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NYHET - MCC 630
4- / 5- axlig Fleroperationsmaskin
för palett storlek 630 x 630 mm

BURKHARDT+WEBER 4- / 5- axliga horisontella fleroperationsmaskiner
för palettstorlek 630 x 630 mm till 2000 x 2000 mm och detaljvikter
från 1,5 ton till 18 ton.
Stark. Precis. Kundanpassad. Digital.
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Automation är mer än
enbart en rationalisering

E

tt verkstadsföretag tjänar inga pengar när en verktygsmaskin står still,
enbart när maskinen bearbetar. Därför gäller det att få ut så många
spindeltimmar som möjligt ur en svarv eller en fleroperationsmaskin.
Det kan bland annat ske genom att låta en robot betjäna verktygsmaskinen, vilket får den effekten att tillgängligheten i den ökar.
Robotar servar maskinen oavbrutet, laddar alltid ämnen och tar ut detaljer i rätt tid, samt
kan utföra arbetsuppgifterna dygnet runt om så önskas.
Genom att automatisera rationaliserar ett verkstadsföretag sin produktion och förbättrar sin konkurrenskraft på en tuff marknad. Men automation är mer än enbart en rationalisering av produktionen.
Med automation blir arbetsplatsen mer intressant och modern. Robotar kan utföra
monotona jobb och tunga lyft. Anställda som skötte dessa arbetsuppgifter tidigare kan
kompetensutvecklas för att utföra mer kunskapsintensiva jobb, exempelvis inom skärande
bearbetning.
Ett verkstadsföretag som börjar automatisera höjer sig en nivå och utvecklas.
En automationslösning kan vara ett sätt för företaget att få behålla personal (arbetsuppgifterna har blivit intressantare), samt att lättare kunna locka till sig unga.
Generation Y (födda efter 1982) och generation Z (födda i slutet av 90- och början av
2000-talet) kom som mycket små i kontakt med ny teknik.
De är duktiga på att hantera appar, smartphones och surfplattor och borde känna sig
hemma i verkstadsindustrin.
Att arbeta vid en automationslösning där fleroperationsmaskinen har ett modernt styrsystem är
i mycket likt att hantera en surfplatta eller en
mobiltelefon.
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ner som används för allt från produktionsplanering till att visa status på verktygsmaskinen. Med den typen av styrsystem har
operatören en bra översikt på maskinen, bland
annat hur stor energiförbrukningen är.
Bilder, grafik och information fås enkelt fram
på pekskärmen. Operatören kan zooma, redigera, med mera.
Den typen av arbete borde passa
dagens unga som hand i handske.
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Win-win i unikt
integrationssamarbete
När legotillverkaren Mekanotjänst i Järvsö behövde rekrytera hade de svårt att hitta kompetent personal. Då föddes
idén om ett unikt samarbete mellan Mekanotjänst, Ljusdals
kommun och Arbetsförmedlingen.
Tillsammans har de tre parterna gått ihop i ett projekt som ska
ge kommunens nyanlända praktikplats och chans till jobb hos
Mekanotjänst.
Jens Christensen är vd på Mekanotjänst:
– Vi känner ett samhällsansvar och vill gärna bidra till
att skapa förutsättningar för kommunens nya invånare, som
den största privata arbetsgivaren i kommunen. På det här
sättet kan vi vara delaktiga i integrationsarbetet som vi tror
gynnar alla.
Han fortsätter:
– Vi är övertygade om att många av våra arbetslösa invandrare har en teknisk bakgrund eller ett teknikintresse och framför allt en vilja att få ett bra jobb. Just nu går produktionen
för högtryck och vi har svårt att hitta produktionspersonal.
Genom att erbjuda praktik till nyanlända kan vi matcha nya
möjliga medarbetare med vårt personalbehov.
Inom Ljusdals kommun finns idag fler än 400 arbetslösa

invandrare som vill bli en del av samhället.
Det blir en win-win-situation att ta vara på den kompetensen.
– Det allra roligaste med det här initiativet är att det kommer från arbetsgivaren själv, säger Kenneth Forssell som är
integrationschef i Ljusdals kommun.
När Mekanotjänst hade initierat idén till samarbete slog sig
de tre parterna ned och funderade hur ett sådant samarbete
skulle kunna se ut. Ganska snabbt kom man fram till att projektet skulle vända sig till nyanlända som nu deltar i arbetsförmedlingens etableringsprogram.
– När vi bjöd in nyanlända till en informationsträff på
Arbetsförmedlingen kom det drygt 20 personer.
Mekanotjänst var där och informerade tydligt och pedagogiskt om företagets verksamhet. Alla som kommit till träffen
var intresserade av praktikplats på Mekanotjänst, säger Stefan
Norin som är sektionschef på Arbetsförmedlingen i Ljusdal.
Upplägget i samarbetet är att kommunen går in som pro-

jektägare och har anställt två heltidsanställda praktikhandledare med finansiering från Arbetsförmedlingen.
Dessa personer har just påbörjat inskolningen hos Mekanotjänst där de behöver lära sig verksamhetens affärssystem och produktionsflöde, men även den sociala biten på
arbetsplatsen.
Praktikhandledarna måste vara insatta i arbetsgivarens
affärsmässiga behov och samtidigt förstå integrationsproblem.
De talar flera språk och har social kompetens.
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foto: mekanotjänst

Mekanotjänst behöver fler inom produktionen men har
svårt att hitta personal. Genom att erbjuda praktik till nyanlända kan Mekanotjänst matcha nya möjliga medarbetare
med företagets personalbehov. På bilden ses företagets vd,
Jens Christensen.
Praktikhandledarna kommer vara med under hela praktikperioden som en viktig länk mellan arbetsgivare och praktikanter.
Det har tidigare varit svårt att hitta praktikstödjare och företagen

har inte haft möjlighet att själva anställa, men nu när kommunen
kunde bidra med två tjänster i projektet var det inga problem att
handplocka två personer som passade för uppdraget.
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Mekanotjänst behöver mer personal inom produktionen.
– Första praktikgruppen börjar direkt efter semestern.
Urval och intagning till praktikplatserna sker löpande och vi
planerar för grupper om fyra personer åt gången. Målsättningen är att minst 20 personer ska hinna med att praktisera på
Mekanotjänst under projekttiden, säger Jens Christensen.

Mekanotjänst har ett behov av att anställa
upp till 20 personer under det kommande
året, och förhoppningen är att projektet ska
ge möjlighet till anställning för flera av praktikanterna. Företaget har behov av personalförstärkning inom hela produktionen, däribland svets, montering och cnc-operatörer.
De tre parterna hoppas att det här projektet ska sprida sig som ringar på vattnet och ge
goodwill till hela kommunen
– Vi är tre parter i det här projektet som
startade nu på vårkanten. Vi har en jättebra
dialog och ett fullkomligt prestigelöst samarbete, säger Stefan Norin. Det är samarbetet
som är viktigt. Att hitta en lösning tillsammans.
Kenneth Forssell på Ljusdals kommun
foto: mekanotjänst
avslutar:
– På integrationsverksamheten driver vi
flera projekt, bland annat ett som går under
namnet Extrastöd och vänder sig till alla som befinner sig långt
ifrån arbetsmarknaden. Inte bara nyanlända. Om Mekanotjänst
har det här kompetensbehovet borde det rimligtvis se liknande
ut hos övriga tillverkande företag i kommunen.
Gudrun Lindfors Rönnblom

ISO
9001
Förbättrad webbshop
Nu med ett större utbud av både hållande och skärande
verktyg. Med den nya designen blir det enkelt att hitta det
du söker, både i mobilen och datorn.
Besök oss idag på shop.gjsverktyg.se
Skälbyvägen 4, 155 35 Nykvarn • Tel 08-550 999 80 • E-mail: gjs@gjsverktyg.se • www.gjsverktyg.se
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Star Servus försäljning slår rekord

Star Servus Verktygsmaskiner AB har på mindre än ett halvår en försäljning motsvarande hela 2017.

Bilden är från Elmia Verktygsmaskiner där Star Servus var
utställare. Jan-Anders
Johansson står vid trådgnisten Fanuc Robocut C800iB.
foto: per sjögren

– I pengar har vi redan sålt mer än vad vi gjorde förra året

totalt, säger Jan-Anders Johansson på Star Servus säljkontor i
Falkenberg.
Det är framförallt Fanuc Robocut som är storsäljaren, men vi
har också beställningar på Röders fräsmaskiner och planslipmaskiner från Delta.
Star Servus är exklusiv representant för Fanucs trådgnistmaskiner i Sverige och har så varit sedan slutet av 70-talet, utan
avbrott. De har all kunskap om maskinerna och långvariga
relationer med sina kunder. Men inte bara befintliga kunder
handlar nu.
– Vi har en hel del nya kunder. Mer än en tredjedel av de
maskiner vi sålt hittills i år har gått till helt nya kunder.
Redan under mässan Elmia Verktygsmaskiner för en månad

sedan hade företaget i det närmaste nått 2017 års försäljning.
– Vi jobbar fortfarande med förfrågningar som kom in på
Elmia, så där har vi har inte skördat riktigt ännu.
Precis före semestern var det bråda dagar för Star Servus.
Jan-Anders Johansson höll utbildningar för operatörer ute på
kundföretagen på de maskiner som har sålts.
– Eftersom vi har sålt en hel del under året så har vi mycket
att göra, och det är väldigt roligt. Det kommer också in nya
förfrågningar. Som det ser ut nu kommer även hösten bli god.
Det är fortsatt högtryck inom industrin, jobb från utlandet
plockas hem igen. Jag tycker det sjuder av en tro på framtiden,
avslutar Jan-Anders Johansson.
Gudrun Lindfors-Rönnblom

Legotillverkare
köper granne och växer
Microprecision AB köper underleverantören Mecona Teknik

AB, båda från Kungsängen.
I och med köpet breddar Microprecision sin kompetens, framförallt inom längdsvarvning. Samtliga tio medarbetare hos
Mecona får anställning hos Microprecision som efter sammanslagningen kommer att vara 65 till antalet.
Syftet med förvärvet är att växa och bli en starkare och flexiblare leverantör genom att tillföra Meconas specialkompetens.
Microprecision är en legotillverkare som i över 40 år tillverkat och monterat högprecisionsdetaljer. Sedan hösten 2017 har
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Microprecision ny vd och gjorde i samma veva investeringar i
nya fleroperationsmaskiner.
Mecona är en underleverantör av avancerade finmekaniska
detaljer med toppmodern maskinpark för skärande bearbetning.
Flytten för Mecona till Microprecisions lokaler ska ha
genomförts senast den 30 september.
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Bröderna Carlsson
breddar maskinparken
– Maskinen införskaffades som komplement till vår

Okuma VTM2000-YB, som vi idag mest använder för små
detaljer, säger Victor Carlsson, vd för Bröderna Carlsson i
Motala.
– Vi behövde också bredda oss mot mer komplicerade
detaljer.
Den nya maskinen, Okuma MU-8000V-L, är en 5-axlig
vertikal fleroperationsmaskin med svarvfunktion för komplett bearbetning av komplexa detaljer med hög finish och
noggrannhet. Simultan bearbetning med diverse hjälpsystem för högsta noggrannhet.
Maskinen har Okumas senaste styrsystem OSP Suite
samt Renishaw mätprob för automatisk inmätning.
Bordet på 800 mm tar arbetsstycken på upp till 1000x550
mm och max vikt 700 kg.
Bröderna Carlsson grundades 1959 och är ett familjeföretag i tredje generationen. Företaget erbjuder bland
annat skärande bearbetning med exempelvis karusellsvarv, 5-axlig bearbetning, multifunktionsbearbetning,
trådgnistning och fräsning.
Företagets konstruktörer kan hjälpa till med konstruktion och produktionsteknik eller utveckling.
Bröderna Carlsson tillverkar också prototyper av olika slag
och utför service, underhåll och ändringar i verktyg för
plastindustrin.

