville ha en robotapplikation för att
kunna köra under dagtid, kvällar, nätter och helger.
Och ibland även kunna utföra manuell laddning av
arbetsstycken. Det är valbart om man vill ha roboteller manuell betjäning, säger Hans Jigbäck.
Roboten är anpassad även för annan typ av automation om MF Precision önskar det i framtiden.
– Det kan vara automation för att grada, tvätta och
kanske för betjäning av ytterligare en maskin, säger
Hans Jigbäck.

FOTON: PER SJÖGREN
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Sten Bastman, grundare av Marab som har byggt cellen och
Martin Fredin, ägare av MF Precision.

Helt klart. Öppet hus är ett bra
sätt att marknadsföra företaget
och visa våra kunder vilka vi är.”

”

Johan Carlsson, produktionsledare på BTO Mekaniska i
Katrineholm, besökte eventet. Företaget är legotillverkare och intresserade av automation.
Genom att robotarmen kan ställas i 90 graders läge har roboten räckvidd för betjäning av ytterligare en maskin som integreras i cellen. Väljer MF Precision en sådan lösning i framtiden kommer de att ha en automationslösning som innebär
mycket kraftig rationalisering av produktionen. Finessen med
det hela är att de huvudsakliga automationskostnaderna har
MF redan satsat.
Ravema är bland annat återförsäljare av Mazak i Sverige

och i Norge. Företaget säljer även verktyg för skärande bearbetning, mätmaskiner, kringutrustning, med mera. Ravemas
huvudkontor ligger i Värnamo.
Marab har nischat sig mot att utveckla, konstruera, bygga
samt installera automationslösningar för verkstadsindustrin.
När det gäller maskinbetjäning har Marab utvecklat en
serie av standardiserade robotceller som går under namnet
Q-celler. De finns i sex storlekar med hanteringsvikt från
7-70 kg och kan fås i flera varianter.
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Martin Fredin, MF Precision

– Vi har sålt en hel del av Q-serien som lanserades 2013, säger
Matilda Bastman, vd för Marab.
Hon fortsätter:
– Yta är dyrt. Q-cellerna är små, tar liten plats och går att
skjuta undan, därför har de blivit populära ute på verkstäderna.
När det gäller öppna huset tyckte Matilda Bastman att det var
ett bra event.
– Det kom många besökare. Det var också roligt med ett öppet
hus som genomfördes mitt i produktionen. Det var bearbetning
av riktiga bitar som besökarna kunde studera och inga demodetaljer.
Cirka 100 besökare kom till MF Precision. Det var bland
annat kunder och kollegor. Besökarna kom inte enbart från
Hälsingland och närliggande landskap, några kom från
Mälardalen.
Martin Fredin kommer att arrangera fler öppna hus.
– Helt klart. Öppet hus är ett bra sätt att marknadsföra företaget och visa våra kunder vilka vi är, säger han.
MF Precision har 15 anställda. Ett par av dem arbetar skifttjänstgöring (kvällstid). Det senaste räkenskapsåret (1/9-31/8)
omsatte företaget 24 miljoner kronor.
– Tiderna är mycket bra. Jag tror vi kan öka omsättningen med ett par miljoner under nuvarande räkenskapsår, säger
Martin Fredin.
Med stor sannolikhet kommer företagets senaste investering
att bidra en hel del till omsättningsökningen.
Per Sjögren
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Full kontroll på verktygshanteringen

med Gührings nya TM-system

FOTON: GÜHRING SWEDEN

Gühring har vidareutvecklat sitt verktygslagersystem Tool Management (TM), både vad gäller
hård- som mjukvara.
– Med det nya TM-systemet har ett företag fullständig överblick över sin verktygshantering,
säger Oskar Bringsved, administrativ chef på dotterbolaget Gühring Sweden.

Med ett verktygslagersystem som Gührings Tool Management får verkstaden
ordning och reda, samt sänkt lagervärde och minskad verktygsförbrukning.

D

Oskar Bringsved är administrativ chef
på dotterbolaget Gühring Sweden.

agens verkstäder måste vara effektiva
om de ska vara attraktiva på den globala
marknaden. Ett exempel på hur ett företag
kan effektivisera sig är att använda verktygsskåp och verktygslagersystem.

En av flera tillverkare av verktygslagersystem är den tyska tillverkaren av verktyg för skärande bearbetning Gühring, som
lanserade sitt första system för 15 år sedan.
– Gühring bygger och utvecklar systemen helt och hållet
in-house, säger Oskar Bringsved.

Med ett verktygslagersystem får verkstaden fördelar som

Gührings verktygslagersystem TM består av hårdvara och

ordning och reda, samt sänkt lagervärde och minskad verktygsförbrukning. Ett automatiserat verktygslagersystem medför också att maskinstillestånd på grund av verktygsbrist kan
undvikas, systemen innebär att ett företag frigör många värdefulla arbetstimmar.

mjukvara. Hårdvaran är ytan som ett skåp eller en lagerplats upptar och mjukvaran är hjärtat i systemet. Nu har den
tyska verktygstillverkaren använt all sin kunskap och erfarenhet inom området och genomfört en ordentlig uppgradering av
verktygslagersystemen.

38
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Här är ett par funktioner i nya GTMS:
Användarspecifik/anpassningsbar instrumentpanel
Anpassningsbar arbetsyta.
Direktkommunikation mellan nödvändiga moduler.
Utvärderingar i realtid.
Större användarvänlighet.
Produkthantering
Hantering av enskilda verktyg med artikelnummer.
Permanent, exakt visning av platsen för verktygen.
Den fullständiga livscykeln för ett verktyg dokumenteras och kan utvärderas för analys- och
optimeringsändamål.
Maskinhantering
Komplett bild av maskinparken.
Dokumentation av störningar.
Produktionsplanering/kontroll.
Underhållsplanering.
Översikt av produktionstid/kostnad.

Optimera dina affärer.
Med precision.

Omfattande planeringsverktyg
Intern meddelandehantering med full spårning.
Komponenthantering med mål/faktisk jämförelse
mellan producerat antal eller produktionskostnader.
Stycklistor med information om användning eller
tillgänglighet.

Resultatet har blivit GTMS (Gühring Tool Management
Software) och nyutvecklade skåp. Gühring kombinerar
verktygslogistiken med GTMS som är ett it-baserat verktygshanteringssystem. GTMS har ny design, nytt webbgränssnitt och ett antal för användaren nya funktioner.
– Det nya systemet är mer användarvänligt än tidigare system, säger Oskar Bringsved.
Den nya mjukvaran är till för styrning av verktygslagersystemen TM 326, TM 426 och TM 526 (det som skiljer system åt
är designen). Målet är att organisera hela verktygstillgången till
den lägsta kostnaden.
En användare har fullständig överblick och kontroll över sin
verktygshantering.
– Allting bokas i systemet. Det är personliga koder för de
anställda som har tillgång till verktygslagersystemet, man ser
direkt vem som har utfört vad, säger Oskar Bringsved.

På den kompletta produktionstekniska mässan
utforskar du de senaste maskinerna i drift och upptäcker
morgondagens utrustning. Här är helt enkelt allt samlat
som har med verktygsmaskiner, verktyg och mätteknik att
göra. Det är här du stärker din konkurrenskraft.
Tillsammans med fem parallella produktionsmässor
är Elmia Verktygsmaskiner en plattform för framtidens
industri. Och affären är i fokus.

Jönköping
15-18 maj 2018
Produktionsmässorna.se

Entré till alla
mässor med
en biljett!

Systemet säkerställer bland annat att en användare får rätt

artikel vid rätt tidpunkt och på rätt plats, allt presenteras i realtid som en transparent digital verktygskrets.
GTMS möjliggör en permanent förbrukningskontroll, rapportering rörande alla transaktioner i produktionen, vilket gör att
verktygskostnader och förbrukning åskådliggörs mer transparent.
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Detta uppnås till exempel genom en möjlig fördelning av kostnader till
valda verktygsgrupper. Med en ABC-analys kan också klarhet gällande
verktygshanteringen ges.
GTMS skickar automatiskt en beställning när det behövs. Det kan vara
ett meddelande till den ansvariga medarbetaren, till inköpsavdelningen,
till en kontrollenhet eller till verktygsleverantören om det är definierat att
en automatisk inköpsorder ska skickas.
I Gührings nya system kan bland annat också förslitningsdata sparas
automatiskt. Noggranna förbrukningsanalyser enligt valda kriterier som
verktygsförbrukning per komponent, per maskin eller per produktionsområde bidrar också till en hållbar verktygsförbrukning samt leverantörsutvärdering och tidsgränsövervakning.
Med GTMS och de nyutvecklade TM-skåpen genomförs en komplett
dokumentation av alla lager och uttag.
Gührings verktygslagersystem är inte enbart till för Gührings skärande

verktyg och hållande system. Andra verktygsfabrikat kan administreras i
systemet, samt till exempel omslipade verktyg. Det behöver nödvändigtvis
inte enbart vara verktyg för skärande bearbetning som ska finnas i TMskåpen, till exempel kan handskar och andra produkter som behövs på
verkstaden placeras där.
Det går att bygga ihop TM med flera Gühringskåp, samt även integrera
Gührings verktygslagersystem TM består av hårdvara
och mjukvara. Hårdvaran är ytan som ett skåp eller en
lagerplats upptar och mjukvaran är hjärtat i systemet.

Kompakt kraft till kompakt pris!
Hyundai-Wia F500PLUS
Kraftfull fleroperationsmaskin uppbyggd med rullgejdrar istället för kulor.
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andra skåp eller lagerhyllor i TM-systemet, till
exempel Listaskåp.
– Vi modifierar och anpassar en lösning som
passar kunden bäst, säger Oskar Bringsved.

FOTON: GÜHRING SWEDEN

Med ett automatiserat verktygslagersystem ratio-

naliseras verktygsinköpen och verktygshanteringen
i fabriken underlättas. Framför allt innebär systemet att mycket hantering och onödiga moment
kraftigt minskas, tekniker och cnc-operatörer
behöver inte gå omkring och leta efter verktyg.
Med ett system som TM finns alltid verktyg i
lager eftersom datorn aldrig missar att beställa nya.
För den kund som så också önskar kan Gühring
Sweden leverera tjänsten att fylla på verktyg i ett
företags skåp-/skåpen.
Gühring tillverkar verktyg för borrning, fräsning, brotschning, gängning, försänkning samt
PKD-verktyg och spårstickningsverktyg, de tillverkar även hållande produkter. Gühring har
8 000 anställda över hela världen. I Lidköping ligger
dotterbolaget Gühring Sweden AB.
Per Sjögren

Kombinationen av kommunikation och informationsteknik bidrar
bland annat till ökad produktivitet och flexibilitet inom verktygshanteringen.

– dygnet runt!
33 paletter och 314 verktygsplatser
Högsta kvalitet med hög produktivitet!

