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Additiv tillverkning
öppnar upp för nytänkande

S

edan flera år tillbaka finns det flerfunktionsmaskiner där även additiv
tillverkning kan utföras. Att kombinera skärande bearbetning och additiv tillverkning i en och samma maskin öppnar upp för många spännande
produktionsmöjligheter.
I stället för att enbart ta bort material i maskinerna går det också att lägga på
material. Det medför bland annat att produkter kan tas fram snabbare och tillverkas till en
lägre kostnad. Förutom material sparas även tid.
Med tanke på hur mycket material som tas bort vid skärande bearbetning kan materialkostnaderna sänkas rejält genom att bearbeta i en verktygsmaskin där även additiv tillverkning kan utföras. Först bearbetar verktygsmaskinen ämnet. Därefter växlas den additiva
enheten in för att bygga upp strukturer, med mera.

Även tillverkare av plåtbearbetningsmaskiner har utvecklat maskiner för additiv
tillverkning. Sedan ett par år tillbaka har Trumpf renodlade 3D-printermodeller.
De har även en maskinserie där laserskärning och svetsning kan kompletteras med additiv
tillverkning.
En annan stor aktör inom plåtbearbetning, Prima Power, har nyligen lanserat en
renodlad 3D-printer samt additiva utrustningar som deras 3D-laserskärmaskiner kan
utrustas med.
Verkstadsföretag som har en 3D-laserskärmaskin där även additiv tillverkning kan
utföras får ett bredare användningsområde då maskintypen öppnar upp för nytänkande.
Efter att en 3D-laserskärmaskin har skurit bort material byter man ut skärhuvudet mot
ett 3D-printer-huvud, därefter bygger man upp en påbyggnad, etc, på komponenten/
produkten.
Maskiner där additiv tillverkning kan utföras är, om de används på rätt sätt och för rätt

applikationer, ett lönsamt komplement till traditionella
produktionsmetoder. Det gäller för såväl en renodlad
3D-printer som för en kombimaskin, oavsett om det
rör sig om en flerfunktionsmaskin utrustad med
en 3D-printer-enhet eller en 3D-laserskärmaskin
utrustad med ett 3D-printer-huvud.
Därför är det inspirerande att allt
fler maskintillverkare utvecklar
maskiner för additiv tillverkning.
När det gäller kombimaskinerna
ligger de fortfarande i sin linda.
Men när allt fler inom industrin får upp ögonen för vad
som är möjligt att tillverka i
dem kommer verkstadsföretag att köpa dem, försäljningen kommer att gå sakta men
säkert uppåt.
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Gnosjöföretag testar
förnyelsebar olja i pilotprojekt
Gnosjö Automatsvarvning är initiativtagare till ett nytt forskningsprojekt
som testar om det går att ersätta mineralolja med vegetabilisk olja inom
industrin. Projektet är treårigt och drivs av Gnosjö Automatsvarvning i
samarbete med Swerea IVF, Chalmers, KTH och Sahlgrenska Academy.
– Vi har hållbarhet i fokus i allt vi gör. När möjligheten kom upp att
få testa oljan från Binol kopplade vi på Swerea som vi samarbetar med i
Centrum för renhet. Då visade det sig att de ville starta upp ett projekt
kring processvätskor så det var perfekt tajming, säger Linda Fransson som
är vd vid Gnosjö Automatsvarvning.
Med testerna ska Gnosjö Automatsvarvning kunna säkerställa att den
vegetabiliska oljan inte påverkar maskinen, produktionen eller det slutliga
resultatet innan beslut tas om användning av oljan.
– Vi har testkört i maskin, testat att blanda mineralolja med förnyelsebar så vi inte behöver tömma befintliga system utan kan fylla på
med den nya oljan utan incidenter. Sahlgrenska har genomfört tester på
inandningsångor för att se hur vår personal påverkas.
Nu genomförs en livscykelanalys och i höst hoppas vi att Chalmers
genomför de verktygstester som behövs för att jämföra de olika oljorna.
Fler saker har hänt och händer fram till projektet avslutas, säger Linda
Fransson.
Om den vegetabiliska skäroljan fungerar lika bra eller bättre än den mineralbaserade i produktionsmiljö finns stora vinster att göra. En betydande
fördel gäller arbetsmiljön. Med en renare, vegetabilisk olja minskar förekomsten av oljedimma.
– Att gå från en olja som är ändlig till en förnyelsebar är positiva fördelar
för både industri och miljö.
Hos Gnosjö Automatsvarvning står ett 40-tal maskiner och ett centralt
system fördelar olja till maskinerna - i dagsläget cirka 50 kubikmeter mineralolja. Företaget vill minska kemikalieanvändningen i daglig produktion
och gå över till förnyelsebar olja utan att kompromissa med kvalitet och
precision.
Försöket går i praktiken ut på att Gnosjö Automatsvarvning under

Schunk breddar med
mervärde och kunskap
Sedan i september kan Schunk Intec AB

erbjuda sina kunder Projects & Applications.
Det handlar om ett nytt grepp i företaget och
är snarare en servicefunktion än en produkt.
Det är tack vare att kunderna efterfrågar
allt mer komplexa lösningar, där ofta produkter från Schunk samverkar i en större
kontext, som behovet av ett mer lösningsorienterat sätt att sälja produkter har uppstått.
Kunskap och mervärde har fått en större betydelse i relationen mellan säljare och
kund. Mathias Steininger är ansvarig för
tjänsten hos Schunk Intec. Han har byggt upp
en bred kunskap och erfarenhet under sina
många år hos företaget.
Projects & Applications är en långsiktig
satsning som succesivt kommer byggas ut.