Far och son vid maskinen. Fv Victor Carlsson och Lennart
Karlsson.

Lumek investerar i ny svarv
Lumek i Sandviken har sedan tidigare goda erfarenheter från

maskintillverkaren DMG Mori vad gäller precision, kvalitet
och leveranssäkerhet och när det var dags för nyinvestering föll
valet på en CTX beta 1250 TC 4A.
– Det är alltid lite risktagning i en investering, säger Lumeks
vd Gunnar Westerlund. Men det har fungerat i 20 år för oss.
Detta gör vi mest för att höja produktiviteten och korta leveranstiderna. Den nya maskinen klarar att göra kompletta produkter med mycket höga krav.
Det går helt enkelt fortare. Men det är inga robotar med i
bilden, så jobbar inte vi.
Lumek tillverkar främst reservdelar, enstyckstillverkning
och verktyg till industrin. Förutom fräsning, svarvning, slipning och hening har Lumek långhålsborrning och mycket runt
omkring som gör att det handlar om mycket kompletta produkter förklarar Gunnar Westerlund.
– Nu är det så mycket att göra att vi ibland får tacka nej,
vilket är svårt.
Lumek med en omsättning på runt 20 miljoner är ett familjeföretag med lång historia och gedigen kunskap om skärande
bearbetning.
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Vid maskinen ses Lumek-anställda Andreas Nordkvist,
Henrik Westerlund och Patrik Westerlund.
Det grundades 1954 och har sedan dess utvecklat en komplett
verkstad med djup teknisk kompetens och nära relationer med
sina kunder.
– Att skaffa en ny maskin är kul också tycker jag som är
maskinnörd och hållit på i snart 60 år. Det är roligt att kunna
göra en sådan här investering. Beslutet har jag inte fattat själv
utan tillsammans med mina tre barn som sköter firman.
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Landeryds skaffar
det senaste från Okuma

HORISONTELLA
KVALITETSMASKINER
FRÅN JAPAN!
Japanska Kiwa tillverkar kvalitet. Många
referensmaskiner med beprövad driftsäkerhet
finns installerade i Sverige. Besök Lichron för
att se maskiner i drift.

KH-45

ERBJUDAN
LAGERMA DE
SKIN
På bilden: Från Vänster Martin Ivarsson, Fredrik Larsson.
Landeryds nyförvärv är en Okuma LT2000EX med dubbla
revolvrar och dubbla spindlar, samt integrerad utplockare.
Maskinen är utrustad med ett stångmagasin från Iemca.
– Efter en period av sviktande konjunktur finns nu substans
att göra en nyinvestering, säger Martin Ivarsson, delägare i
Landeryds Mekaniska.
– Investeringen gjordes för att möta kraven på precision och
kvalitet samt korta leveranstider, fortsätter Martin Ivarsson.
Det känns bra att nu ha en av de modernaste maskinerna på
marknaden. Förväntningarna på maskinen är höga.
Landeryds är ett familjeföretag med anor från 1940-talet.
Företagets lokaler på drygt 7 000 kvm ligger i det lilla, men
expansiva samhället Landeryd, som har cirka 450 invånare.
Företagets målsättning är att vara en komplett kvalitets- och
miljömedveten underleverantör till svensk och internationell
verkstadsindustri.
Stenberg har levererat maskinen.

KH-45, 2 paletter – 500x500 mm
• NC-bord

• Spåntransportör

• 12.000 rpm, 22 kW

• Fanuc 31i-M

• Snabbtransport
60 m/min

• X/Y/Z 640/610/680 mm

• BT40 Big Plus

• 1G acceleration

• 80 verktygsplatser

• Expanderbart verktygsmagasin

• Marposs verktygsmätning

• Expanderbart palett
magasin

Maskiner och utbildning i kombination
Tfn 0500–44 50 50 | www.lichron.se

444
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Malmö Gravyr
automatiserar
Nyligen levererade DMG Mori en 5-axlig simul-

tan cnc-fräs av modell DMU 60 EVO till Malmö
Gravyr. Arbetsområdet är 600x600x400mm.
Maskinen har styrsystem från Heidenhain, en
Speedmaster-spindel (20 000 rpm), samt ett automationspaket som fungerar tillsammans med en
likaledes nyinköpt robot, ABB:s Flexloader.
– Båda maskinerna är i full drift och allt har
fungerat bra med installationen, säger Malmö
Gravyrs ägare Jonas Ekström.
Vi kör roboten mot EVO 60:an för produkter i aluminium och stål som vi levererar huvudsakligen till
förpackningsindustrin.
– Robotisering är något helt nytt för oss. Vårt mål
är att kunna köra obemannat dygnet runt.
Familjeföretaget Malmö Gravyrverkstad startades redan 1927. Genom åren har man kombinerat
teknisk utveckling med bred erfarenhet inom hantFv v Anders Wikström, DMG Mori Sweden, Petra Guvek, Arslan Ali och
Jonas Ekström, samtliga från Malmö Gravyr.
verk. Malmö Gravyr arbetar gärna med skräddarsydda lösningar och framhåller som sin främsta
styrka att ta hand om hela produktionskedjor från
vision till färdig produkt.
Ett ytterligare skäl är att det är svårt att få tillgång till männ– Det går jättebra för oss, säger Jonas Ekström. Det är därför
iskor som kan det här yrket. De som inte har någon automavi satsar och nyinvesterar i automation, för det är framtiden om
tion inom tio år får svårt att hänga med i prisutvecklingen.
man vill hänga med, inte minst prismässigt.
Det känns så. Så vi kör för fullt.

Plåtspecialisten köper
Salvagnini-kantpress
Plåtspecialistens vd Agne Nejdfors berättar att valet av
Salvagnini grundades på det långa samarbetet sedan tidigare
och att Salvagnini alltid ligger långt framme med ny teknik och
innovationer.
– Vi investerar nu i B3 ATA med verktygsväxling både på
övre och under verktyg, förklarar Agne Nejdfors vidare.
Detta är ett måste som underleverantör då flertalet order handlar om snabbare kundleveranser och
framför allt kortare serier, i många
fall enstycksproduktion.
B3 ATA behöver inte kompletteras
med ytterligare kantpressverktyg.
– Detta tack vare ATA, Automatik
Tools Adjustment, där maskinen ställer om sig på endast ett fåtal sekunder
på både övre och undre verktyg, fortsätter Agne Nejdfors.
I och med att alla verktyg sitter
uppe så behövs inget extra verktygsskåp. Det sparar både plats och pengar.
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Maskinen är utrustad med AMS-vinkelmätning, en förutsättning vid enstycksproduktion. AMS med den optiska vinkelmätningen kräver endast en punkt, så operatören sparar tid på
att slippa vänta på att vinkelmätningen ska mäta på flera punkter. Den adaptiva mekaniska bomberingen S-Crowning och
Salvagninis patenterade MAC 2.0 är andra fördelar.
Plåtspecialisten i Arlöv är ett familjeägt företag som sedan
1948 utvecklats från ett hantverksföretag till en modern kontraktstillverkare. Kunderna finns inom verkstad, elektronik,
fordon och medicinteknisk industri i många länder.
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Ytterligare en
Multus till Härenviks

Visste du att..
Fr v Daniel Wikerfelt, operatör, och Thomas Adolfsson, vd
för Härenviks Sweden.

Doosan DNM serien har BIG-PLUS®
spindlar som standard. Duroc Machine
Tool erbjuder både verktyg och hållare

Härenviks Sweden i Eksjö med 25 anställda är underleverantör.
Företaget utför bland annat skärande bearbetning, produktutveckling och konstruktion, prototyp- och modelltillverkning.
Företaget har en unik kompetens inom gjutgodskonstruktion
samt dess bearbetning.
Maskinparken består av tio styrda maskiner. Det går mycket
bra för Härenviks, flera nya projekt har tillkommit.
Företaget behövde mer produktionskapacitet och har därför
köpt en Okuma Multus U4000 av Stenbergs i Jönköping.
– Vi har en Multus U4000 sedan tidigare så den här blir
vår andra maskin, säger Thomas Adolfsson, vd och ägare av
företaget.
Härenviks senaste Multus U4000 installerades i början av juli.
Svarvlängden i denna flerfunktionsmaskin är 1 500 mm, det är
med andra ord en rejäl svarvlängd som maskinen har. Svarvdiametern är 650 mm.
Härenviks kommer få stor nytta av sin nya flerfunktionsmaskin.
I en Multus U4000, precis som i andra Multus-modeller, kan
komplicerade svarv- och fräsoperationer utföras utan att en
detalj behöver lämna maskinen. Detaljer med mycket komplexa geometrier kan göras helt färdiga i en och samma maskin.
Maskintypen innebär en kapacitetshöjning. Framför allt
uppnår företag flexibilitet genom att använda en Multus i produktionen. Maskintypen medför bland annat att ledtiden på
komponenter kan sänkas, samt att ett verkstadsföretag uppnår
rörlighet i produktionen.
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från BIG KAISER. Så nyttja din maskins fulla
potential med BIG-PLUS®.
Just nu har vi ca. 400 maskiner på vårt
lager i Tyskland för omgående leverans

Besökadress/Postadress:
Snedgatan 1, 342 50 Vislanda

www.durocmachinetool.se
info.machinetool.se@duroc.com
Tel: +46 8 630 23 00
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AREG BULTSVETSSPECIALISTEN
AGENT FÖR LEDANDE SOYER I 30 ÅR!

KVALITETSPRODUKTER
Soyer erbjuder högsta kvalitet och prestanda inom
bultsvetsning.

KONTAKTA MIG DIREKT
LARS BOSTRÖM
08 550 512 05

STORT LAGER AV FÄSTELEMENT

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

Kontakta oss för rådgivning och prisuppgifter. Vi erbjuder även kundanpassade fästelement.

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

14

AREG.SE

TELEFON:

08 550 512 00
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Vattenskärningsmaskiner

Best
Bestchoice.
choice.
Den flexiblaste
bockningen
någonsin
Större kraft – för mångsidig bockning. Fler bockningslängder – för komplexa detaljer och stora
partier. Högre hastighet – för snabba bockningsprocesser. Med Bystronics mobila Xpert 80 får
du allt detta och mer därtill. Det är bara att
koppla in och bocka loss!

Vi levererar högkvalitativa,
svenskbyggda maskiner.

Fiberlaserskärning
utan kompromisser

Cutting | Bending | Automation
bystronic.com
Produktivitet utan motstycke, brett användnings
område och massor av praktiska funktioner. Vad
du än behöver skära till i framtiden så får fiber
lasern ByStar Fiber jobbet gjort.
Laserskärning | Bockning | Vattenskärning
bystronic.com

Femaxlig vattenskärning
upp till 6000 bar!

www.kimtech.se
Tel: 08 584 301 90
Xpert80_swe_90x257.indd 1
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Blänkare från
Elmia Verktygsmaskiner
I maj genomfördes Elmia Produktionsmässor som bestod av Elmia Verktygsmaskiner, Elmia
Plåt, Elmia Automation, Elmia Svets och Fogningsteknik, Elmia 3D och Elmia Polymer.
I nummer 6 hade vi en gedigen rapportering från detta evenemang.
Nu följer vi upp med mer från eventet som är norra Europas ledande industrimässa för verkstadsindustrin. På sidorna 36-37 kan du läsa om Elmia Plåt. I nummer 8 har vi mer från Elmia
Produktionsmässor.