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

Yasda PX30i

ll

ngsha
ställni
t
u
i
d
a

• 33 paletter
• 314 verktygsplatser
• Detalj Ø 400 mm
• Spindel 20.000 rpm
• BT40 Big Plus
• Snabbtrsp. 60m/min
• High speed mjukvara
• Probar, med mera
• Fullutrustad

er

Install

Erbjudande: Fullutrustad lagermaskin med 33
paletter och 314 verktygsplatser till fördelaktigt
pris! Se den i drift i vår utställningshall.

Er partner för tillförlitlig produktion!
0500 – 44 50 50 www.OLFKURQVH
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FOTO: MESSE DÜSSELDORF/C TILLMANN

Metav 2018 kommer bland annat att visa hur traditionella och nya tekniker hänger ihop samt hur de kan stödja varandra
genom hela produktionskedjan.

Mycket att studera på Metav
För ett tag sedan presenterades 2018 års upplaga av mässan Metav för skandinavisk
fackpress.
– Metav blir en helhetssyn av tillverkningsteknik, säger Christoph Miller, mässansvarig
vid tyska verktygsmaskintillverkarnas organisation VDW.

M

etav, mässan med maskiner och kringutrustning för metallbearbetning, arrangeras av VDW och Düsseldorfmässan.
I början av november genomfördes en
presskonferens för Metav för nordiska
journalister på ett hotell i Stockholm.
Metav 2018, som är den 20:e mässan i ordningen, går av
stapeln 20–24 februari i Düsseldorf. Metav kommer bland annat
att visa hur traditionella och nya tekniker hänger ihop samt hur
de kan stödja varandra genom hela produktionskedjan.
– I fokus på Metav står metallbearbetningens klassiska
områden såsom verktygsmaskiner, tillverkningssystem, precisionsverktyg, automatiserad materialhantering, IT-lösningar, industrielektronik och tillbehör.
Dessa kvarstår trots alla banbrytande innovationer som
ständigt lanseras, säger Christoph Miller.

42

Enkäter från tidigare Metavmässor har visat att besökarna
framför allt varit intresserade av skärande bearbetning och
verktygsmaskiner.
– Men självklart är klassisk metallbearbetning och innovation ingen motsättning på Metav. På mässan kan man beskåda
såväl den senaste tekniken inom traditionell tillverkningsteknik som radikalt nya idéer inom vad som ibland kallas industri
4.0, säger Christoph Miller.
Mät- och kontroll först som sist

Metav har också ett par intressanta områden, de är Moulding,
Medical, Additive manufacturing och Quality. De är fasta delar
av mässans utställningsprogram och finns i så kallade zoner.
– Dessa zoner blev en stor framgång när de infördes i och
med det nya Metav-konceptet 2016, säger Christoph Miller.
Kvalitet är en given zon.

VERKSTADSTIDNINGEN | 12

2017

SKÄRANDE BEARBETNING

Evenemang på Metav 2018
Temapark Industri 4.0

Temaparken Industri 4.0 presenteras i samarbete med
facktidskriften Mav och Konradin Mediengruppe och går
helt i den digitala omvandlingens tecken. Här visas hur
digitalisering och nätverk förändrar metallbearbetningen.
Specialevenemang för yngre

Sedan över ett decennium lockar Nachwuchsstiftung
Maschinenbau (stiftelse för utbildning av yngre inom
maskinteknik) elever till tekniska yrken med sitt specialevenemang riktat till ungdomar.
Internationell konferens ”Inside 3D Printing”

Rising Media, internationell kongressarrangör och partner
i Additive Manufacturing Area, arrangerar parallellt med
Metav 2018 den tekniska konferensen ”Inside 3D Printing”
den 21 och 22 februari 2018 på Düsseldorf-mässan.
Seminarium om slipning

Institutet för skärande tillverkning (ISF) på Dortmunds
Tekniska Universitet är internationellt ledande inom forskning på bearbetningsprocesser och informationsteknik.
I samarbete med VDW bjuder ISF in till det sjunde seminariet om slipning i Dortmund, ”METAV Spezial 2018”
22–23 februari.
VDMA-forum spännteknik

VDMA:s förbund för precisionsverktyg arrangerar för
tredje gången forumet för spännteknik. Evenemanget går
av stapeln den 21 februari 2018 och har titeln ”Spännteknikens potential i processeffektiv tillverkning”.

Det gäller att behärska alla delar i kvalitetsprocessen: Från mätning och dataanalys till processtyrning och kvalitetskontroll.
I en tid av digital omvandling blir dessa faktorer allt viktigare.
– Utan mät- och kontrollteknik kan till exempel Smart och
Big Data-koncept inte realiseras, framhöll Miller. Samtidigt
kan digitaliseringen användas för att ta den totala processkvaliteten till en helt ny nivå.
Additiv tillverkning redan i produktion

Betydelsen av additiv tillverkning (additive manufacturing
på engelska) uppmärksammades av Metav redan 2014, även om
det då ännu var få utställare som visade upp 3D-skrivare och
liknande lösningar.
Under de gångna åren har intresset för additiv tillverkning
vuxit sig betydligt starkare, eftersom processen nu kan integreras i reguljär produktion på ett mer stabilt sätt.
På fjolårets Metav uppgav en tredjedel av besökarna att
de använde sig av eller arbetade konkret med att införa
additiva metoder. Additiva processer är en styrka inom
just småskalig industriell tillverkning eller vid särskilt
krävande speciallösningar.
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Även mycket komplexa geometrier som inte
kan tillverkas med konventionella metoder är
nu möjliga tack vare additiv tillverkning.
Flera utställare kommer att demonstrera
hybrider, det vill säga maskiner där skärande
bearbetning kombineras med additiv teknik.
I zonen Additive Manufacturing kan komplement till traditionell bearbetning demonstreras. I zonen kan man se hela utbudet av
additiva metoder, material och tjänster som
berör 3D-utskrift.
Mässan ger en tydlig koppling till andra
produktionssteg inom metallbearbetningen,
framför allt cad och simulering inom cam, efterbearbetning, tillverkningsteknik och kvalitetssäkring.

Verktyg för skärande bearbetning kommer att vara ett betydande inslag på
mässan.

Zon för formgjutning
Medicinteknik visar hur allt hänger ihop

Med medicinteknik som exempel visas hur mässans kärnområde, produktionsteknik, och de olika zonerna samspelar med
varandra. Här tillverkas i regel produkter som ställer högsta
krav på precision och kvalitet – från början till slutet av tillverkningskedjan.
Ofta kombineras delar av metall med delar av plast, som i
sin tur tillverkas av utövare inom verktygs- och formkonstruktion – och vars produktion är hänvisad till verktygsmaskiner.
När additiva metoder används innebär det en koppling till
zonen Additive Manufacturing. Sist men inte minst knyts hela
tillverkningsprocessen ihop av kvalitetssäkringen.

FOTON: MESSE DÜSSELDORF/C TILLMANN

Formgjutning är ett av de mest krävande tillämpningsområdena
inom metallbearbetning. Vilka krav som ställs och hur de kan
lösas med innovativ tillverkningsteknik är därför ett centralt
ämne i zonen Moulding Area. Metav samlar hela kedjan för
verktygs- och formkonstruktion i ett och samma evenemang.
Kopplingen till industriell design är stor.
I Moulding Area erbjuds därför genom industridesignförbundet VDID, en av mässans partners, vägledning för professionella besökare inom designområdet. Övriga samarbetspartners
är avdelningen för verktygskonstruktion i VDMA:s förbund
för precisionsverktyg och det tyska förbundet för modell- och
formkonstruktörer.

Automation växer runt
om i världen. På Metav
kommer exempel på
automationlösninar att
demonstreras.
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Positiva utsikter

De ekonomiska utsikterna för EU-området och inte minst Sverige ser fortsatt positiva ut, förklarade Christoph
Miller och pekade på några indikatorer. Inköpschefsindex i eurozonen för
september 2017 låg till exempel på 58,1,
vilket är nästan sex punkter högre än
i september förra året. Samtidigt är
konsumenternas förtroende för euroområdet det högsta sedan sommaren
2007. Den politiska osäkerheten har
minskat successivt.
–Det numera höga kapacitetsutnyttjandet har dessutom främjat företagens
investeringsvilja, förklarade Christoph
Miller.
Verktygsmaskinindustrin i Europa
håller sig på en konstant hög nivå och
för 2018 förväntas en ökning på 4,1
procent.

Christoph Miller, mässansvarig vid tyska verktygsmaskintillverkarnas
organisation VDW, besökte Stockholm och presskonferensen för nordiska
journalister.

Mats Thorén

ETT MASKINPROGRAM
BASERAT PÅ ÖVER
40 ÅRS ERFARENHET
Valet av vårt maskinprogram är gjort med erfarenheter från
40 års verksamhet inom området service och reparationer av
pressar och presslinjer.
Idag är vårt fokus maskintillverkare från Asien där vi arbetar
med ett brett maskinprogram från några av världens största
tillverkare av pressar och kringutrustning.
Att som leverantör av maskiner få bygga sin verksamhet på
en erfaren serviceorganisation är få förunnat och ett av våra
tyngsta argument vid försäljning av pressar och tillbehör.
Läs mer om pressar och tillbehör på olsons.se

Kontakta mig för mer information!

Patrik Olson
Maskiner, Tillbehör
Mobil: 070-681 30 15
E-post: patrik@olsons.se
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DMG Mori bjöd in till öppet hus
DMG Mori Sweden och MG Verktyg arrangerade i november öppet hus i DMG Moris lokaler i
Västra Frölunda. DMG Mori visade ett par av sina verktygsmaskiner, och MG Verktyg hade bjudit
in ett antal av sina leverantörer för att visa bredden på vad man kan erbjuda verkstäderna.
Med korta seminarier gavs besökarna också möjlighet att fördjupa sina kunskaper inom valda
områden.

D

MG Mori Sweden är ett dotterbolag till verktygsmaskintillverkaren DMG Mori. Försäljningschef
på dotterbolaget är Patrick Almquist som var med
under öppna huset. Han berättade om koncernens
tillväxt:
– Det är bra tryck på marknaden och DMG Mori siktar i år på en
försäljning av 20 000 maskiner på världsmarknaden. Här i Sverige var
årets mål att sälja 100 maskiner. Vi kan redan nu konstatera att vi klarar det målet - vi har nämligen redan sålt 107 maskiner, säger Patrick
Almquist.

cent i Sverige när det gäller maskiner för skärande maskiner.
Patrick Almquist berör också DMG Moris satsning på digital teknik, till exempel med gränssnittet Celos, och det helt nyligen startade
samarbetsprojektet mellan ett antal ledande tillverkarföretag: Adamos.
Det är ett strategiskt joint venture som syftar till att ta fram lösningar
inom industri 4.0 samt internet of things. Patrick Almquist har en intressant iakttagelse:
– Jag anser att svenska verkstadsföretag ligger långt framme när det
gäller att skapa lösningar inom industri 4.0.

FOTON: STEFAN HALLBERG

Ett annat av DMG Moris delmål är att nå en marknadsandel på 25 pro-

Den femaxliga fleroperationsmaskinenn DMU 40 eVo
linear var utrustad med en ridåmätning för både längd
och diameter hos fräsverktyg samt touch-prob för
svarvverktyg.