Gnosjö Automatsvarnings vd Linda Fransson.
hösten kopplat bort en av maskinerna från det
centrala systemet för att göra tester med vegetabilisk
olja i avgränsad miljö. I det första steget jämför man
hur oljorna presterar separat.
I nästa steg blandar man succesivt i den vegetabiliska oljan för att se hur oljorna fungerar tillsammans. Chalmers ska utvärdera och analysera skärtesterna, medan Swerea IVF och ett examensarbete
vid KTH gör en livscykelanalys som visar miljöbelastningen.
När projekttiden är slut ska Gnosjö Automatsvarvning ha fått svar på sina frågor och få den
information som ska ligga till grund för det beslut
som de behöver ta.
Pilotprojektet är en del av projektet Testbädd för
framtidens processvätskor inom hållbar produktion
som drivs av Swerea/IVF och finansieras av Vinnova.

Mathias Steininger har erfarenhet av kundrelationer.

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

Hos GJS Verktyg hittar du ScribeWriter
från TAPMATIC, ett utmärkt verktyg för
gradfri märkning.

Edeco satsar skandinaviskt

”Märk arbetsstycket medan du tillverkar det”
TAPMATIC ScribeWriter är ett
sparsamt märkningsverktyg för
CNC-maskiner med revolver eller
automatisk verktygsväxling.

Den värmlänska verktygsspecialisten Edeco Tool etablerar sig i Danmark.

Etableringen sker genom ett köp av Tooling-divisionen hos danska branschkollegan HCT Tools. Affären är Edeco Tools första steg i en skandinavisk
satsning och träder i kraft 1 november 2018.
I och med förvärvet bildas Edeco Tool ApS med fokus på dansk industrimarknad och säte i Köpenhamn. Företaget kommer fortsättningsvis erbjuda
Tooling-divisionens produktprogram som nu toppas med spetsprodukter
från den svenska verksamhetens starkaste agenturer. Divisionens personal
och kundstock utgör grunden till det nybildade dotterbolaget.
Med över 30 års erfarenhet som verktygsleverantör till svensk industri
är Edeco Tools etablerat en av de viktiga aktörerna inom skärande bearbetning. Bland företagets produkter finns precisionsverktyg från flera av världens ledande verktygstillverkare.
Det danska familjeföretaget HCT Tools har lång erfarenhet inom dansk
industri och på flera affärsområden.
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Perfekt för permanent märkning av
olika material, upp till 62 HRC hårdhet.

Anders Höögh är vd på Edeco Tool som nu tar
klivet in i Danmark.
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Stjernberg Automation
köper upp robotföretag
Stjernberg Automation gör sitt första uppköp
sedan starten för 10 år sedan. Företaget heter Global
Operating Drones Sweden (G.O.D.S) och utvecklar
robotplattformar för olika ändamål, som jordbruksdrönare och servicerobotar inom vården.
– Att gå in på området med autonoma robotar
har fallit sig naturligt nu när vårt fokus i Stjernberg
Automation är digital produktion och smarta fabriker,
säger Gunilla Stjernberg vd på Stjernberg Automation.
Hon fortsätter:
– Områdena ligger närmare än vad man kan tro.
Vi ser stor potential i denna del av robotbranschen,
och vet att vi har kunskap för att kunna ta fram rätt
produkter, både för effektiv produktion som för civila
servicetjänster.
Från början fokuserade Stjernberg Automation på

specialutrustning för producerande företag.
Numera ligger företaget i
framkant som linjebyggare
av digitala produktionslösningar.
– Idag är smarta fabriker, digital produktion och
uppkopplade
maskiner
ett måste, säger Gunilla
Stjernberg.
Gunilla Stjernberg, vd för Stjernberg
Marknaden och behoAutomation
ven skiftas och ändras i allt
snabbare takt.
Det behovet kan inte mötas med gamla produktionsmetoder, utan fokus
måste ligga på smarta maskiner som har fler än ett syfte och som kan
ställa om automatiskt mellan olika produkter eller processer.
– Smarta produktionslinjer är även en stor del i lean-tänkandet.
Här finns möjlighet att utnyttja både maskiner, flöden och personal på det
mest optimala sätt, avslutar Gunilla Stjernberg.

Ny produktfamilj stålrör

Medicin

Optik

Precision

Fordon

Mätning

Form

Automat

Elektronik

Mekanik

Rekordstort intresse
för Yaskawas nya fabrik

MotoMini, världens minsta industrirobot,
var ett populärt inslag särskilt hos de yngre
besökarna.
Yaskawa Nordic lockade rekordmånga till sitt öppna hus som
Under namnet SSAB Form Tube Plus lanserar nu SSAB en

ny familj precisonsstålrör. SSAB Form Tube Plus har en unik
kombination av tre viktiga egenskaper i samma produkt: bockbarhet, dimensionsnoggrannhet och ytkvalitet. Dessa är egenskaper som ofta efterfrågas inom möbeltillverkning eller andra
lätta typer av konstruktioner.
Med SSAB Form Tube Plus blir tillverkningen kostnadseffektivare för kunden eftersom rören inte behöver slipas före
lackering. Även automatiserad tillverkning och bockningsoperationer underlättas med SSAB Form Tube Plus.
SSAB Form tube Plus finns i två stålsorter E220 och E420.
Den nya produktfamiljen premiärvisades på underleverantörsmässan Alihankinta i Tammerfors som genomfördes 25-27
september.