Av Per Sjögren

Horn visade beläggning för tuffa bearbetningar

foton: per sjögren

Årets mässa var
bättre än den för två
år sedan, det var fler
besökare och större
intresse den här
gången.

Fr v ses Stefan Levin, Johan Norrena, Tony Asplund, samtliga
på Horn Sverige, och Jonas Leibssle från moderbolaget Paul
Horn i Tyskland.
Horn Sverige ställde ut på Elmia Verktygsmaskiner och
Tony Asplund, försäljningschef på företaget, tyckte att det var
en riktigt bra mässa.
– Den var över förväntan. Årets mässa var bättre än den för
två år sedan, det var fler besökare och större intresse den här
gången. Vi fick också ett par nya kunder.
I Horns monter fanns flera nyheter från EMO-mässan förra
hösten, bland annat verktyg med beläggningen CVD-D.
– CVD-D är en betydligt renare utvecklad diamantbeläggning än CVD och PKD-beläggningen, säger Tony Asplund.
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CVD-D-beläggningen, som finns för
fräsning, svarvning och borrning, är
till för både grov- som finbearbetning. Horns standardverktyg med
beläggningen klarar mycket tuffa
bearbetningar i hårdmetall och til�låter höga skär- och matningshastigheter.
Till exempel slitdelar kan bearbetas.
– Istället för att slipa eller gnista
fram en profil i en hårdmetallsdetalj kan den bearbetas med CVD-Dverktyg direkt i råämnet. Det kan gå upp till fyra gånger snabbare än att till exempel slipa ämnet, säger Tony Asplund och
fortsätter:
– Formtillverkare har börjat intressera sig för Hornverktyg
med CVD-D-beläggningen.
Enligt Horn erbjuder deras verktyg med denna beläggning
flera fördelar i och med att skäreggen har anpassats för speciella bearbetningsuppgifter. Vi har även en ny verktygstyp för
skiving, som är en snabb metod för att tillverka splines och
kugg.
– Vid skiving krävs speciella verktyg så att geometrin verkligen stämmer överens med geometrin på den färdigbearbetade
detaljen, säger Tony Asplund.
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Hög avverkning med LFV-tekniken
Markus Bringebäck och Peter Schelin från
BromiGruppen vid längdsvarven Citizen L12
som visades på Elmia Verktygsmaskiner. Svarven
var utrustad med Citizens patenterade teknik
LFV (Low Frequency Vibration).
Med LFV uppnås högre avverkning, prestandan förbättras och högre ytfinhet på svarvade
detaljer, samt att spånor kan brytas så att spånproblem inte uppstår lika lätt.
När det gäller ytfinheten går det att svarva
ytor med lika hög noggrannhet som slipade ytor,
även vid riktigt små diametrar och i tunnväggigt
material.
Testbearbetningar som Citizen har genomfört visade på kraftigt förbättrad skärdata i flera
material, inte enbart i exotiska material utan även i
vanliga stålkvaliteter som är svåra att bryta spån på.
Livslängden på verktygens skär har också markant ökat i flera testfall. LFV-metoden har också
medfört att behovet av högtrycksspolning kunnat
elimineras.
LFV-bearbetningen aktiveras via en G-kod i
cnc-programmet och kan aktiveras var som helst
i programmet. Längdsvarvens servodrivna axlar
vibrerar i matningens riktning och är synkroniserade med spindelns rotation.
Resultatet blir små dynamiska rörelser som bryter spånorna i små bitar, minskar även värmen
och förhindrar att spånnystan bildas.

foto: mano davar

LFV är mångsidig. Förutom vid svarvning kan tekniken också tillämpas i processer som ändbearbetning, borrning, djuphålsborrning och gängskärning.

foton: per sjögren

Automation hos Lichron

Lichron hade en fullmatad monter
med verktygsmaskiner från bland annat
Hyundai-Wia, Yasda och Hardinge.
Automation demonstrerades i montern där
en svarv betjänades av robot, i lösningen fanns
också en in- och utbana, samt visionsystem.
Tack vare visionsystemet kunde roboten,
som var en Hyundai, ”se”.
– Automation är intressant för svenska
företag. Det här är en flexibel cell för olika
applikationer, till exempel kan svarvning och
fräsning utföras i maskinen, säger Magnus
Chronholm, vd på Lichron.
Svarven var en Hyuandai–Wia L230LMSA
med motspindel, drivna verktyg och fullt
styrd c-axel. Här är fler fakta om maskinen.
Max sving 600 mm, max svarvlängd 520 mm,
verktygsinfästning BMT-55, stångkapacitet
65 mm och maximalt varvtal 4000 rpm.
Genom att automatisera stärker ett verkstadsföretag sig och blir mer konkurrenskraftig på en allt tuffare marknad.
Fortsättning på sidan 20

444
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En speciell starthålsgnist från Ocean
Starthålsgnistning är ett måste för att trådgnistningsprocessen ska bli framgångsrik.
På Elmia Verktygsmaskiner visade Skärpverktyg River 600 hp1 från Ocean Technologies.
Intresset för starthålsgnisten var det inget fel på.

S

kärpverktyg i Mölndal har funnits i 35 år och
är en av de ledande leverantörerna i Sverige av
gnisttråd, slitdelar och tillbehör för trådgnistmaskiner. Sedan ett par månader tillbaka är de också
agent för Ocean Technologies, ett taiwanesiskt
företag som har specialiserat sig på tillverkning av starthålsgnistar sedan år 2000.
– De är mycket stora på den tyska marknaden, säger Mikael
Persson vd och ägare av Skärpverktyg.
Den primära uppgiften för en starthålsgnist är att göra starthål i ämnen så att tråden ska kunna träs i en trådgnistmaskin
där ämnet sedan ska bearbetas. På mässan Verktygsmaskiner
demonstrerade Skärpverktyg Ocean River 600 HP1 med ett arbetsområde på 600x400 mm för X/Y. Maximal höjd för arbetsstycken är 500 mm och maskinen hanterar ämnen som väger
upp till 800 kg.
– Det är första gången som vi visar den här starthålsgnistma-
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skinen, säger Mikael Persson.
Det var ett bra intresse för River 600 HP1.
– Det var större än förväntat, vi fick flera bra leads. Det var
många beslutsfattare som blev intresserade av starthålsgnisten,
säger Mikael Persson.
En anledning kan vara att River 600 HP1 var utrustad med
verktygsväxlare med separata chuckar, vilket många starthålsgnistar generellt inte har.
– Därför är verktygsväxlingen av elektroder unik för River
600 vilket ger en mycket tillförlitlig gnistning som minimerar
maskinstopp, det sticker ut. Det är ungefär som verktygsväxling i en fleroperationsmaskin, säger Mikael Persson.
Maskinen kan fås med elektrodväxlare på upp till 50 platser för
elektroder från 0,1-6,0 mm och styrningsväxlare (tolv platser).
Det River 600 HP1 har är ett pneumatiskt snabbväxlingssystem
för elektroder. Som tillval finns bland annat roterande bord och
maskinen styr upp till sex axlar. Med Oceans egenutvecklade

verkstadstidningen | 7
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foto: per sjögren

den exakta diametern kan fås
om så önskas. AutomaticBreak-Through-function som
känner av när elektroden är
igenom arbetsstycket för att
minimera risken att gnista för
långt.

På Verktygsmaskiner visade Skärpverktyg River 600
hp1 från Ocean Technologies. Maskinen kan fås med
elektrodväxlare på upp till 50 platser för elektroder
från 0,1-6,0 mm och styrningsväxlare (tolv platser).
teknologier kan positionen för hålet på axeln enkelt programmeras utan att räkna ut vinklar. Andra optioner är
bland annat – Helix-funktion för orbitering för att uppnå

verkstadstidningen | 7
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High Power Booster (HP1) för 30
procent snabbare håltagning, Parameterdatabas, inläsning av DXF/ISOfiler, dialogprogrammering, med mera.
En starthålsgnist kan också användas för håltagning, i stället för att borra, i mycket tuffa material som nickelbaserade superlegeringar.
Skärpverktyg säljer också uppspänningssystem från Hirschmann
för trådgnistar som är anpassade till alla maskiner med balkar i härdat och rostfritt utförande som utnyttjar hela maskinens arbetsyta.
Tvärbalkarna hanterar arbetsstycken upp till 150 kg och är försedda
med justerskruvar för att snabbt och lätt rikta upp detaljerna.
Ett av uppspänningssystemen är Combi Set 3D som har palettfäste som skruvas direkt på maskinbordet med en justerbar palett
i tre dimensioner. Den kan enkelt monteras på starthålsgnisten
och sedan flyttas över till trådgnisten med en repeternoggrannhet
på 0,002mm.
Per Sjögren
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Fortsättning från sidan 17

Edge är återförsäljare
för hissautomater

Nermin Cisic är tekniker och projektledare på Edge

Technology. På Verktygsmaskiner demonstrerade
Edge att de numera även är återförsäljare för Modula
Lift, ett italienskt företag som tillverkar hissautomater. Det är automatiska vertikala lagersystem där man
utnyttjar höjden.
I en hissautomat från Modula Lift kan stora
volymer av artiklar lagras/förvaras på en begränsad
yta. Artiklarna kan vara i stort sett vad som helst.
Maximalt kan 80 ton lagras i en hissautomat.
Under mässan presenterades också nyheter inom

foton: per sjögren

Edgecam, samt Supply Point, en varuautomat som har utvecklats av
Supply Point Systems i Storbritannien.
Varuautomater, eller lagerautomater som de också kallas för, innebär
automatisk hantering och distribution av artiklar, säker inventariekontroll
samt redovisning och rapportering.

Modulär
fixturlösning hos Ravema
I förra numret kunde du läsa om vad Ravema visade på

Elmia där de var representerade i flera hallar. På mässan
Verktygsmaskiner visade Ravema bland annat Witte, ett
tyskt företag som tillverkar och säljer helt modulära fixturlösningar.
I montern fanns Witte Alufix som är till för mätmaskiner
och kan fungera vid lättare bearbetningar i en verktygsmaskin, till exempel i vissa aluminium-applikationer.
Att använda sig av Wittes modulära fixturlösningar är ett
alternativ till att bygga egna fixturer, vilket tar tid och kostar
pengar.
Företagets produkter består i grunden av en basplatta som
sedan byggs på med delar tills fixturen är färdig.
Wittes produkter används mycket inom fordonsindustrin,
allt ifrån designstudion till att fixera hela bilkomponenter.
– En av flera användare av Wittes fixturlösningar i Sverige
är Volvo Personvagnar, säger Stefan Wiberg, applikationstekniker på Ravemas affärsområde mätteknik.

foto: Ravema

Wittes fixturer finns i storlekarna, 16, 25, 40, 50 mm.
Det är hålbilden – det vill säga avstånden mellan hålen på basplattan. När det gäller modellen Alufix så står de tre första bokstäverna
för aluminium och de tre sista för fixturering.
Witte levererar också produkter för speciella ändamål.
– Det handlar om stora projekt till kunder inom bland annat
fordonsindustrin i Tyskland, säger Stefan Wiberg.