Martin Jönsson från
ABB visade svarvautomation hos DMG Mori
Sweden.
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Patrick Almquist berättade om
framgångar för DMG Mori.
FOTON: STEFAN HALLBERG

I lokalerna fanns en automationslösning från ABB där maskinen var den stora svarven DMG Mori NLX 2500/700. Martin
Jönsson på ABB demonstrerade anläggningen:
– Våren 2016 köpte ABB Robotics Svensk Industriautomation (Svia), som då hade placerat drygt 800 robotbestyckade
celler på marknaden, ofta med ABB-robotar.
– I detta fall ser vi en ABB Flexloader byggd för att betjäna
en svarv, men man kunde lika gärna ställa en svarv till på dess
andra sida. Uppställningen är mycket lätt att ändra beträffande
hur in-och utbanor ska byggas, eller ge möjlighet till ombyggnad för skyddat manuellt arbete på ena sidan utan att störa driften på den andra.
Som gripdon har man här valt ett lätt omställbart av universell typ.

I utställningshallen träffade vi förstås Mattias Gustavsson, vd

för MG Verktyg:
– Vi representerar många utrustningsföretag i vår del av
landet och tog möjligheten att med deras hjälp visa upp en del
av all den utrustning som behövs, förutom maskinerna, vid
skärande bearbetning.
Därmed kan dagens besökare ställa frågor direkt till leverantörernas representanter.
I hallen fanns Mitutoyo Scandinavia, Dümmel, Walther,
Nikken, Haimer, Seco Tools, Greenleaf (keramiska verktyg).
Därtill Summ Systems, som är en partner till Siemens PLM
Software Solution. Mer om Summ Systems senare.
Hos MG Verktyg fastnade jag för en serie keramiska vändskär
från amerikanska Greenleaf. Joachim Gjers visade:



Glada medarrangörer vid öppna
Huset: fr v Mattias Gustavsson, Jonas Ackeborn från MG
Verktyg och besökaren Rickard
Simonsson från Simonssons
Simatec.

VERKSTADSTIDNINGEN | 12

2017

47

SKÄRANDE BEARBETNING

– Vi har en stadig försäljning av dessa skär, för användning
vid tillverkning av formverktyg, inom aerospace och inom energisektorn. Kunderna sätter värde på bland annat den höga
skärhastigheten. Ett exempel gäller bearbetning i Inconel, då
man med hårdmetallskär kunde skära med cirka 40 m/min.
Men med keramiska vändskär blev siffran 800 m/min. I detta
fall sparades totalt åtta timmar per detalj.
– Verktygen görs som planfräsar, hörnfräsar och radiefräsar, för alla typer av svarvning, utom gängor, avslutar Joachim
Gjers.

”

Summ Systems är en
Solution Partner till
Siemens PLM Software,
som hjälper kunder med att
få rätt anpassade system
och produktionshöjande
mjukvaror.”
Henrik Jaxner, Summ Systems

Hos Seco Tools hade Claes Möller fått med en nyhet:

en familj av vändskärsborrar med fyrkantskär, kallad
Perfomax.
De finns i diametrar 15-59 mm och har fått väl tilltagna spånkanaler, formade med rillor och med laserhärdade antifriktionsytor som ger sänkt friktion vid spånkontakt.
FOTON: STEFAN HALLBERG

Joachim Gjers från MG Verktyg visade högproduktiva
keramiska vändskär från amerikanska Greenleaf.

Nya vändskär finns för bearbetning i rostfria material och
Inconel (superlegering).
– De ger nära dubbla avverkningen i superduplexmaterial,
säger Claes Möller.
Han visade även nya borrar i solid hårdmetall, kallade
Feedmax-P och alltså avsedda för borrning i stål och järn.
De har fått starkare egg och kylning närmare skäret, som därmed får arbeta vid lägre temperatur.
Vi avslutar besöket hos DMG Mori Sweden med mjukvaru-

företaget Summ Systems AB som har kontor i Linköping och
Göteborg.
– Summ Systems är en Solution Partner till Siemens PLM
Software, som hjälper kunder med att få rätt anpassade system
och produktionshöjande mjukvaror, säger Henrik Jaxner på
Summ Systems.
Summ Systems arbetar med Siemens NX cam-mjukvara
som också omfattar applikationer för cad, cae och cmm och
kan kopplas ihop med Siemens mjukvara Teamcenter för dataoch processanslutning. Och många andra programvaror.
I Summ Systems folder hittar jag till exempel NX Hybrid
Additive Manufacturing, som ingår i nya NX CAM Robotics,
med stöd för att programmera de senaste hybridmaskinerna
(som Lasertech 65 från DMG Mori) för både femaxlig bearbetning och additiv tillverkning.
Claes Möller från Seco Tools visade nya Perfomax vändskärsborrar samt borrar Feedmax-P i solid hårdmetall.
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Två 5-axliga maskiner med integrerad automation
som verkligen tål att granskas under skalen.

MATSUURA MX-330 - PC10

Nyhet!

Nyhet!

GF MIKRON MODELL MILL E - WPC10

GF Machining Solutions
• Stabilt bord som är lagrat på bägge sidor

• Finns i storlekarna MX-330, MX-520 och MX-850

• StepTec spindel
• Heidenhain alternativt Fanuc styrskåp
• Integrerad automation
• Operatörsvänlig med dubbla dörrar, kan
laddas både framifrån och från sidan
• Smart Machine

• Integrerad automation från Japan för fåstycks- till
låg/mellanvolymsproduktion
• Matsuura G-tech 31iB-kontroll med MIMS
• Matsuura HighTec spindel med 12 000/15 000/20 000 rpm
• ”Matsuura quality” med handskavda Meehanite-gjutningar
och kraftiga linjärstyrningar från NSK

Integrerat rundbord, 3+2 eller 5-axligt simultant

Öka din produktion på minimal golvyta.

90--tool magazine

3870 (152.36)

Coolant tank
Lift-up
chip conveyor

Pallet pool

PC10

3360 (132.28)
(
)

Kontakta oss
så berättar vi mer!
Västbovägen 56 B, 331 53 Värnamo. Tel 0370-37 84 00. www.tl-maskinpartner.com
TL MaskinPartner AB – en del av Masentia A/S – är en nordisk verksamhet med försäljning och support av maskiner till verkstadsindustrin i Sverige, Danmark, Norge och Finland.
Med ca 65 medarbetare har vi den kompetens och organisation som krävs för att maximera verkstadsindustrins konkurrenskraft och lönsamhet.
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En tolv kW:s fiberlaser
Fiberlaserskärmaskinen skär allt tjockare och fortare i och med att den utrustas med allt kraftigare
resonatorer. Idag finns det fiberlasrar för kommersiellt bruk med en maxeffekt på 12 kW. Eagle är
en tillverkare av laserskärmaskiner med höga effekter.
– När vi redogör för vad mycket kraft
innebär för hastigheten blir verkstäder
intresserade, säger Andreas Olsson.
Fiberlaserskärmaskinen blir allt populärare. Flexibilitet, låg energiförbrukning
och låga underhållskostnader är två
anledningar till att verkstadsföretag i
allt större utsträckning köper en fiberlaserskärmaskin.
Laserstrålen som skapas i fiberlasertek-

FOTON: PER SJÖGREN

niken har en våglängd som ligger nära
infrarött och ger en högre energitäthet än konventionella laserkällor. Detta
betyder att fokuspunkten kan reduceras
till 0,05-0,1 mm med ett smalare skärsnitt
som följd. Det innebär i sin tur att mindre
material skärs bort, vilket ökar skärhastighet i motsvarande grad.

Eagles modell Inspire 1530 utrustad med en resonator på 12 kW visades på
mässan Blechexpo i Stuttgart.

N

yligen genomfördes plåtbearbetningsmässan
Blechexpo i Stuttgart. På den mässan kunde
besökare bland annat studera en fiberlaserskärmaskin med en effekt på tolv kW.
–Ju mer kraft en fiberlaserskärmaskin har
desto snabbare kan den skära, säger Andreas Olsson, säljare
på Eagle Scandinavia.
Eagle Scandinavia är ett dotterbolag till polska företaget Eagle
som tillverkar skärmaskiner med maxeffekter från 1-12 kW.
På Blechexpo ställde Eagle ut Inspire 1530 som hade 12 kW.
Enligt Eagle kan den maskinen skära upp till 60 mm i rostfritt
material.
– Många i branschen menar att fiberlaserskärmaskinen i
första hand är till för skärning av tunna material. Eagle har
genomfört lyckade tester med en 12 kW:s maskin som skar
60 mm i rostfritt med hyfsat godkända snitt med tanke på
tjockleken, säger Andreas Olsson.
Maximal skärhastighet i en Eagle Inspire 1530 med 12 kW är
upp till 150 meter per minut, den klarar positioneringar upp till
350 meter per minut och accelerationer upp till på 6g. Maskinen
har linjärmotor på axlarna x/y/z.
Eagle har sålt tio maskiner i Danmark ännu ingen i Sverige.
På Eagle Scandinavia tror de att snart kommer ett svenskt företag att köpa en fiberlaserskärmaskin av den polska maskintillverkaren - för intresse finns.
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Andreas Olsson är säljare på Eagle Scandinavia, ett dotterbolag till polska Eagle.
Laserstrålen alstras i ett system där ett antal dioder med låg
effekt sammantaget ger summan av samtliga dioders kapacitet.
Laserstrålen överförs till en fiberkabel vilken för den vidare till
laserskärmaskinens skärhuvud. Med denna teknik kan effekter
upp till 50 kW uppnås.
På sidorna 52-55 kan du läsa vår huvudartikel om mässan
Blechexpo.
Per Sjögren
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Den nya generationen PRESSGÄNGTAPPAR

DEN NYA
GENERATIONEN
Ny optimerad geometri
Nytt verktygsmaterial
Optimerad efterbehandling som
tillsammans med TiCN-beläggningen
ökar livslängden
H6 tolerans vilket passar i alla
standard hållare

Plastgatan 14 • SE-531 55 Lidköping • Tel: 0510-212 50 • order@guhring.se • www.guhring.se
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Erik Arden, säljare på
Salvagnini Scandinavia,
vid kantpressen B3 ATA
135/3000.
Att växla verktyg i kantpressen tar mindre än
fem sekunder.
Maskinen har programmerbar automatisk
verktygsväxling för
såväl på kniven som
dynan.

Rekordsnabba verktygsväxlingar och
smart automation på sydtysk mässa
Vid Blechexpo demonstrerades intressant
teknik som innebär kraftigt ökad
produktivitet inom plåtbearbetning.
Verkstadstidningen var på plats på en mässa
som växer i betydelse.

sekunder, att jämföras med konventionell verktygsväxling som
tar betydligt längre tid. Innan Erik Arden började på Salvagnini Scandinavia var han anställd hos en underleverantör.
– Hos svenska underleverantör idag är det inte ovanligt med
10-20 ställ per dag i en kantpress, där varje ställ tar mellan
10-20 minuter, säger han.
De mycket korta verktygsväxlingstiderna i Salvagninis kantpress innebär att även fåstycksproduktion (kitproduktion/ enstyckstillverkning) kan utföras med hög lönsamhet.