8

genomfördes i september. Över 500 besökare fick träffa robotar
och medarbetare då Yaskawa visade upp den nya robotfabriken
i Torsås.
Dörrarna till fabriken hölls öppna för en intresserad allmänhet under tre timmar. Besökarna bjöds på guidad tur i robotens
och styrsystemens väg mot en färdig robotanläggning.
Rundvandringen gick i den nya bearbetningshallen med toppmodern utrustning och till avdelningar för konstruktion.
Besökare kunde också få se utbildning av nya robotoperatörer samt det nya robotlagret. Totalt består den nya anläggningen
av drygt 2 500 kvadratmeter kontorsyta och produktionshall.
Många av besökarna hade på ett eller annat sätt en relation
till företaget, men det fanns även flera som ville passa på att
besöka en robotfabrik, något som privatpersoner inte annars så
ofta får tillfälle att göra.

verkstadstidningen | 10
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investeringar

Touch Probe TC60

Dahlbergs Mekaniska
köper 10-axlig Biglia
Dahlbergs Mekaniska Verkstad AB i Lidköping är specialise-

rade på stångmatad cnc-svarvning från sex mm till 65 mm.
Under 2018 togs beslutet att utveckla befintlig verksamhet.
Så två nya medarbetare har under 2018 anställs. Med de två
nya räknar Dahlbergs med att växa, dels inom marknad/sälj
men även inom bearbetningsdelen. Deras senaste investering
är modell B436 Y2 från Italiens största svarvtillverkare Biglia.
Maskinen är en kompakt och kraftfull snedbäddssvarv för
bearbetning i stång upp till 36 mm. Motorspindlar med effekter på elva kW och med maximala varvtal upp till 7000 v/min

Evi Industries satsar på
panelbockningsmaskin

driver båda spindlarna. Motspindeln är programmerbar i två
axlar för att kombinera med integrerad dubbdocka samt minska kollisionsrisken med den övre revolvern.
Båda revolvrarna är drivna på alla platser. Revolvrarnas kraftiga konstruktion medger tuff bearbetning även på de drivna
verktygen. Maskinen har två styrda y-axlar på 50 mm.
Ahlsell Maskin har sålt Biglian.

Vi söker en
servicetekniker

Ny verktygsmaskin blev lösningen

Evi Industries Stockholm & Vaggeryd har investerat i en

P4Lean 2516 från Salvagnini Scandinavia. EVI Industries satsning är resultatet av en mycket omfattande studie där företaget
som är underleverantör måste vara öppen för en mängd olika
produkter, med allt från större serier ner till enstycksproduktion utan att tappa produktivitet i dyra ställtider.
P4Lean 2516 är en panelbockningsmaskin som innebär kraftigt sänkta cykeltider jämfört med om produktion utförs i konventionella kantpressar.
I en P4Lean 2516, kan mycket komplicerade bockar utföras.
Det går oerhört snabbt att tillverka i Salvagninis maskiner som
automatiskt bockar alla sidor (t ex en låda) i enkla eller eller
mer komplicerade bockningar. Bockningarna kan vara dubbelvikta eller i vinkel.
Panelbockningsmaskinen är också utrustad med MAC 2.0
(Material Attitude Correction) som säkerställer att alla detaljer blir rätt varje gång även vid variation av materialkvalitéten
och detaljer som är till exempel vridna för en mer optimerad
nesting.
Tillsammans med ett helt integrerat robotstaplingssystem,
gör att Evi Industries anläggning kan köras obemannad under
längre perioder. Anläggningen är också förberedd för att jobba
i en linje med en Salvagnini S4Xe stans-klippcenter där hela
anläggningen kan skötas av en operatör.
P4Lean–anläggningen kommer att placeras i Kungsängen,
cirka 3 mil norr om Stockholm, och den tas i bruk vintern
2018–19.
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Från vänster ses Marcus Borg, prod/lean–ansvarig på
NVT, Mattias Pettersson, som är företagets ägare och
Risto Saarijärvi, utvecklingsansvarig på NVT.
Efter många år av försök med att lösa en problemdetalj så

fick DMG Mori ritningar, och detaljen att titta på, för att hitta
en lösning, och fixade detta.
I och med att Norrköpings Verkstadstekniska AB redan
hade en maskin från DMG Mori, som personalen var nöjda
med, så var valet att investera i en NLX 2500/700 från samma
leverantör, väldigt lätt.
Norrköpings Verkstadstekniska (NVT) har även bestyckat
denna maskin med en automationslösning från Marab som
kommer att öka företagets kapacitet ytterligare.
Dessa investeringar följer i den utstakade satsning som NVT
gör, och är mitt uppe i. Företaget har flyttat till nya lokaler för
att skapa ett bra klimat och arbetsmiljö för samtliga medarbetare.
Verkstadsföretaget har varit verksamma i branschen sedan
1991 och är idag 23 medarbetare med mycket bred kompetens.
Norrköpings Verkstadstekniska kommer att göra ytterligare
investeringar och anställningar för att möta framtiden med såväl
nuvarande som kommande kunder.
DMG Mori Sweden har levererat.
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Besök oss på Elmia Subcontractor,
monter:D02:60

Extremt snabba och exakta mätningar – även med kylvatten.
Blum-Novotest AB | Skövde室| info@blum-novotest.se | www.blum-novotest.com | Production Metrology Made in Germany
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MASKIN AB
MASKIN AB
ERLANDSSON
MASKIN AB
ERLANDSSON & HJORTH & HJORTH
www.erlab.se
w
ERLANDSSON
Box 211, 281 22 Hässleholm
Besöksadr. Smidesvägen 4, 281 33 Hässleholm
Tel 0451-840 20 • Fax 0451-835 64 •
E-mail info@erlandsson-hjorth.se