Stångmagasinet levererades

och påskjutare inom åtta minuter, två minuter tar diameterinställning i samma kanal.
LNS-magasinet i montern var såld till Augustssons Beslagsindustri i Vetlanda och levererades till dem direkt efter mässan.
Stångmagasinet ska integreras med en Star S32JII, en längdsvarv.

till kund efter mässan
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Bonthron & Ewing brukar ställa ut på mässor, så även på Elmia
Verktygsmaskiner i år. Tomas Reimer, vd på Bonthron & Ewing,
tyckte att det var bra fart på mässan, många var på bra humör
och det blev ett par ordrar.
–Det märks att det råder högkonjunktur, sägar han.
Bonthron & Ewing visade stångmagasinet Hydrobar Express
332 S2 från LNS på mässan. Det är ett stångmagasin för längdsvarvar och svarvar med fast spindel.
Här några fakta om stångmagasinet – servomotorstyrd 3 eller
4 meters version, diameterområde 3–32 mm, byte av kanalsatser

elmia produktionsmässor

En fasmaskin där korta
cykeltider kan erhållas

Missade du våra

MÄSSERBJUDANDEN
Än finns chansen, begränsat antal maskiner!
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SR3XP

X/Y/Z 762/410/460 mm, BT40, 11.000 rpm, 11 kW, snabbtransport 36m/min,
20 vtgplatser, kylvätska genom spindel 35 bar, spåntransportör, verktygsmätprobe,
fanuc 0iMD. Inkommer i augusti. Erbjudande: 495.000:-

Mikael Olsson arbetar med försäljning på Kenson Components som bland annat säljer stångmagasin från Iemca och
fasmaskiner från J&S Engineering. De tillverkar halv- och helautomatiska fasmaskiner för fasning och ändbearbetning av
stänger.
På Elmia Verktygsmaskiner visade Kenson bland annat
J&S STC 250S. Det är en semiautomatisk fasmaskin som hanterar stänger upp till 80 mm i diameter. Det var stort intresse för
denna produktionsmaskin som är snabb, kompakt och portabel. Fasmaskinen levererades direkt efter mässan till Karlskoga
Automatsvarvning AB.
I STC 250S kan avfasning, nedsvarvning och kort-stångs–
fasning utföras med så korta cykeltider som 20 sekunder per
operation.
– STC 250S är en maskin för enstycks- och upp till medelstor
bearbetning, säger Mikael Olsson.
Runda och sexkantiga stänger, i mer eller mindre alla
material, även plast, kan bearbetas i fasmaskinen. Den har även
reglerbar hastighet.
Fasmaskiner används av alla möjliga verkstäder. Det är inte
alltid att material som kommer till verkstaden är helt och hållet
färdigt för att passa en viss typ av bearbetning.
– Då kanske man behöver göra en nedsvarvning av stångändan eller en fasning av denna, säger Mikael Olsson.
Ett verkstadsföretag som har en fasmaskin kan också
använda den för legouppdrag åt andra verkstäder som behöver få
material nedsvarvat eller ändbearbetat.
Mikael Olsson var mycket nöjd med mässan Verktygsmaskiner.
– Vi hade många besök och det var bra kontakter. Det var
nog tio år sedan som det var så här positivt, avslutar han.
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Eumach HSM-400U 5AX, 5-axlig maskin (4+1 axel) med rundbord dia 400mm, med
sidoförlängning totalt 600x365mm. Spindelkona BT40, 12.000rpm,18,5kW, rörelseområde X/Y/Z 800/610/510 mm, Styrsystem Fanuc med 15” stor skärm, skalor alla axlar,
spåntransportör, Vektygsväxlare med 24 verktygsplatser. Kan hanteras med robot i
”Turn-key” lösning. Erbjudande maskin: 1.450.000:- (robotladdning tillkommer).
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F500Plus

X/Y/Z 1060/510/635 mm, BT40 Big Plus, 10.000 rpm, 18,5 kw, 30 vtgplatser,
snabbtransport 36m/min, kylvätska genom spindel 20 bar, spåntransportör, Fanuc 32i
Manual Guide. Erbjudande: 795.000:-

Telefon: 0500 – 44 50 50

www.lichron.se
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Feedio är en flexibel automationsutrustning som kan betjäna såväl
en som två Speediomaskiner. Omställning mellan olika detaljer kan
utföras på mindre än fem minuter.
På Elmia Verktygsmaskiner
demonstrerade BromiGruppen
denna automationslösning.

foto: mano davar

Snabba omställningar
med Brothers Feedio
Feedio är ett flexibelt robothanteringssystem anpassat för Brothers modellserie Speedio.
På Elmia Verktygsmaskiner demonstrerades Feedio av Bromi-Gruppen, som representerar Brother
– Det var ett stort intresse för Feedio, vi ligger rätt i tiden med detta system, säger BromiGruppens vd Martin Paland.

B

rother är känd för att tillverka snabba,
kompakta och vridstyva fleroperationsmaskiner med korta från spån till spån-tider.
För ett par år sedan introducerade Brother serien
Speedio som finns i olika konfigurationer.
I en Speedio kan snabb bearbetning utföras, därav namnet, och
maskinerna klarar mycket höga accelerationer.
Många Brothermaskiner världen över ingår i automationslösningar som oftast är specialbyggda. Nu har Brother utvecklat
robothanteringssystemet Feedio, en kompakt standardmodul
för maskinbetjäning av Speedio-maskiner.
– Feedio är flexibelt, den kan betjäna såväl en som två Speediomaskiner, säger Martin Paland.
Omställning mellan olika detaljer kan utföras på mindre än
fem minuter. Det behövs ingen mekanisk omställning vid
artikelbyten. Byte mellan detaljer sker genom att man väljer program och startar maskinen. Rätt inställningar laddas
sedan automatiskt till robot, kamerasystem och plc.
Enligt Bromi-Gruppen tar inlärningen av en ny detalj cirka tio

minuter.
– På grund av de snabba omställningstiderna, samt snabba
laddnings- och plundringstider lämpar sig Feedio för såväl små
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som större serier, säger Martin Paland.
Han fortsätter:
– Feedio passar för den som ena gången kör 50 detaljer för att
vid nästa omställning köra en batch med 1 000 detaljer.
Med andra ord passar Feedio bra för den svenska verkstadsindustrin där många verkstäder har en bred flora av detaljer att
bearbeta, i inte alltför stora batcher.
Feedio lanserades förra hösten och BromiGruppen har redan
sålt ett par stycken i Sverige.
– Vi ligger helt rätt i tiden med Feedio, säger Martin Paland.
Feedio är ett halvautomatiskt system där detaljer läggs upp på
ett transportband. Detaljerna taktas fram till en viss position för
att visualiseras av ett visionsystem. Kameran identifierar detaljens läge och styr roboten till att plocka den från bandet.
Detaljen kan sedan lämnas rätt orienterad till nästa steg i processen.
Feedio är inte en lösning för det företag som kör långa serier
av samma artikel. För den typen av produktion finns det andra
automationslösningar.
Bromi-Gruppen har under årens lopp sålt många verktygsmaskiner med automationslösningar, framför allt fleroperationsmaskiner, men även svarvar som de säljer automatiseras.
Per Sjögren
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foto: hermle

HS Flex, som är ett flexibelt multipalettsystem för
Hermles fleroperationsmaskiner, är en standardprodukt för automation.

En mångsidig
automationsprodukt från Hermle
HS Flex är ett flexibelt multipalettsystem från den tyska verktygsmaskintillverkaren Hermle.
Verkstadstidningen har studerat HS Flex både i Tyskland och i Sverige.

H

S Flex, som introducerades 2017, visades under Hermles öppna hus i april i
Tyskland. En månad senare fick svenskar
chansen att studera automationsprodukten på Elmia Verktygsmaskiner.
Index-Traub Nordic, som säljer Hermle, visade en lösning där
HS Flex hade integrerats med fleroperationsmaskinen C400.
– HS Flex är en standardprodukt som integreras med en
Hermle. Här på mässan är det en C400, automationsprodukten kan integreras med andra Hermle-maskiner, säger Håkan
Sars, vd för Index-Traub Nordic.
En Hermle ihop med HS Flex öppnar upp för många möjligheter för ett verkstadsföretag, menar Håkan Sars.
– Till exempel att köra obemannat under natten. När man
kommer tillbaka på morgonen är produktionen färdig.
Roboten i HS Flex byter detaljer och fixturer, flera olika jobb
kan köras automatiskt.
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HS Flex är palettisering av Hermlemaskiner och innebär en
rejäl rationalisering av produktionen. Dels för att man kan köra
permanentriggat, fixturer och paletter är riggade för återkommande jobb.
Paletterna behöver inte plockas bort från magasinet på
HS Flex, det enda en operatör behöver göra när en ny produkt
eller produktion ska köras är att ändra i körordningen.
Varje palett i anläggningen klarar vikter upp till 450 kg, även
med palettdimensioner på 500x400 mm.
När det gäller Hermles automationsprodukt kan man lägga
till en nivå till. HS Flex är nämligen ett multipalettsystem som
kombinerat med HACS (Hermle Automation Control System)
innebär hög produktivitet och flexibilitet.
Med nya funktioner, som att kunna byta gripdon, finns möjligheter att använda andra palettsystem, till exempel Erowas
MTS eller ITS 148, i HS Flex.
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Hen kan programmera ett antal ordrar
med olika seriestorlekar. Till varje order
går det att knyta nc-program, fixturer
och verktyg.
Systemet kollar av om exempelvis ett
visst verktyg eller fixtur finns i systemet.
Saknas något, eller om ett verktyg går
sönder, får operatören information om
det genom meddelanden från systemet.
En användare har med andra ord full
kontroll över HS Flex.
– Det är inbyggd produktionsplanering och automatisk kontroll av orderstyrningen, säger Per Bryntesson.
foto: hermle
Flera besökare i Index-Traub Nordics monter blev intresserade av HS Flex
som enbart är till för Hermles fleroperationsmaskiner.
– Vi fick en hel del förfrågningar, säger Per Bryntesson.

HS Flex med gripdon för MTS-paletter.
– Den är flexibel i och med att andra magasin med mindre

paletter kan användas i anläggningen. Det går att dela in hyllplan, och fixering och flera mindre paletter. Ett exempel är att
använda ett Erowa-system med upp till 50 – 60 paletter beroende på storlek, säger Per Bryntesson, försäljningschef på IndexTraub Nordic.
Han fortsätter:
– När det gäller HACS så är det en celldator. En operatör
lägger in ordernummer och antalet detaljer i batcherna.
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Hermle ligger i den lilla staden Gosheim i Baden Württemberg, ett förbundsland i sydvästra Tyskland. Företaget går bra.
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drygt 1 100 på Hermle. Maskintillverkaren tar årligen ungefär
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”

skärande bearbetning

Vi börjar med bädden.
Den är tillverkad av
mineralgjutgods, som
består av 93 procent sten
som har malts ner och
blandats med epoxiharts
och färgämne. Det är sex
procent epoxiharts och
en procents färgämne,
därefter gjuts bädden.”
Per Bryntesson, Index-Traub Nordic.