B

På kniven växlas verktygen med ATA (Automatic Tool

lechexpo, mässan med maskiner och utrustning för plåtbearbetning, arrangerades
i Stuttgart i november. En av utställarna var
Italienska Salvagnini som bland annat visade
kantpressen B3 ATA 135/3000.
Maskinen har en presskraft på 135 ton, en bocklängd på tre meter och programmerbar automatisk verktygsväxling för såväl
kniven som dynan.
– Det är en unik teknik som vi har utvecklat i ett par år och där

vi har tittat och anammat tekniken i från våra panelbockningsmaskiner, säger Erik Arden, säljare på Salvagnini Scandinavia.
Att växla verktyg i B3 ATA-kantpressen tar mindre än fem

52

Adjustment) som innebär att verktygslängden kan ändras och
justeras automatiskt i ”masked time”. Med ”Masked time” sker
växlingen så att den inte påverkar produktionen och det är
ingen väntetid alls för nästa detalj, oavsett om det är en detalj
i samma batch, eller om det är en helt annan produkt som ska
bockas.
För att växla verktyg på dynan används pressens bakre
anslag. Processen utförs enkelt i kantpressen där de programmerbara styrda bakre anhållen används. Med Salvagninis teknik behövs ingen robot för verktygsväxling och inte heller ett
verktygsskåp.
Salvagnini kallar verktygsväxlingen på dynan för Lower
ATA.
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”

Stor vikt vid utveckling av
det nya systemet har lagts på
användarvänligheten - det ska
vara enkelt för en operatör att
programmera och använda
robotcellen.”
Malte Vertetics, Ravema

Med Lower ATA vänder sig Salvagnini till tillverkare som
jobbar i samma typ av plåttjocklek. För den som har en mer
varierande produktion i olika plåttjocklekar är MVM (Variabel
dyna) ett bättre alternativ.
Salvagnini har ett brett utbud av kantpressar där automatisk
verktygsväxling på såväl kniven som dynan kan utföras.
För detta ändamål har företaget pressar från två till fem meter
och med presskrafter upp till 400 ton.
Salvagninis kantpressar kan också utrustas med Mac 2.0, en
mjukvara som automatiskt beräknar och korrigerar bockvinkeln i realtid. Det innebär att varje detalj bockas helt rätt varje
gång.
Mazak tillverkar laserskärmaskiner med tekniker som CO2-,

fiber- och Direct Diode Laser (DDL). På Blechexpo hade Mazak en mycket intressant nyhet i montern som hade svensk anknytning. Den japanska verktygsmaskintillverkaren visade ett
nytt koncept för en automationslösning bestående av en Mazak-laserskärmaskin och en Yaskawarobot.
Det nya konceptet möjliggör kraftigt reducerade programmeringstider jämfört med konventionell programmering av en
cell med en Mazak-laser. Det tar högst ett par minuter att programmera en laserskärmaskincell med det nya konceptet.
Att programmera en robotcell med en Mazak-laser på ett
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Inne i Mazak-cellen ses PerOla Karlsson, Ravema, Mikael
Jigbäck, Yaskawa Nordic, Emil
Lavesson och Malte Vertetics,
Ravema. Yaskawa Nordic
och Ravema har utvecklat
ett koncept som möjliggör
kraftigt reducerade programmeringstider av en cell med
en Mazak-laser.

mer konventionellt sätt kan ta allt från en till ett par timmar
(beroende på detalj och komplexitet). Först programmeras
laserskärmaskinen och därefter görs programmet för roboten.
Med det nya konceptet/systemet behöver en operatör enbart
utföra ett fåtal kommandon för att programmera hela cellen
innan roboten är färdig för att betjäna laserskärmaskinen och
bearbetningen av ett nytt jobb kan påbörjas. Programmeringen
görs direkt i mjukvaran som är mycket användarvänlig.
– Stor vikt vid utveckling av det nya systemet har lagts på
användarvänligheten - det ska vara enkelt för en operatör att
programmera och använda robotcellen, säger Malte Vertetics,
applikationschef Mazak på Ravema i Värnamo.
Det är Ravema (återförsäljare av Mazak i Sverige och Norge)
ihop med Yaskawa Nordic som har utvecklat konceptet.
De har sammanfört programvaror från Ravema, Yaskawa och
Mazak. Funktioner för automatisk programmering av robot
har byggts in i Mazak Smart System, till det har även bland
annat ett nytt och unikt HMI för roboten utvecklats.
Mazak kommer att börja sälja automationslösningar med
det nya konceptet över hela världen. Blechexpo var startskottet. Intresset för lösningen på mässan var det inget fel på.
–Vid många företag inser man behovet av automation som
bland annat innebär att de inte behöver ha anställda för att
plocka bitar och hantera plåt, säger Emil Lavesson, säljare och
produkttekniker på Ravema.
Prima Power visade en helautomatiserad produktionslina
där produktion utan flaskhalsar kan utföras. Såväl långa som
korta serier kan köras med lönsamhet i Prima Powers anläggning.
Anläggningen går under namnet LPBB som står för laser,
punching, buffering och bending.
I produktionslinan kan laserskärning, stansning och bockning utföras. Anläggningen har även buffertlager/sortering.
Laserskärningen och stansningen utförs i en Combi Genius, en
kombinerad stans- och laserskärmaskin (fiberlaser).
Prima Power har placerat en kombimaskin och inte en renodlad stansmaskin i linan.
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Prima Power visade
en helautomatiserad
hypermodern produktionslina som är
ingenting annat än
en fabrik i fabriken.

FOTO: PER SJÖGREN

Henrik Bergkvist, produktansvarig för stansning och kombimaskiner på Din Maskin som säljer Prima Power, förklarar varför en kombimaskin fanns i anläggningen:
–När konturerna på detaljer är stora radier och runda former
är en stans/laser-kombi mer lämpad än en renodlad stans.
Det finns flera finesser i Combi Genius som gör den flexibel
med flera produktionsmöjligheter. I den kan bland annat laserskärning, stansning, formning och prägling utföras i en och
samma uppspänning.
Bockningen i produktionslinan utfördes av en Express
Bender EBE, som är en servoelektrisk bockautomat.
Buffertlagret i linan har fler användningsområden än att enbart hantera detaljer från kombimaskinen, i väntan på att de ska
bockas. Buffertlagret kan användas för lagring av detaljer som
inte kommer från kombimaskinen men som skall bockas.
Buffertlagret jämnar ut produktionen mellan de två maskinenheterna i linan.
I LPBB-anläggningen kan såväl småserieproduktion som enstyckstillverkning genomföras med hög lönsamhet.

Trumpf är en av de ledande tillverkarna i världen av maski-

ner för tunnplåtsbearbetning. På Blechexpo demonstrerade det
tyska företaget maskiner för bockning, laserskärning och kombimaskiner (stans-laserskärmaskiner) samt mjukvaroprogram,
maskiner för additiv tillverkning, med mera.
Trumpf demonstrerade också att högre skärhastighet inte
nödvändigtvis behöver utföras med högre lasereffekt. Trumpf
har strukit sambandet mellan hastighet och kilowatt i och med
företagets nyutvecklade skärprocesser Highspeed och Highspeed Eco.
De nya skärprocesserna är till för Trumpfs 2D-lasrar utrustade med fastkroppslaser och medför stora förtjänster vid
fusionsskärning (skärning med nitrogen). Det handlar om en
fördubbling av produktionen av tunnplåtsdetaljer och att kraftigt minskad förbrukning av skärgas behövs jämfört vid med
mer konventionell bearbetning.
Gaskostnaderna är en väsentlig del vid fusionsskärning och
Highspeed-processen kräver i genomsnitt 40 procent mindre
nitrogen.

I Trumpfs monter kunde en av
deras nyutvecklade skärprocesser Highspeed Eco studeras i en
TruLaser 5030 fiber.
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PLÅTBEARBETNING

Anders Holgersson och Anders Pettersson från Intercut besökte Blechexpo. Här ses
de i Durmas monter framför Blue bend, en panelbockningsmaskin som Durma har
utvecklat. Mer om Intercut och Durmas panelbock kan du läsa om i nästa nummer
av Verkstadstidningen.
För Highspeed Eco är det 70 procent mindre nitrogen som
behövs.
Anledningen till att det behövs mindre skärgas är tack vare
en nyutvecklad design på munstycket. Det är en ny typ av dysa
som medför de stora fördelarna. På mässan demonstrerades
Highspeed Eco i en TruLaser 5030 fiber.

Allt fler skandinaver upptäcker
Blechexpo.
– Så är det. För varje gång kommer det in allt fler svenskar och
norrmän i vår monter, säger Stefan
Wallén, försäljningschef på Trumpfs
dotterbolag Trumpf Maskin AB.
Parallellt med Blechexpo genomförs också Schweisstec, en mässa för
sammanfogning. Mässorna genomförs vartannat år.
När 2017 års upplaga arrangerades i november kom 39 280 besökare från 116 länder. Antalet utställare
var 1 336 från 35 länder.
För två år sedan kom 38 136
besökare från 110 länder. Antalet utställare var strax över 1 200, de kom
från 36 länder.
Mer från Blechexpo 2017 kan du
läsa om i nummer 1-2.
Då skriver vi bland annat om Durma,
SafanDarley, Amada och Dirinler.
Per Sjögren

DET FUNGERAR!
Mastercams Dynamiska bearbetning
är originalet. Välj Mastercam
för effektivast bearbetning

Sedan 2008 har Mastercam använt
Dynamisk bearbetning i sin mjukvara.
Det innebär att den har testats i verkstäder och
fungerar i verkliga miljöer. Dynamisk bearbetning är en
produkt utvecklad av Mastercam. Bearbetningen sker med optimala
och konstanta skärförhållanden och avverkar stora mängder material snabbt.
Dynamisk bearbetning minskar cykeltiderna med upp till 75% samt verktygslivslängden
ökar avsevärt, upp till 10 gånger! Mer pengar i fickan med en gång. Låter otroligt, eller hur? Som
marknadsledande har våra Dynamiska verktygsbanor testats i de flesta tänkbara material och förhållanden
runt om i världen. Det fungerar!
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KVALITETS OCH MÄTTEKNIK

Rationell och
flexibel mätning
Två intressanta mätprodukter som har visats på utställningar under den sista tiden är Tigo SF
från Hexagon och Mitutoyos Formtracer SV-C4500 CNC Hybrid.
Hexagons Tigo SF var också automatiserad med en kollaborativ robot som laddade
detaljer in och ut för mätning (någon verktygsmaskin fanns inte på plats utan Hexagon ville demonstrera hur en mätprocess
kunde gestalta sig).
Automatiserad mätning innebär att hela
processen rationaliseras ännu mer, mätcykeltiderna för detaljer sänks rejält och mätdata fås fram mycket snabbt.
På Elmia Subcontractor som arrangerades

förra månaden visade Mitutoyo Scandinavia bland annat Formtracer SV-C4500 CNC
Hybrid, en kombimaskin där tre typer (tre
sensorer) av mätning kunde utföras.
Det är konturmätning med mätspets,
samt ytjämnhetsmätning med mätspets,
utöver det även ytjämnhetsmätning med vitt
ljus i 3D och då handlar det om beröringsfri
Tigo SF är utvecklad för att stå direkt i en verkstadsmiljö och kan med fördel
mätning.
automatiseras.
– Den mätningen kan utföras 20 gånger
fortare än vid brytande mätning, säger Olle
Linderdahl, mättekniker på Mitutoyo Scandinavia.
fterfrågan på allt mer avancerade komponenMitutoyos kombimaskin kan beskrivas som tre mätmaskiner
ter inom industrin ökar för varje år.
i en mätmaskin. Formtracer SV-C4500 CNC Hybrid innebär
För att säkerställa att kvaliteten på detaljerna
med andra ord att en användare uppnår flexibilitet och blir mer
effektiv.
uppfyller kvalitetskraven måste man mäta.
I Formtracer SV-C4500 CNC Hybrid kan såväl 2D- som
Under MID (Jönköping Metal Inspiration Days),
3D-mätning utföras.
som genomfördes i slutet av november, visade Hexagon Metrology Nordic koordinatmätmaskinen Tigo SF.
Per Sjögren
– Tigo SF är utvecklad för att stå direkt i en verkstadsmiljö,
säger Per-Ola Eriksson, som arbetar med support till säljarna
på Hexagon Metrology Nordic.