Våra agenturer

FMB produktprogram omfattas av 25 st olika modeller
från

79.000:från

29.500:-

89.000:-

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

MAJOR VHZ

28.000:-

PHOENIX

www.abene.se

x
x
x
x
x

Vi erbjuder även:

Byta/köpa in beg maskiner
Maskinvärderingar
Kompletta serviceavtal
Renoveringar
Styrsystems-byten

x
x
x
x
x

Samsung SMEC
FAT/Haco
Leadwell
Weiler
DUGARD

MASKIN AB
ERLANDSSON & HJORTH

TEL: 0123-51175 FAX: 0123-51567
service@abene.se // sales@abene.se

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

ÖvrigaFabrikat:

ZEUS CNC

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

Varuautomat från SupplyPoint ger er.
Rätt skyddsprodukt tillgänglig 24/7

Rätt skyddsprodukt för rätt person och uppgift

FMB BANDSÅGAR

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

från

Helautomat
JUPITER
VHZ CN
Kap 260x310 mm

Automatiska beställningar

från

297.000:från

157.000:-

339.000:-

från

185.000:-

JUPITER CNC

Full kontroll på alla kostnader

Finns för o

FMB BANDSÅGAR

Har ni råd att sätta säkerheten på spel?

Minimera risken och ta full kontroll över era
skyddsprodukter med
SupplyPoint varuautomater

Hydraulisk
MAJORhalvautomat
VHZ
Hydraulisk
halvautomat
Kap
260x350
mm
Kap. 260x350
Gering
+ 60 ° mm
Gering för
+60°sågbandshöjd
Minne
Minne för sågbandshöjd
Frekvensstyrd
Frekvensstyrd bandbandhastighet
hastighet
30-120 m/min
30-120
m/min
Finns ii15
Finns
15olika
olika
modeller! !
modeller

www.erlab.se

från

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

OLIMPUS VHZ

OLIMPUS

Halvautomat
Halvautomat
Kap. 750x500
mm
Kap 750x500 mm,
Ø 540 mm
Ø 540 mm
Finns med
med
gering Finns
+ /-gering
gering +/– gering
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du veta mer, slå en signal eller gå in på vår hemsida: www.erlab.se
Tel 0451-840
SE ALLA VÅRA MASKINER PÅ
E-mail info@erlandsson-hjorth.se
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skärande bearbetning

skärande bearbetning

Nya versionen av
Mastercam har kommit

Genom att välja solidens kanter skapas verktygsbanan
för fasning automatiskt. Kollisionskontroll utförs mot
soliden och fixturer. In- och utgångar samt frigångar beräknas av systemet.
Ny verktygsväg: gradning

I Mastercam multiaxel finns nu ett nytt kommando för
att grada kanterna i 3D- och 5-axlig tillverkning. Den nya
strategin stöder fullradiefräsar och kulfräsar med reducerade skaft. Att grada på komplexa detaljer med underskär är nu enkelt.

Mastercam 2019 har lanserats med flera nya förbättringar och nya funktionaliteter som
ytterligare effektiviserar programmeringen av styrda verktygsmaskiner.

(Bild 4)

D

Multithreading (flerkärning CPU-support)

en svenska återförsäljaren av Mastercam, AME AB
i Göteborg, har börjat skicka ut Mastercam 2019 till
sina avtalskunder. De har bjudits in till visning av
nyheterna, vilket kommer att ske på flera olika platser
runt om i landet. Nedan kan du läsa ett urval av alla
nyheter i Mastercam 2019.

De klassiska 5-axliga strategierna som kurva, valsning,
flowline och multiyta stöder nu multithreading.
Tester har visat tidsbesparingar på upp till 90 procent (24 sekunder i stället för 240 sek). CPU-belastningen ökade med 20 procent. En stor fördel med multithreading är att under beräkningar kan operatören
fortsätta arbeta med andra delar på detaljen.

Bild 3

Stöd för 3D-verktyg

Mastercam 2019 stöder 3D verktyg i svarvning via
3D-STEP-data. De nya verktygen skapas enkelt med
hjälp av ett designverktyg som leder användaren genom
processen.

Utökad simulering

Verktygsbanans olika sektioner kan ändras i färg och linjetjocklek.
In/utgång, snabbmatning och mikrolyft är exempel på rörelser som nu
kan definieras separat.
(Bild 1)

Flera instick

Flera instick-alternativet är nu tillgängligt i spårstickningskommandot. Det minimerar verktygets avböjning
under sticket och ger full kontroll över bearbetningsprocessen. Detta alternativ är lämpligt för djupa och breda
spår. Bearbetningen kan utföras med 30 till 50 procent
högre matningshastighet.

Kontrollera hållare

Funktionen kontrollera hållare har förbättrats och är nu helt integrerad i Mastercam-gränssnittet.
Denna funktion kontrollerar nödvändig verktygslängd och kan justeras automatiskt.

Bild 1

Nya cirkelsegmentverktyg

Efter framgången med Mastercam ”Accelerated Finishing”-teknologin, så har definitionen av dessa verktyg optimerats ytterligare. Verktygstyperna kategoriseras som sidoprofil, bottenprofil och konisk profil.
Befintliga bibliotek från Emuge, Hoffmann m.fl. är tillgängliga för alla
användare.