På Elmia Verktygsmaskiner i Jönköping demonstrerades Hermles HS Flex
integrerad med fleroperationsmaskinen C400 i Index-Traub Nordics monter.

foton: per sjögren

– Det spelar ingen roll vilken storlek eller maskintyp en kund
väljer från Hermle. Konceptet är alltid detsamma. Ett koncept
som ger maskiner med hög noggrannhet och stabilitet.
Det gäller inte enbart när verktygsmaskinen är ny, utan gäller
även efter 15–20 års produktion, säger Per Bryntesson.
I en Hermle kan tuff bearbetning utföras, med goda resultat,

utan att man behöver dra ned på skärhastigheterna.
– Maskinerna klarar mycket tuff bearbetning även när vaggan är i tiltat läge, säger Per Bryntesson som förklarar Hermles
koncept:
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Fleroperationsmaskinen C650 fanns med i
Hermles utställningshall under deras öppna
hus. Maskinen kan fås i
treaxligt och femaxligt
utförande.
– Vi börjar med bädden. Den är tillverkad av mineralgjutgods,
som består av 93 procent sten som har malts ner och blandats
med epoxiharts och färgämne. Det är sex procent epoxiharts
och en procents färgämne, därefter gjuts bädden, säger Per
Bryntesson.
– Efter gjutningsprocessen har man en gedigen och stabil
bädd.
Detta koncept är 20 gånger trögare att ta upp värme och tio

gånger bättre eller snabbare när det gäller att dämpa svängningar än vanligt stålgjutgods, fortsätter han.
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”

skärande bearbetning

Maskinerna klarar mycket tuff
bearbetning även när vaggan
är i tiltat läge.”
Per Bryntesson

foto: per sjögren

Merparten av de svenskar som besökte Hermles öppna
hus i våras. Fr v Per Bryntesson och Aleksandar Dizdar
från Index-Traub Nordic.
Därefter ses Lasse Östblom, Rickard Eriksson, Michael
Korsgaard från Sandvik Coromant i Sandviken samt Håkan Sars från Index-Traub Nordic.
Bäddkonstruktionen, formen, är byggd som ett U i två riktningar, det gör att det blir en vridstyv och mycket stabil fleroperationsmaskin.
De mest populära Hermle-modellerna är C42 och C400.
Fleroperationsmaskinerna passar för en varierande och bred
produktion av komponenter. Maskinerna har, likt många
andra Hermle–modeller, ett arbetsutrymme som är mycket
stort i förhållande till maskinernas yttermått.
– Arbetsutrymmet är öppet och lättillgängligt. När dörren öppnas kan operatören nästan kliva in i maskinen. Det är
enkelt att rigga och köra in nya jobb, säger Per Bryntesson.

Visste du att..
Inte många vertikala svarvar erbjuder
extern verktygsväxlare för utökat antal
verktyg, Doosan PUMA V8300 & PUMA
VT1100 gör det!
Just nu har vi ca. 400 maskiner på vårt
lager i Tyskland för omgående leverans

En av de senaste maskinerna i Hermles program är C650,

som introducerades på EMO-mässan i Hannover förra hösten.
Fleroperationsmaskinen kan fås i treaxligt, med fast bord, och
i femaxligt utförande.
I den treaxliga versionen klarar maskinbordet vikter upp
till tre ton. I femaxligt utförande kan ämnen upp till 1 500 kg
bearbetas (upp till diameter 900x600 mm). Arbetsområdena
för x/y/z i C650 är 1050x900x600 mm.
C650 i treaxligt utförande passar bland annat bra för formoch verktygstillverkning samt för bearbetning av komponenter
till maskinkonstruktioner.
I den femaxliga versionen kan med fördel bland annat högprecisionsbearbetning utföras.
Styrsystemet i C650 är Heidenhain TNC 640.

Besöksadress/Postadress:
Snedgatan 1, 342 50 Vislanda

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

Per Sjögren
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foto: per sjögren

Torbjörn Karlsson och Per Nordengrim, cnc-operatör respektive teknisk chef på Micromatic International, framför en
Hedelius Acura 65. Fleroperationsmaskinen, som de har köpt av MaskinFransson, är en av två maskininvesteringar som
Micromatic har gjort i år.

Micromatic
uppgraderar maskinparken
Micromatic, som är finlirare
inom mekanisk bearbetning,
satsar rejält. Under våren
har två nya femaxliga
fleroperationsmaskiner
installerats, det är en Hedelius
Acura 65 och en DMG Mori
DMC 85 med palettmagasin.
Med de nya maskinerna räknar
Micromatic med att öka sin
produktion.
28

M

icromatic International med 17 anställda ligger i Sollentuna,
nordväst om Stockholm. Företaget har två ben, de utför
legotillverkning inom finmekanisk maskinbearbetning
och har även agenturverksamhet.
När det gäller legoproduktionen tillverkar Micromatic komplexa artiklar med höga krav på precision. Det handlar till exempel om prototypoch småserietillverkning. Företagets kunder är svenska företag, flera av dem tillverkar produkter med mycket högt teknikinnehåll.

– Våra kunder har höga dokumentations- och noggrannhetskrav på detaljerna.

Vi har standarder att följa, säger Per Nordengrim, teknisk chef på Micromatic.
Micromatic bearbetar en bred flora av detaljer, vissa komponenter kan ha cykeltider på upp till tio timmar.
Micromatic har gjort sig ett namn för att de håller utlovade leveranstider och att
de tillverkar detaljer med mycket höga toleranskrav. Företaget kan svarva med en
noggrannhet på ett par µm.
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DMG Mori DMC 85 är
en femaxlig fleroperationsmaskin utrustad
med HSK-63, har 90
verktyg i magasinet och
är automatiserad med
palettmagasinet RS.
Maskinen och automationsutrustningen har
de köpt av DMG Mori
Sweden.

foton: per sjögren

– Ibland får vi in specialjobb där vi slipar ned till en µm, säger
Per Nordengrim.
Verkstadsföretaget utför också bearbetning i sjätte och sjunde gradens toleranser.
Per Nordengrim visar oss vad Micromatic kan göra. Det är en
detalj som har bearbetats med femaxlig simultanbearbetning.
Detaljen är av höglegerad aluminium och det är i stort sett
koniska ytor överallt. Det handlar om speciella lutningar både
inne i och utanpå detaljen, som har maskinbearbetats.
– Det hade inte gått att valsa dessa lutningar, säger Per Nordengrim.
För att öka effektiviteten har Micromatic uppgraderat sin
maskinpark rejält under 2018 – två nya fleroperationsmaskiner,
varav en med palettmagasin, har installerats.

I båda fleroperationsmaskinerna kan femaxlig simultanbearbetning utföras. Det är en Hedelius Acura 65 och en DMG
Mori DMC 85. Den förstnämnda maskinen beskriver Per
Nordengrim på följande sätt:
– Det är en kompakt maskin, som är stabil och enkel att
arbeta i.
I maskinen kan bearbetning av komplexa detaljer med hög
precision utföras. Acuran som står hos Micromatic har också
Siemens styrsystem.
– Vi gillar att arbeta i Siemens styrsystem, säger Per Nordengrim.
Acura 65 är en kompakt maskin som kan utrustas med HSK
A63. X/Y/Z i Acura 65 är 700x650x600 mm.
En av flera finesser med maskinen är den stora skjutdörren,
som i kombination med den låga bädden, ger en operatör

444

Peter Sundström ansvarar för
agenturverksamheten på Micromatic International.
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direkt tillgång till arbetsstycket för uppspänning eller kontroll av ämnet.
En operatör kommer in mycket nära arbetsstycket. Det är inte enbart på en Acura
65 som det är möjligt, generellt är Hedelius
maskiner ergonomiska.
Om Micromatic väljer att i framtiden
automatisera Acura 65-maskinen kan det
ske genom att sidväggen tas bort och en
robot placeras i anslutning till sidoöppningen.
DMG Mori DMC 85 monoblock har HSK-

foton: per sjögren
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63 och 90 verktyg i magasinet. Maskinens
bord klarar ämnen upp till 1 100 kg. X/Y/Z
Sebastian Herreryd är cnc-operatör och sköter trådgnistmaskinerna.
är 935x850x650 mm.
Micromatic har tre trådgnistar, samtliga är Fanuc Robocut.
Integrerat med fleroperationsmaskinen är palettmagasinet RS 6, även det från
DMG Mori. Magasinet har sex paletter (storlek 630x630 mm),
– Framför allt kommer vi att kunna köra mer obemannat med
den här anläggningen, säger Per Nordengrim.
varje palett klarar vikter upp till 800 kg.
– I DMC 85 kan vi köra både korta och lite längre serier,
säger Per Nordengrim.
Micromatic säljer också pneumatiska och hydrauliska komAutomationslösningen innebär fördelar som att Micromatic
ponenter för fixturer och fastspänning, bland annat hydraukan öka sin produktion väsentligt utan att behöva anställa perliska pumpar och tryckstegrare.
sonal i lika stor omfattning. Med automationslösningen räknar
– Det är produkter som byggs in i fixturer. Köpare av våra
företaget med att ta fler projekt och jobb i framtiden.
agenturprodukter är företag inom den svenska verkstadsinduDMC 85 ihop med RS 6 medför hög flexibilitet. Operatören
strin, säger Peter Sundström som ansvarar för agenturverkkan rigga fixturer samtidigt som produktion utförs i maskinen.
samheten på företaget.
Fleroperationsmaskinen kan producera utan att den är
Micromatic har ett omfattande program för fixbemannad eller övervakad.
turering och fastspänning, som förutom tryckstegrare och drivutrustningar även innefattar pneumatiska/hydrauliska pumpar samt
hydrauliska spännverktyg och cylindrar.
En agentur som Micromatic har är Olmec.
De tillverkar tryckluftsdrivna hydraulpumpar
som används för att trycksätta olja, emulsioner
och vattensystem med tryck från 10-4000 bar.
Hos Micromatic, som för många andra
företag inom verkstadsindustrin, råder högkonjunktur.
– Industrin är uppe i varv, vi får se hur länge
det håller i sig, säger Peter Sundström.
Historien om Micromatic International går

tillbaka till 1940-talet. 1941 startades Metron
som bland annat kom att tillverka mätklockor. 1967 bytte företaget namn till Micromatic
International.
Metron startades av familjerna Strömberg
och Sundström som än idag också är majoritetsägare av Micromatic International.
Per Sjögren

På bilden ses produkter som byggs in i fixturer för att hålla fast detaljer
under bearbetningar. Det är komponenter för inbyggnad i fixturer samt
drivutrustning som växlar från pneumatik till hydraulik för att uppnå ett
statiskt hydraultryck och en bra fastspänning.
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Nya horisonter inom bearbetning
Den växande användningen av
titan inom flygindustrin under de
senaste åren är väldokumenterad.
Utmaningarna för effektiv och
produktiv bearbetning av hög
kvalitet i detta populära material
har också debatterats och granskats
i stor utsträckning.
Alla mekaniska verkstäder vill
förstås ha optimerade prestanda
vid fräsning i titan, men det är inte
alltid så enkelt utan rätt teknik
och kunnande. Idag, tack vare ett
genombrott inom detta område, är
det dock på väg att förändras.

V

i förväntas se en imponerande
tillväxt inom flygsegmentet
under de närmaste åren, i takt
med att kunderna fortsätter att
driva upp efterfrågan på nya
resrutter och tätare flighter. Andra drivande
faktorer är global demografi och ekonomisk tillväxt i Asien och Mellanöstern. Enligt Airbus lär
flygtrafiken till och med fördubblas under de
närmsta 15 åren.
Fler flygplan krävs

foto: sandvik coromant

av flygplansskrov i titan

Efter två år av intensivt utvecklingsarbete hos Sandvik Coromant blev
resultatet CoroMill Plura HFS. Det är en hårdmetallfräs med unik geometri och sort – specifikt framtagen för titanlegeringar, och särskilt
för att användas i kombination med sidfräsning med hög matning.