E

FOTON: PER SJÖGREN

Att mätmaskinen är anpassad för att stå direkt
i produktionen i en fabrik innebär att den kan
kompensera för temperaturförändringar som
sker i en fabrik/lokal. Fördelen med mätning
direkt i produktionen, eller i anslutning till den,
är att man snabbt får information om någon
avvikelse har inträffat på detaljer.

Formtracer SV-C4500 CNC Hybrid är en
kombimaskin där tre typer (tre sensorer) av mätning kunde utföras.
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Production Metrology Made in Germany

Blum-Novotest GmbH, grundades 1968 med huvudkontor i Ravensburg, Tyskland. Vi är en av de ledande tillverkarna av högkvalitativa
mätutrustningar för mätning i verktygsmaskiner. Koncernen har mer än 500 anställda på sju orter i Europa, USA, Kina, Japan,
Taiwan, Singapore, Korea, Indien, Brasilien, Ryssland och Thailand. Tillsammans med specialutbildade systemintegratörer och
regionala försäljningskontor garanterar detta servicenät omfattande support för Blum produkter som används i hela världen.
Blum-Novotest AB är lokaliserat i Skövde och är ett helägt dotterbolag till Blum-Novotest GmbH. Vi ansvarar för service och
försäljning i Sverige, Finland, Norge och Baltikum. Produkter som erbjuds är lasermätsystem och mätprober för verktygsinställning
„tool setters“ i CNC-maskiner och övervakning, touchprober för mätningen av arbetsstycke i CNC-maskiner samt sofistikerad
programvara för omfattande tillverkningskontroll.
För att möta marknadens behov av våra produkter genom en allt högre automatiserings
nivå och behov av processkontroll i produktionen söker vi därför en:

CNC-tekniker/Säljare i södra Sverige (m/k)
Tjänstebeskrivning
•
•
•
•
•
•
•
•

Ansvar för Helpdesk och support av Blum-Novotest produkter
Underhåll, installation och konfiguration av Blum mätinstrument på plats hos våra kunder
Hotline/Helpdesk och stöd med tekniska frågor för våra kunder
Organisera och genomföra utbildningar och workshops
Stödja externa applikationstekniker med råd och projektstöd
Delta i offertarbete och utställningar
Planering och genomförande av fälttester
Försäljningsarbete ingår också i tjänsten

Vem är du?
•
•
•
•
•
•

Du är Tekniker med maskinteknik/elektronik utbildning, helst inriktning mot verktygsmaskiner
Minst 3 års dokumenterad erfarenhet av arbete med CNC maskiner och styrsystem (Heidenhain, Siemens, Fanuc)
Du skall ha goda kunskaper i Word och Excel
Du skall ha god kommunikationsförmåga i kombination med mycket god service och kund känsla - samt att vara säljorienterad
Du måste kunna arbeta självständigt, men även fungera väl i ett team, vara strukturerad samt ha en god presentations teknik
Mycket god svenska och engelska i tal och skrift är ett krav, Finska är meriterande

Frekventa resor förekommer i Sverige och i de andra länderna i vårt ansvarsområde.
Du skall ha B-körkort och vi erbjuder bil i tjänsten. Placeringsort enligt överenskommelse.
Din ansökan till tjänsten sänder du till Lars Strungat med mail adress: l.strungat@blum-novotest.se

www.blum-novotest.com

MÄSSOR

Det tuffar på bra för utställarna

på Elmia Subcontractor

Elmia Subcontractor, norra Europas ledande underleverantörsmässa, arrangeras årligen på Elmiamässan i Jönköping.

När 2017 års mässa genomfördes förra månaden var antalet besökare 14 293, vilket var 1 270 fler än förra årets mässa.
De som besökte Elmia Subcontractor hade mycket att studera, över 1 200 utställare fanns på plats.
Här är ett par blänkare av allt som visades på underleverantörsmässan.

Rotage har fullt upp
Rotage, en underleverantör inom plåtbearbetning, ställer
alltid ut på Elmia Subcontractor.
– Det är en viktig mässa. Vi träffar inte bara befintliga
kunder och inköpare här, vi får även kontakt med konstruktörer. 90 procent av priset för en produkt/detalj avgörs på
konstruktionsstadiet, säger Mathias Larsson, företagets vd.
Rotage har haft fullt upp under en längre tid. De har aldrig
utfört så många produktionstimmar som nu.
– Vi tillverkar mer nu än under högkonjunktursåret 2008,
alltså tiden före finanskrisen, säger Mathias Larsson.
Rotage utför bland annat stansning, laserskärning, bockning, svetsning och montering. Legotillverkaren har en
mycket modern maskinpark och de satsar på automation.

På verkstaden finns bland annat en produktionslina, robotceller
och ett helautomatiskt lagersystem.
Rotage har 85 anställda och ligger i Kvänum i Västra Götaland.

Gemensam monter för Grimaldibolag
Tre bolag inom Grimaldi Industri AB ställde ut

i en gemensam monter på Elmia Subcontractor.
F v Staffan Wiklund och Veronica Kullerstrand
från 3Nine, Per Sturesson, Grimaldis Mekaniska
verkstad AB, Jonny Telin, Karlssons Spols.
3Nine tillverkar oljedimavskiljare. En av deras
produkter är Nova som är den minsta modellen
i företagets Green Line-serie. Nova passar för
mindre verktygsmaskiner med upp till två 2m3
kabinstorlek.
Grimaldis Mekaniska Verkstad är legotillverkare som utför svarvning och slipning av ringformade detaljer, till exempel distans- och slitringar
och bussningar.
Karlsson Spools legotillverkar detaljer till
stora globala maskin- och ventilbyggare, samt
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mindre företag med lokal anknytning. Företaget levererar mycket till
hydraulikindustrin.
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Osborn presenterade
nytt sortiment av slipband
På Elmia Subcontractor presenterade Osborn
International att de har utökat sin verksamhet
med att tillverka slipband i industrikvalitet.
Målet med satsningen är att vara totalleverantör inom mekanisk ytbearbetning.
Under sommaren har en produktionsanläggning för att skarva slipband installerats
i Osborns fabrik i Huskvarna. I fabriken
kan Osborn skarva slipband i bredderna
5-500 mm.
Råmaterialet kommer från SAIT Abrasives i
Italien och omfattar kvaliteter från standardaluminiumoxid till toppkvalitet med keramiska slipkorn.
Att Osborn International själva skarvar
slipband i bredderna 5-500 mm innebär
bland annat korta leveranstider till kunderna.



MARPOSS 4.0
THE SMART FACTORY TOGETHER

WIRELESS HANDLE

REAL TIME
SECURE DATA
TRANSMISSION

INTERNET
OF THINGS

ERGONOMIC
DESIGN

SWITCH ON-OFF
COMMANDED
BY GUIDED SEQUENCE
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The innovative Marposs I-Wave2 wireless
handle with its integrated colour display and
ergonomic design is the perfect partner for any
dimensional inspection requirement in today’s
ɬÉDWHAKDÉ VNQJRGNO É Marposs Communication
3O˞¨WARE gives the user the opportunity to
connect I-Wave2 to any computer for data
BNKKDBSHNM É
MarpossÉ HRÉ SGDÉ O@QSMDQÉ XNTÉ MDDCÉ SNÉ L@JDÉ
Industry 4.0É@ÉVNQJHMFÉQD@KHSX
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Bra tider för Damaskus
Damaskus Maskinskydd tillverkar, säljer samt renoverar ma-

skinskydd efter kundens specifikation. Produktsortimentet
består av mekaniska skyddskomponenter för verkstadsindustrins maskiner, samt komponenter för maskinbyggare.
Att ställa ut på Elmia Subcontractor är viktigt anser Damaskus vd och ägare Peter Almqvist:
– Dels för att många av våra kunder ställer ut här. Mässan är
också en bra plats för att träffa nya kontakter.
Det tuffar på bra för Damaskus Maskinskydd.
– Det går faktiskt väldigt bra just nu, den största tillväxten är
mot OEM-företagen, säger Peter Almqvist.
– Vårt enda problem just nu är att hitta bra säljare.

Alexander presenterade
Exportkartläggningen
Alexander Clomén, chefjurist på Sinf

(Svensk Industriförening), hade ett par
hektiska dagar i Jönköping.
På bilden ses han redogöra för Exportkartläggningen, utöver det presenterade han även
Underleverantörsbarometern. Barometern
visade att det råder en fortsatt positiv framtidstro hos svenska underleverantörer.
Exportkartläggningen påvisade bland
annat att många små och medelstora företag inte känner till vilken hjälp de kan få av
exportfrämjare, som Business Sweden, om
de vill börja exportera.
Företagen anser att det bästa sättet att få kontakt med en internationell marknad istället är
genom rekommendation från kund.

All time high för Dormer Pramet
Tre medarbetare på Dormer Pramet AB. Fr v Mikael Hjelm-

berg, säljare, Olof Wixe, försäljningschef och Roger Larsson,
säljare.
Det går mycket bra just nu för verktygstillverkaren Dormer
Pramet, de säljer bra i både Sverige och globalt.
– Det är inte enbart lokalt, vi säljer även bra på internationella marknader. Det är framför allt Kina som går mycket bra
just nu, säger Olof Wixe. Han fortsätter:
– Det är faktiskt all time high för oss sedan vi gick ihop.
Det var 2014 som bolagen Dormer och Pramet slogs ihop
och blev Dormer Pramet.
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Gnistspecialist
visade finmekanik

Är pengarna ni tjänar inte
värda kostnaden – ring oss!
Ko
akt ntakt
uel
a
la e Duro
rbj
c
uda för
nde
n

Duroc representerar i dag
hela Römheld-gruppen

Detaljen är trådgnistad och visades av Järvsö Pressverktyg.