Power Surfaces

Med den nya power surface funktionen kan ytor enkelt skapas från kurvor och intilliggande ytor.
Bild 4

Ny 3D-funktion: 3D-konturutjämning

Den nya parametern “utjämning“ filtrerar bort plötsliga riktningsförändringar. Antalet punkter minskar och maskinen kan lättare behålla
matningshastigheten. (Bild 2)
Prime Turning

Nya bearbetningsstrategier för den största innovationen inom svarvning! PrimeTurning som var ett tillägg till Mastercam 2018, har integrerats fullt ut i Mastercam 2019.
I motsats till konventionell svarvning möjliggör Prime Turning
bearbetning i alla riktningar. Detta leder till betydande effektivitets- och
produktivitetsökningar. (Bild 3)
Ny 2D-verktygsväg: solidfräsning

Att programmera gradning/fasning av en komplex prismatisk detalj
är nu enkelt, endast några få klick behövs.
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Denna artikel är ett pressmeddelande från AME
och har redigerats av Verkstadstidningen.

Investering på gång?

Bild 2

Vi kan din bransch, vi kan finansiering.

I motsats till konventionell
svarvning möjliggör Prime Turning
bearbetning i alla riktningar. Detta
leder till betydande effektivitetsoch produktivitetsökningar.
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Kontakta oss så hjälper vi dig.
Stockholm
Daniel Önefäldt
08-635 36 94
daniel.onefaldt@wasakredit.se
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Göteborg
Mats Cederfalk
031-771 98 93
mats.cederfalk@wasakredit.se
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Vattenskärningsmaskiner
Vår prioritet är att bygga teknisk support och en väl fungerande
organisation för eftermarknad, vi ska bli ett av dom starka
och mest respekterade alternativen i Sverige!

Best choice.

Säljchef
Lennart Svensson
+46 (0)142-360 200
lennart@lemeko.se
www.lemeko.se

38 000 möjligheter att förverkliga din idé
norelem är en tillverkare och distributör av industriella
komponenter och system och erbjuder mer än
38 000 Tyska kvalitetsprodukter.
THE BIG GREEN BOOK, norelems kostnadsfria katalog
över standardkomponenter, är tillgänglig för beställning
genom att kontakta info@norelem.se

norelem AB har etablerat sig i Sverige
info@norelem.se

MICRO-HITE

Vi levererar högkvalitativa,
svenskbyggda maskiner.

Fiberlaserskärning
utan kompromisser

Den nya serien av höjdmätare avsedda för produktion och mätrum.
Fyller gapet mellan traditionella instrument och avancerade mätmaskiner.
Lättarbetad hybridpanel, touch och knappar.
Manuell eller motoriserad.

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.

3:80

mmer B0
Monternu

Laserskärning | Bockning | Vattenskärning
bystronic.com

Femaxlig vattenskärning
upp till 6000 bar!

www.kimtech.se
Tel: 08 584 301 90

Kontakta oss för en demonstration!

www.promet.se
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TYSKA FMB tillverkar stångmagasin med hög kvalité, byggt
på erfarenhet, kunskap och teknologi från tidigt 80-tal.
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representerar följande agenturer i Sverige

SKÄRPVERKTYG
SKÄRPVERKTYG

Starthålsgnist

Skärande verktyg, borrar, fräsar,
gängtappar, upprymmare, brotschar m.m.
Specialitet: Specialverktyg i HM och HSS.

Världsledande tillverkare
av mät- och
förinställningsmaskiner.

Vi är den kompletta leverantören av
tråd- och sänkgnisttillbehör.

Best choice.

Slipskiva ifrån vår
nya diamantleverantör!

BTA är en tillverkare av speciella verktyg och tillbehör för
djuphålsborrning.

Rullpoleringsverktyg för
invändig, utvändig, konisk,
plan, eller sfärisk yta.

Ledande tillverkare av
gängchuckar och gängapparter
för manuella och CNC-styrda
maskiner.

Lettringsverktyg, skärande,
tryckande. Profilhuvuden.

Se månadserbjudande på
www.skarpverktyg.se

SKÄRPVERKTYG AB
SKÄRPVERKTYG
AB
Växthusgatan 4,
4, 431
431
60
Växthusgatan
MÖLNDAL
Kråketorpsgatan
10,
43160
53MÖLNDAL
MÖLNDAL
Tel: 031-87
031-87 00
00 50,
50, Fax
Fax 031-87
Tel:
031-87 14
14 15
15
info@skarpverktyg.se www.skarpverktyg.se
www.skarpverktyg.se
info@skarpverktyg.se

ALFRA ROTABEST

®

LYFTMAGNETSYSTEM

Lyft-fLytt-Positionering-fixering-formning-transPort
TML 1000

Monter D02:36
Välkommen!

Lyfter 1000 kg*
Egenvikt 18 kg
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TML 500

Fullt utbyte
av fiberlaserskärningen

Snäckfräsar (Hobbar) för kuggbearbetning.

Automation för stora serier och flexibilitet för
små uppdrag. ByTrans Cross automatiserar
materialflödet vid laserskärning med ByStar
Fiber. Bystronics helautomatiska laserskärningslösning bidrar med intelligent skärteknik
och materialhantering för alla slags uppdrag.

!

Maskinskruvstycken för 5-axlig bearbetning.
- Spänner utan behov av förprägling.

Cutting | Bending | Automation
bystronic.com

Lättast i klassen!

Lyfter 500 kg*
Egenvikt 7,3 kg

Flerspindliga borrhuvuden,
vinkelfräshuvuden,
varvtalshöjare.
Verktyg specialtillverkas efter
kunds önskemål.