Alla dessa förväntningar pekar i samma riktning – det kommer
att behövas fler flygplan. Utmaningen för flygplanstillverkarna
kommer i sin tur att vara att accelerera produktionen.
Det har också en tydlig följdeffekt för flygindustrins leverantörskedja. Mekaniska verkstäder runt om i världen måste
kunna uppfylla högre krav på kapacitet, effektivitet, kvalitet,
leveranser i tid och pris.
Enligt en undersökning som nyligen utfördes av Deloitte
förväntas leverantörskedjan inom flygindustrin fortsätta sin
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transformering för att sänka kostnaderna, reagera snabbare och
investera tyngre.
När det gäller flygplansstrukturer fortsätter efterfrågan på
större titaninnehåll i flygplan att stiga, främst på grund av dess
imponerande styrka i förhållande till vikten. Flygplansskrov är
dock stora komponenter, och det är ofta en stor mängd material som måste avverkas innan den slutgiltiga komponenten är
färdig för efterföljande montering.
Med tanke på detta är det viktigt för verktygsleverantörer att
erbjuda lösningar för hög produktivitet och lång, förutsägbar
livslängd.
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Det krävs dock mer än innovativa verktyg för att
uppfylla de krav som moderna verkstäder ställs
inför vid optimerad produktion av flygplansskrov i titan. Ibland krävs en helt ny strategi.
En ny approach

foto: mano davar

En sådan strategi är sidfräsning med hög matning, vilket skiljer sig från traditionell bearbetning som använder stora radiella ingrepp och
kräver låga skärhastigheter på 40–60 m/min.
fot
I stället kännetecknas sidfräsning med hög mato: s
and
vik
ning av låga radiella ingrepp, konstant spåntjocklek och
cor
om
ant
hög matning och hastighet.
Vid Sandvik Coromant började företagets FoU-team utveckla ett skärverktyg som kunde utnyttja fördelarna med nya frässtrategier som sidfräsning med hög matning genom stöd från
Bearbetning i titan är tufft. För att bearbetningen ska bli
cam-programmering. Tanken var att höjd produktivitet och
framgångsrik måste man välja rätt verktyg samt att skärförlängd verktygslivslängd skulle vara klara fördelar.
data och verktygsbanor är perfekta.
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Din leverantör av verktyg och tillbehör

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

Den främsta förslitningsmekanismen vid fräsning av titanlegeringar är diffusionsslitage, vilket framkallas av en kemisk reaktion mellan titanmaterial i arbetsstycket och kemiska element
från verktygets beläggning och substrat. Högre temperatur i
skärzonen intensifierar den kemiska reaktionen, så ett effektivt
kylsystem är särskilt viktigt om man vill uppnå längre verktygslivslängd.
För att förbättra värmeöverföringen från skärzonen och
använda skärvätska mer effektivt, är den senaste hårdmetallfräsen utrustad med en nyutvecklad lösning för invändig skärvätsketillförsel.
Skärvätskekanalerna har utgångar (en för varje kanal) som är
särskilt positionerade för att vätskan ska nå de mest värmeutsatta
delarna av skärzonen. För ännu effektivare kylning är verktyget
försett med den exklusiva Coolant Booster (patentsökt), som
har spår för skärvätskeflöde på släppningssidan som förbättrar
spridningen av skärvätskan.
Definiera sort och geometri

Skarpa skäreggar är en annan förutsättning vid fräsning i titanlegeringar, eftersom de hjälper till att minska
skärkrafterna och minimera effekten av
deformationshärdning.

För mycket effektiv
kylning är CoroMill Plura
HF försett med Coolant Booster
som har spår för skärvätskeflöde på
släppningssidan och därmed förbättrar
spridningen av skärvätskan.

På det nya verktyget kombineras skarpa eggar med en ny
(patentsökt) beläggning med ett inre lager av TiAlN och ett
yttre lager som innehåller kisel. Det yttre lagret reagerar med
titanlegeringarna och bildar ett tunt, skyddande lager på submikrometernivå ovanpå originalbeläggningen.
Under skärprocessen glider de nyformade spånorna ovanpå
det skyddande lagret, och förebygger snabb förslitning av originalbeläggningen och förlänger verktygslivslängden.
De potentiella resultaten av att använda den nya fräsen i
kombination med strategier för sidfräsning med hög matning
har redan bevisats vid en europeisk anläggning hos en stor
originaldelstillverkare inom flygindustrin.
Här ville företaget öka produktionshastigheten, spara tid och
hålla kostnaderna under kontroll vid bearbetning av fickor på
flygplansskrov av Ti6Al4V med en fyraxlig horisontell fleroperationsmaskin.
Resultatet

Genom att ersätta den befintliga vändskärsfräsen för hög
matning med pinnfräsen CoroMill Plura HFS ISO S kunde
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Produktiviteten har alltid varit något av en stötesten
för mekaniska verkstäder som tillverkar komponenter i titan. Orsaken är att bearbetbarheten begränsas
av den höga kemiska reaktiviteten, den låga värmeledningsförmågan och de deformationshärdande
egenskaperna hos titan.
För att klara dessa utmaningar är den senaste
pinnfräsen konstruerad för tillförlitliga prestanda vid
bearbetning av titanlegeringar med skärhastigheter
över 100 m/min, samtidigt som lång verktygslivslängd uppnås.

skärdata ändras för att uppnå de önskade målen.
Skärhastigheten höjdes till exempel från 50 till 110 m/min,
medan det axiella skärdjupet ökades från 1 till 30 mm. Samtidigt minskades det radiella skärdjupet. Resultatet var mycket
imponerande.
Tidigare registrerades en bearbetningstid för fickorna på
150 minuter, med en verktygslivslängd på 37,5 minuter.
Med pinnfräsen CoroMill Plura HFS ISO S minskade bearbetningstiden till en tredjedel, medan verktygslivslängden
var fyra gånger längre. Som ett resultat kunde företaget uppnå
stora besparingar enbart för fickfräsningen.

Denna artikel kommer från Sandvik Coromant och är
skriven av:
Tiziana Pro, global produktchef för solid end mills, Sandvik

Italia S.p.A

David Blurtsyan, senior R&D-ingenjör, Sandvik Machining

Solutions

Stefania Rizzuti, global applikationsspecialist, Sandvik Mach-

ining Solutions
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plåtbearbetning

Belano visade kantvik
Det var full fart på mässan Elmia Plåt när den genomfördes i maj, vilket vi skrev om i förra
numret. Nu tittar vi på en kantvik och en vattenskärmaskin samt får kännedom om att en
begagnad maskin kan fungera minst lika bra som en ny, enligt Nibbler Sales.

foto: per sjögren

Michael Hansson, servicechef på Belano Maskin, vid en Schröder PBP. Det är en kantvikmaskin som i svartplåt bockar upp
till 3 mm och i rostfritt upp till 1,5 mm. En av många produkter som kan bockas i denna maskin är dörrblad.

E

n av utställarna på mässan var Belano
Maskin som bland annat demonstrerade Schröder PBP, en kantvikmaskin som bockar både
positivt och negativt. I svartplåt bockar kantviken upp till 3 mm, i rostfritt upp till 1,5 mm.
Schröders maskiner är vanligt förekommande på svenska
verkstäder som utför plåtbearbetning.

I en Schröder, som till exempel PBP (står för Power Bend Pro-

fessional), kan med fördel dörrblad, stora lådor och liknande
detaljer/produkter bockas. Skillnaden mellan en kantpress och
kantvik är att i den senare viks plåten upp och den ligger still
på maskinens stora bord.
Kantpressen använder stans och dyna och plåten rör sig
hela tiden. I en kantvik går det att bocka både uppåt och nedåt
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utan att behöva vända på plåten. I en kantvikmaskin undviker
operatören i större utsträckning tunga lyft än vad som är fallet
i en kantpress om man ska bocka 3 mm:s plåt i fulla längder.
I kantvikmaskinen går det fortare och det blir mindre hantering för en operatör än jämfört med i en kantpress. Det är mer
manuell hantering i en kantpress än i en kantvikmaskin.
I kantpressen är merparten av plåten utanför och man bockar
en liten bit, i en kantvik är det tvärtom, man kör in stora plåt
och bockar den korta änden utåt. I en kantvikmaskin kan en
operatör vara verksam både på framsidan som baksidan av den
och bearbeta plåt. I maskintypen har man stora ytor bakom
bockenheten, bakom maskinen vill säga.
Kantviken har flera fördelar, den kan dock inte konkurrera i
hastighet med kantpressen.
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elektrisk pump som medför energibesparingar på 33 procent jämfört med en pump
som drivs hydrauliskt eller mekaniskt.
Nibbler Sales affärsidé är att köpa, sälja och
förmedla stans- och laserskärmaskiner samt
kringutrustning för dessa maskiner. När
Nibbler har sålt en maskin tar de också hand
om installation och utbildning.
På Elmia Plåt demonstrerade Nibbler en
Trumpf TruMatic 120 Rotation som med
all sannolikhet var den äldsta maskinen på
mässan.
foto: per sjögren
– Den är 30 år gammal och fungerar lika
Idroline S1730 från CMS Technocut är en femaxlig vattenskärmaskin som
bra som en ny, säger Viktor Pettersson, på
har flera finesser. Maskinen har pneumatiska dörrar längs långsidorna, det
Nibbler Sales.
vill säga både på fram- och baksidan.
Att sälja begagnat går mycket bra i dessa
tider.
Vattenskärning är en kall bearbetningsmetod som är utmärkt
– Det är högkonjunktur nu och långa leveranstider från
för bearbetning av trä, papper, plast och metall. Metoden ger
verktygsmaskintillverkarna. Det finns många verkstäder som
behöver en maskin direkt, säger Viktor Pettersson.
fina skärsnitt som kräver mycket liten efterbearbetning jämfört
I dagsläget har Nibbler över 20 maskiner i lager i lokalerna
med till exempel laserskärning som värmer upp och deformei Gnosjö.
rar snittytorna såväl som närliggande material.
Mer om Elmia Produktionsmässor kan du läsa i nummer 8,
Andra fördelar med vattenskärning är att material som ska
utkommer 4 september.
bearbetas kan placeras mycket nära varandra. Det går också att
stapla material som sedan skärs rakt igenom med en och samma stråle. Vattenskärningstekniken har en bra framtid.
En av flera utställare på Elmia som demonstrerade vattenskärning var Din Maskin. I montern fanns Idroline S1730 från CMS
Technocut, som fick mycket uppmärksamhet från besökare.
Idroline S1730 är en femaxlig vattenskärmaskin som har flera
finesser. Maskinen har pneumatiska dörrar längs långsidorna,
det vill säga både på fram- och baksidan.
Det gör att man får en renare och tystare process jämfört
med andra vattenskärmaskiner. Genom att Idroline är skyddad
blir det en tystare produktion och ingen risk för stänk. Plus att
man inte behöver ljusbommar - bearbetningsområdet i maskinen är stort i förhållande till hur mycket kvadratmeteryta som
den upptar.
Vattenskärmaskinen kan också utrustas med en direktdriven

Tomas Pettersson och Viktor Pettersson på Nibbler Sales
AB hade ett par riktigt bra dagar på Elmia.
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Originalet!
Ventilen för skärvätskor i verktygsmaskiner
•
•
•
•

Robust och snabb
Direktverkande eller pneumatisk
Även flödes eller tryckreglerande
Klarar tuffa applikationer

Hugo Tillquist AB
Tel 08-594 632 00
www.tillquist.com
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Den 26 juni invigde
Prima Power officiellt
sitt nya teknikcentrum i Neufahrn nära
München. Centret kommer att fungera som
ett center of excellence
med stark tonvikt på
att tillfredsställa Prima
Powers kunder.

foto: prima power

Prima Power öppnar i
München och bygger nytt i Finland
Italienska Prima Power, en av de ledande tillverkarna i världen av plåtbearbetningsmaskiner,
växer med ett nytt teknikcentrum i München och en ny fabrik i Finland. Det handlar om en
satsning på juvelen i den finska maskinindustrin som sedan tio år ingår i Primas företagsgrupp.