De är specialister på finmekaniska arbeten samt gnistbearbetningar.
Järvsö Pressverktyg tillverkar press-, klipp- och bockverktyg
samt följdverktyg. Företaget kan erbjuda kunder allt från idé,
konstruktion och produktutveckling till serietillverkning med
lagerhållning.
Det går bra för Järvsö Pressverktyg som behöver utöka och
söker personal.
– Vi är tolv anställda och vi behöver ytterligare två medarbetare, säger Anders Strömberg, platschef på företaget.

Bra mässa för Toolus
Toolus i Lidköping levererar kap- och slipverktyg av hög
kvalité. Köpare av deras produkter är bland annat verkstadsindustrin.
På bilden ses Mikael Karlsson, vd för Toolus, ta hand om två
besökare. Efter mässan ringde vi upp honom frågade vad han
tyckte om årets Elmia Subcontractor.
– Den var lyckad. Det var bra besökare på mässan och det
kändes positivt.

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

1

Römhelds hydrauliska innovationer

2

Hilmas enastående skruvstycken

3

Starks nollpunktssystem

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

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

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

08 630 23 00

durocmachinetool.com
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Ny servicetekniker hos Intercut
Fredrik Ekdahl är Intercuts nya servicetekniker.

Han har mångårig erfarenhet som maskinoperatör och kunskaper inom plasmaskärning
och utbildning inom elektronik och kan cad/cam-programmering.
Intercut Sverige AB säljer maskiner inom plåt- och balkbearbetning.

Han är Marabs nya
säljare i Mellansverige
Zdenek Marek är ny säljare hos Marab, Mora automation och robotteknik. Där kommer han ha säljdistrikt Mellansverige med utgång från Eskilstuna.
Zdenek Marek kommer närmast från AnVa Tubes &
Components där han var produktionsteknisk chef och
har en bred kompetens inom processautomation och
skärande bearbetning.
Han började sin tjänst hos Marab den 1 september.

Ny säljare hos Schunk

Ny affärsområdeschef hos Ravema
Per Selskog blir affärsområdeschef för Mazak och maskinförsäljning

hos Ravema där han efterträder Hans Jigbäck som går i pension efter
39 år i företaget. Per Selskog kommer närmast från Mastec där han de
senaste tio åren arbetat som global sälj- och marknadschef. Han tillträder sin nya tjänst i januari 2018.

Sedan den 10 november är Vesna Almqvist

säljare för affärsområdet Gripping Systems hos
Schunk. Med placering på kontoret i Jönköping
kommer hon ansvara för två säljdistrikt. Vesna
Almqvist kommer senast från Edströms Maskin
där hon sålt skärande och hållande verktyg, men
har mångårig erfarenhet från svensk industri.
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Euromaskin har ny säljare
Sedan början av september är Joakim Uveborn försäljnings

ingenjör på Euromaskin i Jönköping.
Hans huvudinriktning blir på tvätt, det vill säga olika tekniker
som har att göra med vätskerening, däribland isblästring och
ånga för exteriörtvätt av väggar såväl som för maskinunderhåll.
Närmast på agendan står ett event med torris med Aquilla och
Coolmaster i Jönköping 12 och 13 december samt Underhållsmässan i Göteborg 13 mars nästa år.
Euromaskin i Jönköping erbjuder maskiner och tillbehör samt
automation och samarbetar med ett antal framstående europeiska maskintillverkare.
Sedan starten 1984 har fordonsindustrin och volymtillverkare
varit den största kundkretsen.
Joakim Uveborn kommer närmast från Hestra Inredningar.

Blum-Novotest AB har ny vd
Lars Strungat började sitt nya jobb som vd på Blum-Novotest AB efter

sommaren. Han har tidigare arbetat som plats- och verkstadschef samt
teknisk säljare, kundansvarig och försäljningschef för olika bolag.
Lars Strungat har en djup och bred erfarenhet av verkstadsmiljöer i hela
Skandinavien.
– I grunden är jag verktygsmakare. Senare har jag växlat över till försäljning av mestadels skärande verktyg till verkstadsindustrin och har etablerat ett tyskt bolag på den svenska marknaden, säger Lars Strungat.
– Den formella vd-rollen är ny för mig, men när jag arbetade på WNT
Scandinavia var jag försäljnings- och administrationschef med i praktiken
samma uppgifter som en vd.
Blum-Novotest GmbH tillverkar och säljer bland annat mätsystem för
mätning av komponenter och verktyg. Mätprober för förinställning och
mätning av verktyg i verktygsmaskiner och nollpunktsystem.
Dotterbolaget Blum Novotest AB ligger i Skövde och ansvarar för försäljningen i Sverige, Norge, Finland och Baltikum.
Blum-Novotest GmbH har totalt 530 anställda, varav fyra i Sverige.

Ny försäljningschef för
ABB:s center för maskinbetjäning
Martin Jönsson har utsetts till ny försäljningschef för ABB Regio-

nal Application Center Machine Tool Tending i Jönköping (f d SVIA),
en enhet inom ABB Robots and Applications. Han har lång erfarenhet inom maskinbearbetning, produktionteknik, projektledning, men
framför allt inom försäljning mot verkstadsindustrin, OEM samt
automation.
Martin Jönsson kommer närmast från Atlas Copco där han under sju år
varit bland annat verksamhetschef samt försäljningschef.
Han ledde även integrationsarbetet när Atlas Copco förvärvade
Geawelltech Systems som idag heter Atlas Copco Welltech.
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SYNPUNKTEN

Hypen är över dags att börja arbeta

D

igitalisering, andra maskinåldern, industri
4.0 och 3D-printing är några av alla de megatrender som är på tapeten.
För mig är det tredje gången under lika många
decennier som samma våg av entusiasm över
nya IT-hjälpmedel sköljer över våra verkstäder.
Budskapet är detsamma, nämligen att digitaliseringen och
dess nya verktyg innebär att allt förändras radikalt och tillverkningen kommer ske helt utan bemanning i verkstäderna.
Redan i början på 90-talet var CIM (Computer Integrated
Manufacturing) på modet, där produktion utan bemanning var
målet som skulle nås inom några få år.
Det enkla svaret på varför det inte blev så är ju att man strävar efter maximal effektivitet, inte mot maximal användning av
digitala verktyg eller mot total automation. Dessutom var det ju
så då, liksom nu, att tekniken inte är i närheten av att leverera
vad som utlovas. Det är en sak att räkna ut vad som ska göras,
och en helt annan att fysiskt verkställa det.
Ett bra exempel utgör industri 4.0 där den riktiga affärsnyttan

i nuläget är minst sagt oklar för många aktörer.
Att mäta, kommunicera och visualisera alla möjliga parametrar
i verkstäderna är nog bra. Men därifrån måste verkliga effektiviseringar och kostnadsbesparingar också realiseras, vilket
uppenbarligen ännu inte är fallet.
En stor del av orsaken till varför det blir så här är sannolikt
att två världar krockar runt dessa frågor. Dels IT-sektorn som
förenklat uttryckt utgår från att allt går att bryta ned till två
tydligt definierbara lägen, nämligen ett och noll.

Dessutom var det ju så då,
liksom nu, att tekniken inte är i
närheten av att leverera vad som
utlovas.
Det är en sak att räkna ut vad
som ska göras, och en helt annan
att fysiskt verkställa det.

Dels verkstadsvärlden där alla processer i praktiken utgörs av
en analog gråskala. Ett tydligt exempel är 3D-printing.
Ena lägret tycker detaljen är klar då rätt geometri skapats, medan det andra konstaterar att även hållfasthet, inre spänningar
och ytegenskaper med mera måste säkras innan tekniken är
fullt användbar.
Med ovanstående sagt så innebär samtidigt varje våg av
digital eufori stora steg framåt, när det gäller att effektivisera.
När de värsta profetiorna om våra verkstäders, och dess personals, undergång skalats bort sker en mycket spännande utveckling. Vi närmar oss nu detta läge även denna gång.
Nu talas alltmer om hur kompetent yrkesfolk kan få fantastiska
hjälpmedel i form av till exempel olika processer för machine
learning.
På samma sätt kommer mer kollaborativa robotar skapa
nya möjligheter att realisera riktigt effektiva produktionslösningar tillsammans med duktiga, om än lite färre, operatörer.
3D-printing, inte minst i metall, kommer också snabba på
produktutvecklingen och vara en given tillverkningsmetod för
specifika produkter.
Avslutningsvis tror undertecknad att det inom kort faktiskt

kommer ske något av en revolution denna gång. Den gäller
mer rutinartat tjänstemannaarbete inom flera branscher, som
kommer att automatiseras i en enorm omfattning.
De verktyg som nu växer fram, inte minst inom machine
learning, gör att samma automationsvåg som effektiviserat
våra verkstäder under decennier nu med full kraft ”drabbar”
tjänstemannasektorn. Detta kommer onekligen ställa vår
omställningsförmåga på prov, men det har vi klarat förr och
det gör vi igen.
Mats Lundin
vd, Swerea IVF
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FlyMarker® mini
är en smidig portabel märkningsenhet med
möjlighet att skriva såväl text som logotyper
eller data-matrix koder.
All programmering kan göras direkt i maskinen
om så önskas. Svenskt menysystem gör att man
snabbt lär sig att hantera den. Ergonomiskt
två-handsgrepp för ökad stabilitet.

Pris från 39.900:Monter: B05:88

Standardmekano Förs. AB
08-591 110 55
info@standardmekano.se

Total LYCKA!
Brother har gjort det igen

Brother lanserar ett standard robothanteringsystem för sina SPEEDIO maskiner. FEEDIO
ansluts enkelt till nya men även äldre Brother
maskiner.
FEEDIO är ett semiautomatiskt system där
detaljerna placeras på ett transportband och
taktas fram under en visionkamera.
FEEDIO är en mycket kompakt standardmodul.
Omställning mellan olika detaljer beräknas till
mindre än 5 minuter. Inlärning av nytt ämne
beräknas till ca 10 min.

©Niotre Marketing AB 2017

FEEDIO lämpar sig på grund av de snabba
ställtiderna och laddnings- och plundringstiderna får såväl små som större serier. Detta
är normalt ett motsatsförhållande men löses
alltså med hjälp av FEEDIO’s enorma ﬂexibilitet

– total lycka med andra ord!!

Exempel på uppställning
med 2 maskiner.

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

VERKSTADSTIDNINGEN | 12

2017

65

ABENE

0DVNLQUHQRYHULQJ
  nULJ
%UDQVFKYDQD

7HO
(SRVWVHUYLFH#DEHQHVH

)D[
ZZZDEHQHVH

3pNLZZ[pSSHYLRN
9\SSIVJRHY[VU
/HUKLSZ]pNLU :1f3,=(+;LS;LSLMH_

^^^OPSSPZLTHPS'OPSSPZL

VERKSTADSTIDNINGEN | 12

2017

67

NYA PRODUKTER

Återbruk av skärvätska

med ny produkt

Chuckcenter lanserar nu Coolant Saver från engelska Wogaard Ltd.