Kylmedelsrör i aluminium, 1/4” och 1/2”.
- Håller formen i tryck upp till 80-bar.

TML 250

Lyfter 250 kg*
Egenvikt 3,5 kg

Djuphålsborrning Pipborr HM,
PKDØ 0,6 - 45,0 mm.

TML 100

Lyfter 100 kg*
Egenvikt 1,02 kg

* Lyftkapacitet enligt tabell för respektive magnet

Högpresterande igelfräsar,
planfräsar, skivfräsar,
T-spårsfräsar m.m.
Standard och special enligt
ritning.

Fasta och drivna hållare för
CNC-Svarvar.

Brotschar (PKD, Cermet,
Hårdmetall, CBN),
brotschringar samt utbytbara
huvuden.

Fasta eller ställbara
specialverktyg för bearbetning
av aluminium och gjutsgods
med PKD eller hårdmetall.

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

Importör och distributör av ALFRA:s produkter för metallbearbetning sedan 1994
För mer information, kontakta din närmaste återförsäljare eller ring:

VVAB MASKIN & TEKNIK AB • Tel 031-51 90 30
www.rotabest.com, info@rotabest.com
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Spännande teknik på AMB
När AMB nyligen genomfördes demonstrerades automation och avancerad maskinteknik.
Besökare kunde också studera hur verktygstillverkare kompletterar konventionell
bearbetningsteknik med additiv tillverkning för att färdigställa nya produkter.
Två medarbetare från Absolent som
tog hand om besökare i montern.
Nicklas Jonsson är försäljningschef
för exporten och Annika Klasson
arbetar med support och försäljning.

foton: per sjögren

EMO i Hannover) så fanns det i vanlig ordning ett överflöd av
teknik för metallbearbetning att studera under de fem dagarna
i Stuttgart.
Den som besökte mässan för att studera femaxliga fleroperationsmaskiner hade hur mycket som helt att titta på. I en
femaxlig flerop kan detaljer med mycket komplexa geometrier
bearbetas helt färdiga i en och samma uppspänning.
I maskintypen kan femaxlig simultanbearbetning utföras.
Med den metoden går det att tackla en yta hur som helst, spindeln kan komma runt ett helt ämne utan att släppa ytan.
Med fleroperationsmaskiner kan mycket fina ytor erhållas på
bearbetade komponenter.
På AMB var det världspremiär för den femaxli-

Över 91 000 besökare kom till AMB 2018. Bilden är från en av verktygshallarna.

I

september genomfördes AMB 2018 på Neue
Messe Stuttgart. Mässan, som arrangeras jämna
år, är ett mycket intressant event. Det du kan se
på EMO kan du i praktiken även se på AMB.
På EMO är det mer av allt. Den som besöker AMB
ser det viktigaste och framför allt är det en kompakt mässa där
det är korta avstånd mellan de tio hallarna.
Till AMB 2018 kom 91 016 besökare, vilket är över ettusen
fler än för två år sedan. Antalet utställare var 1 553 (jämfört med
1 469 för två år sedan). AMB växer långsamt. När utställningen
genomfördes 2008 kom cirka 80 000 besökare.

Mässan i Stuttgart får en allt större betydelse. Det kan de

flesta svenskar som Verkstadstidningen pratade med intyga.
En svensk utställare var Absolent. I montern träffade vi Annika
Klasson som arbetar med support och försäljning på företaget:

20

foto: per sjögren

– Vi har haft möten med såväl befintliga kunder samt också
träffat många potentiella kunder. Vi träffar också flera av våra
återförsäljare ute i världen.
För Absolent, med huvudkontor i Lidköping, är AMB en
viktig mässa då de exporterar sina produkter över hela världen.
Företaget tillverkar luftfiltreringsprodukter för rening av processluft. Deras produkter säkerställer att luften är ren i verkstäder och produktionsanläggningar.
För att bli av med problem med oljedimma, oljerök och stoft
erbjuder Absolent flera olika lösningar. Det är allt från stora
till små, maskinmonterade eller centralanläggningar, som kan
placeras inom– eller utomhus.
På AMB demonstrerade Absolent bland annat sin A-Line
som är till för tuffa applikationer på mindre maskiner.
Trots att AMB är en kompakt mässa (om man jämför med

verkstadstidningen | 10
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ga fleroperationsmaskinen Axile G6 APC. Standard i denna maskin är automatisk palettväxling. Två paletter som standard går att bygga ut.
– Den är förberedd för att docka in på en
FMS-anläggning av typ Fastems eller med
deras container-anläggning samt med en
6-palettstation, säger Johan Martinez, vd för
Ahlsell Maskin som säljer Axile i Sverige.
Axile G6 APC har Kesslerspindel (20 000
rpm), även bordet är från väl ansedda Kessler.
Antal verktyg är 60/120. Maximal verktygslängd
är 300 mm.
Förra året lanserade Buffalo Machinery Axile
G8 som har Ahlsell Maskin fått bra start med.
– Kunder som har köpt Axile G8-modellen
är mycket nöjda med prestandan på den maskinen, säger Johan Martinez, som tror att även
Axile G6 APC blir populär på den svenska
marknaden.
– Fleroperationsmaskinen är fullmatad
med flera av Axiles smarta teknologier för att
få högsta prestanda, bland annat maskinövervakning, tool tip compensation, med mera,
fortsätter han.

verkstadstidningen |10

2018

Den nya fleroperationsmaskinen kommer snart att visas i
Sverige.
– Vi visar den under vårt öppna hus i Örebro den 24–26
oktober, säger Johan Martinez.
Intressant teknik visades överallt på AMB. Mapal, som i huvud-

sak tillverkar verktyg för skärande bearbetning, ställde ut.
I montern kunde man studera verktyg, chuckar och hållare
som tillverkats på ett konventionellt sätt och kompletterats med
additiv tillverkning.
Det finns flera fördelar med att komplettera konventionell
tillverkning av hållare, chuckar och verktyg med 3D-printing.