D

en 26 juni invigde Prima Power officiellt
sitt nya teknikcentrum i Neufahrn nära
München.
– Det nya teknikcentret kommer fungera
som ett ”center of excellence” med starkt tonvikt på att tillfredsställa våra kunder, säger Paolo Musante, vd
för det nya dotterbolaget Prima Power GmbH i Neufahrn i ett
pressmeddelande. Härifrån kan vi erbjuda kunderna en mycket effektiv support, särskilt de som finns i industriområdena i
Sydtyskland, Österrike och Schweiz.
Hittills har Prima Power haft sin tyska närvaro i Frankfurt
där man nu stänger.
– München har stora fördelar ur transportsynpunkt och det
är mycket viktigt för oss som verkar över hela världen, fortsätter Paolo Musante. Vi kan nås lättare även av kunder från andra
europeiska länder.

I Neufahrn kommer Prima Power att ha 55 anställda, varav 35

är öronmärkta för kundsupport. Planen är att ha 70 anställda
2020. Den nya anläggningen spänner över 1 800 kvadratmeter
och halva ytan består av ett demonstrationscentrum där Prima
Power kommer att anordna visningar av sin senaste teknik.
– Vi får plats nog för att kunna ta emot ett mycket stort antal
gäster, säger Paolo Musante.
Demonstrationscentret rymmer även konferensrum för
möten och seminarier, men också plats för utbildning av Prima
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Powers ingenjörer och övrig personal. Primärt är centret tänkt
att ge bättre service till hela den tyskspråkiga marknaden.
Där finns de mest avancerade användarna och den största
marknadspotentialen för Prima Industrie.
För Prima Power som varit framgångsrika, framför allt på 3Dmarknaden är Tyskland, mycket viktigt menar Thomas Hägglund, säljchef på Din Maskin som representerar Prima Power i
Sverige och Norge.
– Enbart i Tyskland finns flera hundra installationer, jämfört
med ungefär ett 40-tal i hela Skandinavien, säger han.
En ännu större satsning handlar det om i Finland, där Prima
Powers viktigaste dotterföretag finns, Finn-Power.
I Seinäjoki, 10 mil från Vasa, byggs en helt ny fabriks- och kontorsfastighet på totalt 20 000 kvadratmeter. Flytten från den
ursprungliga fabriken i Kauhava väntas vara genomförd under
hösten 2018 och invigningen planeras ske i början av 2019.
Kauhava är en liten ort där det visade sig svårt att rekrytera
personal med rätt kompetens. Flytten går nu till ett område
med större möjligheter och bättre underlag för expansion.
Seinäjoki har drygt 200 000 invånare.
För skandinaviska kunder kan man anta att Vasa kommer att
kännas närmare än München.
– Det blir en riktigt spännande invigning. Den nya anläggningen i Seinäjoki blir Primas största fabrik i världen, säger
Thomas Hägglund.
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foto: prima power

Italienska Prima Power,
en av de ledande
tillverkarna i världen av
plåtbearbetningsmaskiner,
växer med ett nytt
teknikcentrum i München
och en ny fabrik i Finland.”

I Seinäjoki, 10 mil från Vasa, bygger Prima Power en helt ny fabriks- och kontorsfastighet på totalt 20 000 kvadratmeter.
Prima Industrie köpte Finn-Power 2008 och den manövern
gjorde att man överlevde den tuffa period som följde på den
globala finanskrisen 2009, enligt koncernens egen bedömning.
Och efter krisen har tillväxten gått snabbt.
År 2017 var Finn-Powers omsättning 137 miljoner euro, en
ökning med nära 14 procent jämfört med året innan.
I samband med 10-års jubileumet i februari i år förkunnade
Prima Industries vd, Ezio Basso att den 4 februari 2008 var en

vändpunkt för hela industrigruppen:
– Vi gjorde då det viktigaste förvärvet i vår historia, ett förvärv som gjorde det möjligt att bli dubbelt så stora.
Med integrationen föddes en industrigrupp som nu har
1 800 anställda, en omsättning på över 400 miljoner euro,
fabriker i Italien, Finland, USA, och Kina och med mer än
13 000 maskiner installerade i 80 länder.
Mats Thorén

WORLD’S # 1
COLLABORATIVE ROBOT.
INSTALLERAD OCH DRIFTSATT
I MER ÄN 50 LÄNDER.
Vi uppfann den samarbetande roboten år 2008. Idag är vi fortfarande
marknadsledare tack vare vår unika användarvänliga teknologi för
installation och igångkörning, produktivitet dygnet runt samt den
snabba återbetalningstiden.
GO FOR THE #1 COLLABORATIVE ROBOT AT UNIVERSAL-ROBOTS.COM/NUMBER1

Kontakt: 036-39 20 00 | EDSTROMS.com
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foto: per sjögren

På Euroblech demonstreras modern plåtproduktion. Bilden är från 2016 års mässa och visar Salvagninis monter.

Plåtbearbetningens framtid
lockar rekordmånga till Hannover
Euroblech 2018 går av stapeln 23–26 oktober i Hannover.
Det är den 25:e upplagan av mässan som med fog kan kalla sig
för den ledande mässan i världen när det gäller maskiner och
kringutrustning för plåtbearbetning.

V

id Euroblech 2016 användes ett rekordstort utställningsområde
på 87 800 kvadratmeter.
–Hittills är 89 000 kvadratmeter mässyta bokat till höstens upplaga
och vi är uppe i 1 500 utställare, säger Susanne Neuner, pr och marknadschef på Mack Brooks Exibitions som är arrangör för mässan.
Euroblech genomförs varannat år i Hannover och hit kommer de ledande maskintillverkarna i världen. Även besökarna kommer från jordens alla hörn. Till Euroblech
2016 kom 60 636 besökare, varav 1 150 var från Sverige.
Att Euroblech attraherar är förståeligt – där kan den intresserade titta in i framtiden
när det gäller maskiner och automationslösningar för plåtbearbetning.
Bland de större utställarländerna på 2018 års mässa är när detta skrivs (i juni)

Tyskland, Italien, Turkiet, Kina, Nederländerna, Spanien, Schweiz, Österrike och
USA. Bland utställarländerna hamnar Sverige på 16: plats, tre platser efter Danmark
och före Finland på 19:e plats.
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Svenska utställare
på Euroblech 2018
• AGAB Pressautomation
• AP&T Group
• CIDAN Machinery Group
• FUMEX
• GCE Holding
• Hedin Lagan
• IGEMS
• Lamiflex
• Metalcolour
• Ortic
• Quintus Technologies
• SSAB
• SweBend
• Ursviken Technology
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Missade du våra

MÄSSERBJUDANDEN
Än finns chansen, begränsat antal maskiner!
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foto: mats thorén

Susanne Neuner och Melanie Kaufmann från Euroblechs
presskontor vid en presskonferens i Stockholm i somras.
– Den svenska marknaden är mycket viktig för oss, både som
producenter och användare av den senaste tekniken, fortsätter Susanne Neuner. Det märks inte minst på att efter de stora
besökarländerna Tyskland, Nederländerna och Italien kommer
Sverige som fjärde största besökarland.
Besökare vid årets mässa kan förvänta sig ett brett utbud
av intelligenta lösningar och innovativa maskiner för modern
produktion av plåtbearbetning.

Hyundai-Wia L230LMSA Svarv med sub-spindel och drivna verktyg 15 kW
spindelmotor, 4000 varv, 8’’ chuck, materialgenomgång Ø 65 mm. Max svarvlängd
521 mm, max sving över bädd Ø 600. Drivna verktyg BMT55, 5000 varv, 3,7 kW.
Styrsystem Fanuc.
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Industri 4.0 och Smart Factory har blivit viktiga ämnen inom

plåtbearbetning och mässan kommer att spinna mycket kring
digital förvandling. Det återspeglas i årets slogan för Euroblech,
”Step into the digital reality”.
– Den digitala förvandlingen kräver ett nära samarbete längs
hela värdekedjan, från produktionsstyrning till underhåll,
säger Susanne Neuner. Euroblech 2018 ger besökarna möjlighet
att hitta lösningar för dessa utmaningar och träffa affärspartner
för att hjälpa dem med integreringen av dessa processer, maskiner och system i sin produktion.
– Andra heta trender som behandlas på mässan är processer för hybridmaterial, fortsätter hon.
Vi kommer visa lösningar för att skapa produkter till lägre
kostnad genom bland annat lättviktsproduktion som tidigare
krävt relativt dyra hybridmaterial.
Det kommer också handla mycket om additiv tillverkning
och e-mobilitet.
Euroblech utställningsprofil omfattar femton tekniksektorer
som täcker hela teknikkedjan för plåtbearbetningsbranschen:
plåt, halvfabrikat och färdiga produkter, hantering, separering,
formning, flexibel plåtbearbetning, rör-/sektionsbearbetning,
skarvning, svetsning, tilläggstillverkning, ytbehandling, bearbetning av hybridstrukturer, verktyg, kvalitetskontroll, cad-/
cam-/cim-system, fabriks- och lagerutrustning samt forskning
och utveckling.
En förhandsartikel om Euroblech i Hannover kommer i
nummer 10 av Verkstadstidningen (utkommer 22 oktober).
Mats Thorén
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Hardinge Talent 42 MSY svarv med drivna verktyg, C och Y-axel samt 2-axlig styrd
sub-spindel, 18,5 kW, 6.000 rpm, stångkapacitet dia 42 mm, Y-axel +/- 42mm, max svarvlängd 594 mm, drivna verktyg BMT-45, 5,000rpm, Fanuc styrsystem, fettsmörjning=ingen
olja i kylvatten, Patenterade ”Collet Ready” spindlar, detaljfångare, 12 platsers revolver, 20
bar kylvätska, skalor X/Y/Z, spåntransportör med mera. Erbjudande: 1.350.000:-
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Hardinge Talent 51 MSY, svarv med drivna verktyg, C och Y-axel och sub-spindel, 18,5
kW, 5.000 rpm, stångkapacitet dia 51 mm, Y-axel +/- 42mm, Max svarvlängd 536 mm,
drivna verktyg BMT-45, 5,000rpm, Fanuc styrsystem, fettsmörjning=ingen olja i kylvatten,
Patenterade ”Collet Ready” spindlar, detaljfångare, 12 platsers revolver med ½ indexering,
spåntransportör med mera. Erbjudande: 1.295.000:-

Telefon: 0500 – 44 50 50

www.lichron.se
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nya produkter

En uppsjö av
nyheter i nya Edgecam
Edgecam 2018R2 är den senaste versionen av Edgecam och innehåller 54 nya eller förbättrade
funktioner som ökar produktiviteten avsevärt. Här är ett par av nyheterna i Edgecam 2018R2.

E

n av de mest betydelsefulla förbättringarna är en
komplett uppdatering av ”Tombstone Manager”,
där det finns 13 förbättringar. Tombstone är en
modul.
Den nya funktionen ”Lägg till Tombstone”
säkerställer att användare aldrig skriver över sin ”Master
Tombstone”, även kallad för seed file. Den ursprungliga filen
är alltid skyddad, vilket garanterar att viktig information aldrig
skrivs över.
Antalet komponenter som kan sättas in på en ”Tombestone” är nu obegränsat, vilket enligt Edgecam återspeglar bästa
branschpraxis. När en komponent har infogats, slås inte verktygsbanorna bara automatiskt samman dessutom ser ”closet
next” till att optimal verktygsbana kan erhållas.