Coolant Saver är en produkt som sparar på kylmedelsanvändningen i cncmaskiner genom att suga upp skärvätskan från spånbehållaren och därefter
transportera den tillbaka till maskinens kylvattenbehållare. På så vis återanvänds vätskan i ett kretslopp.
Maskiner som utrustats med automatiska spåntransportörer har mycket
att vinna på att få en Wogaard Coolant Saver installerad då kostnaderna för
kylvätska minskar avsevärt.
Coolant saver är enkel att installera och drivs av maskinens befintliga
kylvätskepump, så ingen elinstallation är nödvändig.
www.chuckcenter.se

3D-skrivare får upp
farten med dubbel laser
EOS P500 är en 3D-skrivare för massproduktion av delar i

polymermaterial. Skrivaren arbetar med dubbla laserstrålar
som smälter pulvret, vilket fördubblar hastigheten jämfört
med det som tidigare var EOS snabbaste maskin.
Hastigheten ökas ytterligare genom att polymeren förvärms innan den appliceras på byggplattformen. Maskinen
kan bearbeta materialet vid temperaturer upp till 300 °C,
vilket gör att nya byggmaterial kan användas.
www.eos.info

Styrsystem med cnc-funktioner
Omrons två nya styrsystem i Sysmac-serien med

integrerade cnc-funktioner, NJ 501-5300 och NY 5325400, samordnar cnc- och PLC-funktioner i hög hastighet. Väntetiden vid kommunikation mellan cnc
och andra processer kan på så vis minska med upp
till 75 procent jämfört med lösningar som använder
separata styrsystem.
All programutveckling kan utföras i utvecklingsmiljön Sysmac Studio. Plattformen innehåller funktionsblock för cnc, vilket möjliggör synkronisering
mellan cnc och andra processer. Cnc-program kan
genereras automatiskt av cad-cam-programvara och
importeras till styrsystemet.
www.omron.se
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Linjärmodul som tål svetsloppor
Svetsning brukar utgöra ett problem för linjärmoduler i

industrin. Dels innehåller svetsröken ett fint damm, dels är
svetsloppor väldigt varma. När smutsen och stänket tränger
in i oskyddade enheter leder detta till ökat slitage. En lösning
är att kapsla modulerna, något som dock gör dem dyrare och
dessutom svårare att underhålla.
Bosch Rexroths nya kulskruvsdrivna linjärmodul CKK
Resist är tålig mot både svetsloppor och spånor. Ett extra hölje
med en tandad tätningsprofil i kombination med en anpassad bordsdel förhindrar svetsstänk och smuts att komma in i
modulens inre. Tätningsprofilen är utbytbar och består av
material som har en korttidsstabilitet för temperaturer upp till
+300° C.
Tätningsprofilerna är silikonfria i enlighet med PWIS för
färgtålighet, ett krav i bilindustrin.
CKK Resist fungerar med system för central smörjanslutning. Enheterna görs i storlekarna 110, 145 och 200. Modulerna
konfigureras som med onlineverktyg. Centreringsringar på
både bordsdelen och modulens undersida gör att inga större
justeringar behövs vid montering.
www.boschrexroth.se

En liten tuffing från Dormer Pramet
Dormer Pramet har lanserat en ny sort för allmän bearbet-

ning i en stor mängd material i allmänhet och stål i synnerhet.
Den nya sorten M8330 är mycket pålitlig och mångsidig och
passar vid både grov- och finfräsning av stål och gjutjärn, med
eller utan kylning, även under svåra förhållanden. Sorten fungerar också i rostfritt stål, superlegeringar och härdat stål.
Nya M8330 ersätter den existerande 8230 och har en
PVD-beläggning av nano-typ, som förbättrar motståndet
mot värmesprickor samtidigt som den är seg och klarar
tryckkrafter bra.
Resultatet blir ett mycket produktivt skär med mycket hög slitstyrka.
M8330-sorten finns till mer än 90 olika Pramet skär och
finns också i en helt ny serie skär för kopierfräsning som också
lanserades i november.
RCMT 10-skären klarar hög avverkningsgrad med upp till
fem mm skärdjup med mycket hög pålitlighet. RCMT 10-skären är gjorda för att klara höga tandmatningar i en rad olika
material och finns därför i tre varianter.
Geometri F är för rostfritt stål, superlegeringar och lågkolhaltiga stål, geometri M passar till stål och rostfritt, medan
geometri R är lämplig för gjutjärn och härdat stål.
Som ett komplement till de här skären har Dormer Pramet
utökat sin serie av mångsidigt användbara SRC-kopierfräsar.
SRC10 är en serie fräsar med mindre diametrar och finns från
25 – 66 mm och som plan- pinn- och modulära fräsar.
www.dormerpramet.com
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Trådgnistning
NY MODELL!
FANUC ROBOCUT _-C800iB
Gigantiskt arbetsområde på minimal golvyta!
Arbetsområde 800 x 600 x 310 (XYZ)
Max storlek på arbetsstycke:
1250 x 975 x 300 mm och 3000 kg

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

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

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

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

Hålgnistning
Komplett program av CNC-styrda
Hålgnistmaskiner med eller utan elektrodväxlare.
Mycket lättarbetat PC baserat styrsystem med många smarta
funktioner, där man snabbt skapar program genom inmatning
DY';)ÀOHUHOOHUJHQRPLPSRUWDYHWW1&SURJUDPWLOOWH[WUnGgnist. Gnistar hål från 0,2 - 3.0 mm.
Maskinerna kan även fås i badutförande.
bYHQPDQXHOODPDVNLQHUÀQQVLSURJUDPPHW
Tillval:
• Bearbetning i bad
• 1 - 2 axligt rundbord
• Tiltning av spindeldockan

Se mer på www.starservus.se

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

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

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

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

•

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

•

Upp till 30-40% längre livslängd på klippverktyg

•

Avsevärt förbättrad släppningsförmåga i formverktyg

•

Reducerad tid för handpolering

•

Minskad tid för sänkgnistning

Följ oss på facebook!

www.facebook.com/starservus

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

Se mer på www.starservus.se

Kontakta oss för en
demonstration eller
provbearbetning i vår
utställningshall!

På marknaden
BALANSERING

LYFTBORD

PORTALSLIPNING

Elektrisk drivteknik EDT AB

JIHAB Sales AB

Slipspecialisten i Rydö AB

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

Box 1206, 262 23 Ängelholm
 0431/139 90
info@jihab.com www.jihab.com

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

BLÄSTRINGSUTRUSTNING

MASKINRENOVERING
Slipspecialisten i Rydö AB

PRECISIONSVATTENSKÄRNING

Ryvägen 4 A, 314 42 RYDÖBRUK

Richard Steen AB

 0345-212 66 / 070-587 12 66

Orrhaga WaterJet AB

Lövaskog Kronog. 516 92 Äspered
 033/27 62 00
www.richardsteen.se

E-post: info@slipspecialisten-ls.se

Precisionsvattenskärning, Komplett
tillverkning,Kantpressning, Trumling,
Anodisering, m.m.
0704-915395 www.owj.se

www.slipspecialisten-ls.se

Storebro Industrier AB
590 83 Storebro

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

Nya CNC-Lego i Lammhult AB

0472-269961

Tibro Maskinreparationer

www.cnc-lego.se

Kyrkefalla Brovik 1, 543 34
Tibro

 0504/109 87

ELMOTORER

www.timab.se

BUSCK & Co AB

MÄTDON

 031/87 09 00

 033-253200

www.acgfyrtal.se

Elektrisk drivteknik EDT AB

Maskiner och system för märkning och

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

Gravyr & Dekaler för industrin.

identiﬁkation. Laser, Nålprägling, Rits,

NERMANS MÄRKSYSTEM AB
Box 347, 651 08 Karlstad

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

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

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

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

Östling Märksystem AB

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

Viverk AB
Olvägen 25, 342 50 Vislanda.
 0472-343 60. info@viverk.se
Hemsida: www.viverk.se

ULTRALJUDSUTRUSTNINGAR
 054/203850
clean@allkal.se

Storebro Industrier AB

Viverk AB

Box 61
590 83 Storebro
 0492-308 00. Fax 0492-307 15
www.storebro-service.se

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

RÖRBOCKNING

VENTILER FÖR KYLOCH SKÄRVÄTSKOR

Kapacitet diam 6-45 mm längd 6000 mm
Vi utför även övrig verkstadsproduktion.
 0431-16266 Fax 0431-19820
www.willismekaniska.se

www.allkal.se

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

SKÄR- OCH
SLIPVÄTSKOR

VERKTYGSSLIPNING

SOLMASTER AB

Torsåsgatan 22, 392 39 Kalmar
 0480/855 70. Fax 0480/155 54
Slipning och tillverkning av skärande
verktyg.
www.beros.se

Box 556 58, 102 15 Stockholm

 08-66 56 566
Industrikemikalier för metallbearbetning

Beros Verktygsslipning AB

www.solmaster.se

MÄTDON
SJÖBORGS MASKIN AB

LASERMÄRKSYSTEM

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

RESERVDELAR

Willis Mekaniska AB

ACG Fyrtal AB

www.busck.se

ALLKAL AB

ALLKAL AB

Box 61

CNC-SVARVNING

TVÄTTMASKINER FÖR
VERKSTÄDER

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

SKÄRANDE VERKTYG
DORMER TOOLS AB
Box 618, 301 16 Halmstad

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

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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KONKURRENSKRAFTIG HYDRAULSERVICE!
VI SERVAR ALLA TYPER AV HYDRAULIK!

WWW.HYDRAULPARTNER.SE

Vad
Vad kostar
kostar dina
dina detaljer
detaljer att
att Svetsa?
Svetsa?
Hur
bra
blir
Svetskvaliteten?
Hur bra blir Svetskvaliteten?
Hur
Hur länge
länge håller
håller Svetsaren?
Svetsaren?
Svaren
Svarenberor
berorpå
påom
omdu
duanvänder
använderAxMek's
AxMek'slägesställare
lägesställareeller
ellerinte.
inte.
Svaren beror på om du använder AxMek's lägesställare eller inte.