444

Den femaxliga fleroperationsmaskinen Axile G6 APC är en maskin med automatisk palettväxling. Två paletter är standard, det går att bygga ut.
Maskinen är förberedd för att docka in på en FMS-anläggning av typ Fastems
eller med deras container-anläggning samt med en 6-palettstation.
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– Bland annat kan man tillverka långa och
mycket slimmade hydraulchuckar som
har mycket bra åtkomlighet likt krympchuckar, säger Peter Karlsson, säljare på
Colly Verkstadsteknik som säljer Mapal.
När det gäller verktyg kan man genom
att komplettera tillverkningen med 3Dtekniken få ned tyngden på verktygen.

foton: per sjögren

–Till exempel tunga verktyg eller verktyg med långa uthäng går det att med
3D-printing bygga upp strukturer som är
väldigt lätta men ända uppnå samma stabilitet i verktyget, säger Peter Karlsson.
Här är ett annat exempel. Mapal har
chuckar med beteckningen HTC (high
torque chuck). De kombinerar de mycket
höga dämpningsegenskaperna hos de hyPeter Karlsson, Nikos Diavatis och Richard Hellman, samtliga från Colly Verkdrauliska chuckarna med de höga inspänstadsteknik, ses här i Mapals monter. Hos Mapal kunde besökare bland annat
studera verktyg, chuckar och hållare som har tillverkats på ett konventionellt
ningskrafterna som krympchucken har.
sätt och kompletterats med additiv tillverkning.
Nu har Mapal applicerat 3D-printing på
HTC-chuckar och uppnåt mycket goda resultat.
– Det är högre inspänningskraft på 3D-printade chuckar än
– Temat i vår monter är digitaliseringen, säger han.
jämfört med en krympchuck, säger Peter Karlsson.
Heller har kommit långt när det gäller digitaliseringen.
Hylsan på en konventionell chuck löds fast, därmed blir den
Företaget har i samarbete med Siemens utvecklat Heller4
fogen det svagaste på chucken. Genom att 3D-printa själva
Industry solutions. Ett av målen med den digitala lösningen
kammaren på chucken finns det ingen svag del på den. Med adär att eliminera/minska oplanerade stopp, effektivisera proditiv tillverkning får man upp inspänningstrycket på en chuck
duktionen. Med Heller4Industry solutions kan verkstadssom också är mycket slimmad.
företag öka produktiviteten.
Heller Maschinenfabrik GmbH är en av de stora verktygsma-

skintillverkarna i Tyskland. Företaget med cirka 2 250 anställda
är en av världens ledande leverantörer av horisontala fleroperationsmaskiner.
I Sverige representeras Heller av Masentia i Värnamo. I Hellers monter träffar vi Veijo Laitinen som är försäljningschef för
de nordiska länderna på Heller. Han har också arbetat på Masentia i Värnamo.

På maskinsidan presenterade Heller den nya femaxliga
fleroperationsmaskinen HF 5500 med 900/950/900 för x/y/z.
På maskinbordet kan ämnen upp till 900x870 mm bearbetas.
Fleropen kan med fördel bestyckas med HSK-A 100.
– Fleroperationsmaskinen kan fås med eller utan palettväxlare, säger Veijo Laitinen.
Heller ligger i Nürtingen cirka 35 km söder om Stüttgart.
Utöver produktionsenheten i Nürtingen har företaget produktionsenheter i Storbritannien,
USA och Brasilien. Heller kan
leverera kompletta lösningar med
fixturer samt hållande och skärande verktyg.
På sidorna 24-31 kan du läsa
mer om AMB 2018.
Per Sjögren

Heller presenterade den nya
femaxliga fleroperationsmaskinen HF 5500. Fleroperationsmaskinen kan fås med eller utan
palettväxlare.
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Flera exempel på konkurrenskraftig
produktion visades i Stuttgart
Ett fixtur–system där inspänning av arbetsstycken kan utföras på ett mycket effektivt sätt, ett
verktygslagersystem som innebär att en verkstad har fullständig överblick över verktygshanteringen.
Det och mycket mer kunde ses på AMB i Stuttgart.

I

den föregående artikeln skrev vi om att AMB är
en mässa som växer. En av de 1 553 utställarna var
Gressel som visade Bolt–IT. Det är ett fixtursystem som enligt det schweiziska företaget innebär
att inspänning av arbetsstycken kan utföras i en
helt ny dimension.
– Gressel har tänkt lite grann utanför
boxen, säger Roger Höglund, team leadfoton: per sjögren
er på Ravema som representerar Gressel.
Bolt–IT är till för bearbetning av
små och medelstora serier där en robot
betjänar en verktygsmaskin. Med systemet kan automatiserad fåstycksproduktion utföras på ett mycket konkurrenskraftigt sätt.
Den stora fördelen med Bolt–IT är att
man aldrig behöver byta fixtur i verktygsmaskinen, oavsett om arbetsstyckena varierar i storlek.