En annan förbättring i Edgecam 2018R2 är bättre kontroll av

ingång i grovsvarvning i och med ”Rough Turn-cykeln”.
Den innehåller flera nya parametrar som ger användaren ökad
möjlighet att styra in- och utgång i varje skär.
In- och utgång kan styras med en tangentiell båge. En dubbelriktad verktygsväg kan skapas, vilket gör att cykeln kan
användas i samband med Sandvik Coromants CoroTurn
Prime-verktyg. Betydande tidsbesparingar och minskat verktygsslitage kan uppnås genom att använda denna metod.
Dessutom har cykelns förmåga att undvika kollision utökats
framför allt när det gäller kontroll av verktyg mot dubbdocka.

Cykeln för gängfräsning har förbättrats för att ge ökad flexibilitet och kontroll av verktygsbanor. Det kommer att bli extra
användbart vid bearbetning av hårda material eller där ökad
ytfinhet eftersträvas. Utöver det har kontroll och styrning av
ordningen av verktygsbanan förbättrats.

Förmodligen den enskilt viktigaste förbättringen i nya Edgecam är möjligheten till att retroaktivt redigera verktygsbanorna.
Med hjälp av de nya funktionerna ”Redigera” och ”Reload” kan
Edgecam på egen hand öppna den infogade filen så att användaren kan göra obegränsade ändringar i cam-instruktionerna.
När man är färdig uppdateras ”Seed File” automatiskt med de
nya utgåvorna.
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Edgecam Designer utökas med en modul för 2D-ritningar,
här skapar användaren enkelt vyer och sektioner av 3Dmodellen i Designer-filen. Bland funktionerna kan nämnas dynamisk vy, skuggade- och trådmodell vyer, fasta och
variabla sektioner samt detaljerade vyer. 2D-ritningen och dess
associativa dimensioner kan uppdateras när förändringar görs
i 3D-modellen.
www.edgetech.se
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Ny Iscarfräs med
åtta skäreggar

nya produkter

Iscar fortsätter på den inslagna vägen och lanserar fler verktyg inom
konceptet smarta verktyg. Det handlar om intelligent bearbetning där Iscar har tagit ytterligare ett steg genom att applicera logiska förbättringar
på deras nya verktyg.
Ett exempel fräsfamiljen LOGIQ8TANG som är en helt ny 90 graders
fräs med tangentiellt monterade frässkär med åtta skäreggar. Det är åtta
högergående skäreggar och fräsarna är avsedda för plan-, hörn- och spårfräsning.
Här är några egenskaper som för nya fräsfamiljen – 90 graders hörnfräsning, kylkanaler riktade ut till varje skäregg, extremt
stabil och laxstjärtsinspänning.
Utöver det har LOGIQ8TANG en polerad beläggning på fräskroppen
som underlättar spånavgången och skyddar mot förslitning och korrosion. En annan kvalitet är en stor kärndiameter på pinnfräsarna tack vare
den tangentiella monteringen av skären.
Tillgängliga fräskroppar för LOGIQ8TANG är:
T890HT ELN – pinnfräsar i 32 och 40 mm:s diameter med cylindriska
eller Weldon-skaft.

T890HT FLN – planfräsar i 40, 50, 63, 80, 100 och
125 mm:s diameter med gles- eller tät-tandat utförande.
www.iscar.se

Dubbelsidiga positiva
skär med fyra skäreggar
Iscar lanserar den nya produkten LOGIQ4TURN, som enligt
Iscar Sverige är ett innovativt och positivt svarvskär. Det nya
dubbelsidiga CXMG-skäret fungerar och används på samma
sätt som de konventionella positiva ISO-svarvskären CCMT
och kan därför ersätta dessa. I vissa applikationer kan CXMG
även ersätta standard-negativa CNMG-skär.
De nya skären finns tillgängliga i två storlekar 9 och 12 mm,
och skärbärarna finns i både utvändig och invändig variant
(i dagsläget endast för 9-skäret). De utvändiga finns både med
och utan invändiga kylkanaler.
Här är några fakta om LOGIQ4TURN:

1) Dubbelsidiga positiva skär med fyra skäreggar, vilket är dubbelt så många jämfört med CCMT-skären. 2) Låga skärkrafter

och mycket stabil laxstjärtinspänning. 3) Kylmunstycken för
högtryckskylning (JHP) riktar kylmedlet direkt till skäreggen,
vilket ger längre verktygslivslängd, förbättrad spånkontroll och
högre produktivitet. 4) Olika spånformare beroende på typ
av bearbetning och material. 5) Skären kan inte monteras fel
i skärbäraren.
www.iscar.se
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KONKURRENSKRAFTIG HYDRAULSERVICE!
VI SERVAR ALLA TYPER AV HYDRAULIK!

WWW.HYDRAULPARTNER.SE
verkstadstidningen | 7
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GROUP

Komplett stångmagasin-program
för stångdiameter 1-120 mm

LNS Turbo
Spåntransportörer

Oljeavskiljare

Spåntrans- Högtryckskyl sys
tem
portörer
”I verkstadsindustrins tjänst sedan 1917...”
Avskiljning

FOX

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

Oljedimavskiljare

NISCHADE PRODUKTER - DET ÄR VÅR STANDARD

RUNDBORD

MÄRKNING

SMARTA VERKTYGSHÅLLARE

08-544 403 40 www.dankab.se

SVARVNING

PRECISIONSMASKINER

3D PRITNING

Vi fokuserar på att leverera högsta kvalitet , såväl i produkturval som i genomförandeprocesserna.
Vi värderar kvalitet, precision och driftsäkerhet över allt annat.
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Wogaard Coolant Saver är enkel att installera och kräver
nästintill inget underhåll. Den drivs av maskinens kylvätskepump, så ingen elinstallation krävs.

Wogaard Coolant Saver

Reducerar kostnaden för kylvätska och olja. Fördel för hälsa och miljö
• Upp till 50% besparing av kostnaden för kylmedel
- Reducering av påfyllning

• Upp till 90% besparing för tömning
- Reducering av kostnaden för tömning av kylmedel

• Värdet för spån
- Bättre pris för spån utan kylmedel

• Lättare att städa
- Ingen kylvätska utanför maskinen eller läckage
på golv

• Personalkostnad
- Ingen arbetstid för att tömma spånbehållaren på
vätska eftersom det sker automatiskt.
- Behöver endast tömma behållaren på spån

• Miljö
- Återvinning av kylvätska
- INGEN extern strömkälla behövs och inget läckage
utanför maskinen.

Beställ vår nya produktkatalog!
Produktkatalog 106 har precis lämnat tryckpressen och landat hos oss.
Fullspäckad med nyheter och en översiktlig presentation av
Skandinaviens mest kompletta leverantör av hållande verktyg.
Behöver du mer hjälp?
Konsultera våra erfarna säljare, de kan hållande
verktyg på sina fem fingrar!

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
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På marknaden
ULTRALJUDSUTRUSTNINGAR

BALANSERING

MASKINRENOVERING

RESERVDELAR

Elektrisk drivteknik EDT AB

Storebro Industrier AB

Storebro Industrier AB

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

Box 61

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

clean@allkal.se

RÖRBOCKNING

Viverk AB

590 83 Storebro

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

BLÄSTRINGSUTRUSTNING
Richard Steen AB
Lövaskog Kronog. 516 92 Äspered
☎ 033/27 62 00
www.richardsteen.se

Tibro Maskinreparationer
Kyrkefalla Brovik 1, 543 34
Tibro

Willis Mekaniska AB

☎ 0504/109 87

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

www.timab.se

MÄTDON
SJÖBORGS MASKIN AB

ELMOTORER
BUSCK & Co AB

☎ 031/87 09 00
www.busck.se

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

GASFJÄDRAR
ADITECH AB

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

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

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

PRECISIONSVATTENSKÄRNING

tillverkning, CNC-Fleroperationsbearbetning,

☎ 0704-915395

www.owj.se

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

RENGÖRING OCH
TVÄTTNING

LYFTBORD

Roland Carlberg
Processystem AB

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

www.allkal.se

Olvägen 25, 342 50 Vislanda.

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

VENTILER FÖR KYLOCH SKÄRVÄTSKOR

SKÄR- OCH
SLIPVÄTSKOR

HUGO TILLQUIST AB

SOLMASTER AB

Box 1120 · SE-164 22 KISTA · Sweden

Box 556 58, 102 15 Stockholm

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

☎ 08-66 56 566

www.tillquist.com

info@tillquist.com

Industrikemikalier för metallbearbetning

TVÄTTMASKINER FÖR
VERKSTÄDER

VERKTYGSSLIPNING
Beros Verktygsslipning AB
Torsåsgatan 22, 392 39 Kalmar

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

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

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

Precisionsvattenskärning, Komplett
Trumling, Anodisering, m.m.

Östling Märksystem AB

☎ 054/203850

www.solmaster.se

Orrhaga WaterJet AB

LASERMÄRKSYSTEM

ALLKAL AB

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

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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teknik ur tiden

Annonsörer
Annonsöreri i
Verkstadstidningen
7 2018
Verkstadstidningen
7 2018

Hupmobile

H

upmobile var ett amerikanskt bilmärke tillverkat av Hipp
Motor Car. I Detroit Michigan mellan 1908 och 1940.
Robert Craig Hupp hade tidigare erfarenhet av biltillverkning då
han arbetat hos Oldsmobile, Ford och Regal innan han tillsammans med brodern Louise startade sin egen biltillverkning.
Hupps filosofi var liksom Fords att bygga en bil som den vanliga mannen hade råd
med. Deras första bil såldes med stor framgång eftersom den fått ett rykte som ett
pålitligt och slitstarkt fordon.
För att understryka detta hade varje Hupmobile en typskylt med texten ”Guaranteed
for Life” ingraverat. Bilen hade dessutom ett antal standarfunktioner som bara fanns
som tillval på många konkurrerande produkter.
Den första Hupmobilen var en synnerligen enkel och lätt skapelse med fyrcylindrig

20 hk sidventilmotor på 2,8 liter och en rund bensintank bakom de tunnryggade båda
sätena. Till skillnad från t ex Ford som hade planetväxellåda, så hade Hupmobilen en
enkel form av tvåväxlad växellåda med skjutbara drev. Den typen av växellådor var
annars som regel tre- eller fyrväxlade.

Bilen kallades för modell 20 och lanserades i april 1909 då den ställdes ut på Detroit

Auto Show. Modellen, som började tillverkas i mars 1909 fanns i tre karosstyper, en
roadster som hade en rund tank bakom sätena, en torpedo där tanken gömts under
ett strömlinjeformat bakparti och en coupé.
Fram till årets slut hade 1 618 bilar tillverkats och 1910 och 1911 såldes 5 340 respektive 6 079 bilar. Modellen tillverkades fram till 1913 då även en 4-sitsig kaross erbjöds
där axelavståndet ökats till 2 540 mm. 1929 sålde Hupp 50 374 bilar men sedan gick det
utför, depressionen slog mot allt.
De sista Hupmobilerna tillverkades i juli 1940 och såldes som årsmodell 1941.
Text och foto: Hans-Olof Holmgren
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Duroc Machine Tool AB
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Erlandsson & Hjorth, Maskin AB
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Fransson, Maskin AB A.
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TechPoint Systemteknik AB
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Trumpf Maskin AB
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Ursviken Technology AB

25			

		
				
				
				
				

50

verkstadstidningen | 7

2018

				