NYHET! NU
NU ÄVEN
ÄVEN PROGRAMMERBAR
PROGRAMMERBAR (ej
(ej VHR 1
NYHET!
VHR 100
Våra VHR
100, 250, 700 och 1500 erbjuder:
Våra
VHR
100,
Våra
VHR
100,250,
250,700
700och
och1500
1500erbjuder:
erbjuder:
- Stor
tippningsvinkel
Våra
VHR
100,
250,
700
och
1500
erbjuder:
--- Stor
tippningsvinkel
Stor
tippningsvinkel
Låg lägsta
höjd - hög högsta höjd
- Stor
tippningsvinkel
--- Låg
lägsta
höjd
--hög
högsta
Låg
lägsta
höjd
höghydraulik)
högstahöjd
höjd
Elektrisk
(ingen
- Låg
lägstadrift
höjd
- hög
högsta
höjd
--- Elektrisk
drift
(ingen
hydraulik)
Elektrisk
drift
(ingen
hydraulik)
Svensktillverkad
kvalitetsprodukt
- Elektrisk
drift (ingen
hydraulik)
--- Svensktillverkad
kvalitetsprodukt
Svensktillverkad
kvalitetsprodukt
Även
programmerbar
(ej VHR 100)
- Svensktillverkad kvalitetsprodukt
Vill du också kunna svara positivt på frågorna,
Vill du också kunna svara positivt på frågorna,
kontakta då din närmaste återförsäljare eller ring:
kontakta då din närmaste återförsäljare eller ring:

Tekniska data m.m. ﬁnner du på
Tekniska data m.m. ﬁnner du på
www.axmek.se
www.axmek.se
ÅTERFÖRSÄLJARE:
BORÅS: MARIE
SällforsSWÄRDS
Järn 033-48
00 • ESKILSTUNA:
016-51 52
50
ÅTERFÖRSÄLJARE: • BORLÄNGE:
SVETS06
& VERKTYGS
AB 0243-160Industripartner
18 BORÅS: SÄLLFORS
JÄRN

•033-480
ESLÖV:
Fagon
AB 0413-191
90 • GAGNEF: Swärds
Verktygsmaskiner
0241-510
• GÄLLIVARE:
Industri600
• ESKILSTUNA:
INDUSTRIPARTNER
AB 016-515
250 • ESLÖV: FAGON
AB15
0413-191
90 • GÄLLIVARE:
ÅTERFÖRSÄLJARE: • BORÅS: TOOLS 010-454 51 80 • BORLÄNGE: MARIE SWÄRDS SVETS & VERKTYG
INDUSTRIPRODUKTER
• GÄVLE:
SWEDENAB
ELEKTRONIK
10 40Svetscenter
• GÄVLE: SVETSCENTER
produkter
0970-128 10 0970-128
• GÄVLE:10Sweden
Elektronic
026-51 27 AB
11 026-54
• GÄVLE:
026-66 14 00
0243-16017
INDUSTRIPARTNER
016-515 250
• ESLÖV:
AB GÖTENE
0413-191 STÅL
90 • GÄLLIVARE:
14 00ESKILSTUNA:
• GÖTEBORG:
031-25
00
40 •FAGON
GÖTENE:
•026-66
GÖTEBORG:
SvetsekonomiCOREMA
BECA ABSVETSEKONOMI
031-25 00 40 • GÖTENE:
Götene
Stål & Verktyg
0511-34 55&50VERKTYG
• HALMINDUSTRIPRODUKTER
0970-128
10
•
GÄVLE:
TOOLS
010
454
84
00
•
SVETSCENTER
026-66
14
00 • GÖTE0511-34
55 50
• HALMSTAD:
IMAB 035-16 Verkstadsservice
65 00 • HELSINGBORG:
042-38
06 00
STAD:
IMAB
035-16
65 00 • HELSINGBORG:
042-38 06VERKSTADSSERVICE
00 • JÖNKÖPING: Svetscenter
JönköBORG:
COREMA
SVETSEKONOMI
031-3363682
• HALMSTAD:
IMAB054-221
035-16 65
• JÖNKÖPING:
SVETSCEN-I
• JÖNKÖPING:
SVETSCENTER
AB 036-16
82 50 • KARLSTAD:
KAMAB
40000
• KIRUNA:
VERKTYGSHUSET
ping AB 036-16 82 50 • KARLSTAD: KAMAB 054-22 14 00 • KIRUNA: Verktygshuset i Kiruna AB 0980 -828 10
KIRUNA
AB 0980-828
• KRISTIANSTAD:
SVETSTEKNIK
AB 044-28
28 00 •10
LUDVIKA:
LUDVIKA JÄRNMAGASIN
TER
AB 036-16
82 50 •10
KIRUNA:
VERKTYGSHUSET
I KIRUNA
AB 0980-828
• KRISTIANSTAD:
SVETSTEKNIK
• KRISTIANSTAD: Svetsteknik i Kristianstad AB 044-28 28 00 • LUDVIKA: Ludvika Järnmagasin AB 0240-148 10
AB
0240-148
10
•
LULEÅ:
AHLSELL
VERKTYG
0920-23
50
00
•
MOTALA:
TOOLS
BIPART
AB
0141-530 20 •
AB 044-282800 • ÖSTERGÖTLAND: TOOLS 010-454 59 00 • NYKÖPING: ALLKOMMERS SVETSTEKNIK
•MÖNSTERÅS:
LULEÅ: AhlsellDAHMBERGS
Verktyg 0920-26
24 00 • &
MALMÖ:
Malmö0499-483
Svetsteknik
040-94
37 00 • MOTALA:
Bipart
0141-530 20
MASKIN
TILLBEHÖR
60
•
NORRKÖPING:
ENEBY
JÄRNGRUPPEN
0155-970 00 • PITEÅ: SVETSPRODUKTER I PITEÅ AB 0911-21 14 15 • SKARABORG: SVETS & MATERIALTEK•011-36
MÖNSTERÅS:
Dahmbergs
Maskin
&
Verktyg
0491-76
83
60
•
NORRKÖPING:
Eneby
Järngruppen
011-36
46 00
46 00 • NYKÖPING: ALLKOMMERS SVETSTEKNIK 0155-970 00 • SMÅLANDSSTENAR: JÄRNCARL
NIK AB 0500-414144 • SMÅLANDSSTENAR: TOOLS 010-454 57 90 • UPPLANDS VÄSBY: SVETSMASKINSER•0371-510
NYKÖPING:
Allkommers
AB
0155-970
00
•
SMÅLANDSSTENAR:
Järncarl
AB
0371-311
20
•
SÖDERHAMN:
100 • SÖDERHAMN: IMA AB 0270-143 10 • UPPLANDS VÄSBY: SVETSMASKINSERVICE AB 08-590 913 20
VICE AB 08-59091320 • VÄXJÖ: SVETS & ROBOTTEKNIK I SMÅLAND AB 0470-701990 YSTAD: SVETS & TILLBE• VÄXJÖ:
SVETSTEKNIK
I SMÅLAND
AB 0470-701
990 • YSTAD:
SVETS
TILLBEHÖR
AB
0411-55 36
00 •
IMA
AB 0270-143
10 • UPPLANDS
VÄSBY:
Svetsmaskinservice
AB 08-59
09&13
20 • VÄXJÖ:
Svetsteknik
i Växjö
HÖR
AB 0411-553600/553601
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Annonsörer i
Verkstadstidningen 12 2017

Lancia Appia
4 dr Sedan

Abene Machine AB

67

AME AB

55

AREG

15

AxMek AB

73

Blum-Novotest AB

34, 57

Bonthron & Ewing AB

12

Bromi Gruppen AB

65

Bystronic AB

19

Chuckcenter AB

21

COWAB AB

15

Dankab

35, 67

Din Maskin i Värnamo AB

76

DMG Mori Seiki Sweden AB

34

Duroc Machine Tool AB

27, 34, 61

Edströms Maskin AB

31, 35

ELMIA AB

39

Erlandsson & Hjorth, Maskin AB

18

First Machinery Group AB

34, 43

Fransson, Maskin AB A.

24-25, 35

Fructus Data AB

11

GJS Verktygs AB

7

Güring LVS

35, 51

Hexagon Metrology Nordic AB

12

Hilli Maskin AB

67

Hydraulpartner AB

73

Index Traub AB

13

Intercut AB

14

1953 introducerades Lancia 1100 Appia som efterträdde Lancias minsta modell

Iscar Sverige AB

2, 34

Ardea som kom ut på marknaden strax efter andra världskriget.
Lancia 1100 Appia var till stora delar en uppdatering av företrädaren och hade många
traditionella Lancia-lösningar, såsom självbärande kaross, teleskoprörsfjädring fram
och en smal V4-motor med drygt 10° mellan cylindrarna.

Kimblad Technology AB

20

Efter Vincenzo Lancias död 1937 hade sonen Gianni Lancia tagit över ledningen.

Han anställde 1945 Vittorio Janto som teknisk direktör. Gianni Lancia och Vittorio
Janto de två låg bakom den första helt nya modellen Lancia Aurelia vilken lanserades
1950 och Lancia Appia som kom 1953.
Lancia räknade inte årsmodeller, utan bilarna tillverkades i serier varefter olika förbättringar infördes. Den första serien, tillverkad mellan 1953 och 1956, fanns endast
som sedaner med kaross som liknade en nedkrympt Aurelia.
Andra serien, tillverkad mellan 1956 och 1959 fick en längre hjulbas, ny akter med

utbyggt bagageutrymme, högre motoreffekt.
Den andra serien kunde också erbjudas som en sportigare tvådörrarskaross.
Tredje serien, tillverkad mellan 1959 och 1963 fick en ny front med horisontell grill och
lägre motorhuv och högre motoreffekt.
Appia efterträddes av Lancia Fulvia som tillverkades mellan 1963 och 1976.
Den baserades till stora delar på den större syskonmodellen Flavia och ärvde framhjulsdrift och hjulupphängningar från denna.

Kyocera Unimerco Tooling AB

23

Lichron AB

40-41

Marposs AB

59

METAV 2018

19

Micromatic International AB

20

Mitutoyo Scandinavia AB

14, 4

Nordiska Wemag AB

66

Olsons Maskinservice AB

34, 45

Promet CEJ AB

20

Ravema AB

1, 29

Sandvik Coromant Sverige AB

35

Seco Tools AB

35

Sjöborgs Maskin AB

35, 9

Standardmekano AB

65

Star Servus Verktygsmaskiner AB

34, 70-71

TL Maskin Partner AB

49

Trumpf Maskin AB

75

Tungaloy

34

Ursviken Technology AB

33

Text och foto: Hans-Olof Holmgren

74

VERKSTADSTIDNINGEN | 12

2017

Born to bend.
Mervärde för dig:
Kantpressar från
TRUMPF.

TruBend kantpressar utstrålar passion för bockningsteknologi. Från den minsta högprecisionsdetaljen till grova, stora
plåtdetaljer, de tillåter dig att tackla ett enastående utbud av detaljer med maximal produktivitet. Med sin extremt höga
precision och användarvänlighet tar de hand om alla dina behov. TruBend kantpressar har konstruerats noggrant för att
skapa en ergonomisk arbetsplats – och operatörer älskar att arbeta med dem! Detta gör TruBend kantpressar till den
perfekta grunden för din framgång. Är det inte på tiden att du väljer TRUMPF?
www.se.trumpf.com
TruBend 5130 har fått följande utmärkelser

VI ÄR

FANTASTISKT

BRA PÅ...

Vi kan så mycket mer...
Stansmaskiner, bockautomater, laserskärmaskiner, kantpressar,
elektriska-, hydrauliska- och mekaniska pressar, bandmatning, saxar,
begagnade maskiner. Se mer på www.dinmaskin.se

Teknikcenter; Silkesvägen 22, Värnamo. Tel 0370-69 34 00. www.dinmaskin.se