Bolt–IT består av fixtur, magasin där arbetsstycken placeras och
arbetsstycken.
Fixturen har diagonala kryss, magasinet har liknande diagonala
kryss och arbetsstyckena har fyra stycken fastsvetsade tappar
(pinnar). Tapparna innebär att nollpunkten alltid blir i centrum, nollpunkten är mellan de fyra tapparna.

foto: per sjögren

Oskar Bringsved och Ralf Bengtsson, administrativ chef
respektive key account manager på Gühring Sweden AB,
står intill Gührings GTMS (Gühring Tool Management
Software).

– Tapparna kan ha olika avstånd beroende på arbetsstyckets
storlek. Det är dock alltid samma fixtur och det är alltid samma
magasinsdel med arbetsstycken, säger Roger Höglund.
I magasinet kan små och stora arbetsstycken placeras ihop.
Arbetsstyckena kan vara runda, avlånga, trekantiga, med mera.
De svetsade tapparna på arbetsstyckena följer de diagonala
kryssen på såväl fixturen som i magasinet.
Roboten betjänar verktygsmaskinen och placerar samt hämtar arbetsstycken från magasinet.
Bolt–IT är en ny lösning för företag inom verkstadsindustrin.
Däremot används den sedan tidigare inom fordonsindustrin.
Tyska Gühring är en av de riktigt stora tillverkarna i världen

när det gäller verktyg för skärande bearbetning. En av flera av
företagets produkter som demonstrerades på AMB var GTMS
(Gühring Tool Management Software).
Genom att använda sig av Gührings verktygslagersystem har
en verkstad fullständig överblick över verktygshanteringen.
Verkstaden uppnår fördelar som ordning och reda, samt sänkt
lagervärde och minskad verktygsförbrukning. Det automatiserade verktygslagersystemet medför också att maskinstillestånd,
på grund av verktygsbrist kan undvikas. Utöver det innebär systemet att ett verkstadsföretag frigör många värdefulla
arbetstimmar.
GTMS–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.
Tool Management från Gühring består av hård- och mjukvara. Hårdvaran är ytan som ett skåp eller en lagerplats upptar
och mjukvaran är själva hjärtat i systemet.

Bolt–IT från Gressel är ett fixtursystem som
enligt företaget innebär att inspänning av
arbetsstycken kan utföras i en helt ny
dimension.

Öka produktiviteten
med förinställning
Med förinställning av verktygen utanför bearbetningsmaskinen
garanteras bland annat att verktygen är rättinställda och har
nödvändig rundgångsnoggrannhet,vilket väsentligt bidrar till
kortare maskinstillestånd och ökad produktivitet.
Microset har ett brett program med förinställare för
alla olika ändamål.
Colly har kompetensen för att hjälpa er välja rätt utrustning
anpassad för era behov.

Colly Verkstadsteknik AB
Raseborgsgatan 9, Box 6042, 164 06 Kista
Tel: 08-703 01 00 E-post: info@vt.colly.se
Webb: www.collyverkstadsteknik.se
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Med Horns nya verktyg med modellbeteckningen 105 går det att snabbt
bearbeta djupa, smala spår och former.

Paul Horn är även de en tysk tillverkare av verktyg för skä-

rande bearbetning.
Företaget ställer alltid ut på AMB. I år demonstrerades ett
par nyheter bland annat skivfräsen 409 som är en enkel, justerbar och användarvänlig fräs.
Företaget presenterade också att de har utvecklat ett par
verktyg som utför speed forming-tekniken. Modellen heter 105
och det handlar om formhyvling.
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Med en pinnfräs kan lätt avböjningar och vinkelfel uppstå.
– Hyvlingen sker linjärt med 105, säger
Tony Asplund.
Verktyget kan också kombineras med en
funktion så att böljande och böjda spår kan
bearbetas.
Det var välbesökt i Horns monter och Tony
Asplund gillar mässan i Stuttgart.
– AMB är överskådlig. Mässområdet ligger
nära flygplatsen, en besökare kan flyga ned
och hem på en och samma dag, säger han.
Paul Horn hade fler intressanta produkter
i montern som vi återkommer med i nästa
nummer.

foto: per sjögren

Oskar Bringsved, administrativ chef på
Gühring Sweden AB, berättar att GTMS är
flexibelt och kan kundanpassas.
– Det går att designa och utnyttja verktygsskåpen efter önskemål. Det går även
att koppla ihop flera skåp för att på så sätt
få ut mer lageryta, säger han.
När det gäller AMB tycker Oskar
Bringsved att det är en bra mässa.
– För Gühring var den mycket bra. Många
besökare var positiva och hade mycket
att göra. I framtiden hoppas jag att fler
svenskar kommer hit. För det är en kompakt mässa och det är smidigt att ta sig hit
då den ligger vid flygplatsen.
I nästa nummer kan du läsa mer om vad
Gühring visade på AMB.

amb

– Med 105–verktyget går det att snabbt bearbeta djupa, smala
spår och former, säger Tony Asplund, försäljningschef på Horn
Sverige.
Tack vare speed forming-tekniken kan spår ned till 20 millimeter bearbetas fort och kostnadseffektivt. Det kan röra sig om
djupa smala spår med en bredd på endast 2-3 mm.
105–verktyget är ett alternativ till att bearbeta med en
konventionell pinnfräs. Med 105 blir det effektivare och bättre
ytor än då en pinnfräs används.
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Allt fler lockas till Stuttgart där den senate

foto: per sjögren
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Index-Traub hade en fullmatad monter där nya flerfunktionsmaskinen
G420 stod i fokus.

tekniken demonstreras. Index-Traub hade en fullmatad monter där nyheten G420 stod i fokus (maskinen hade placerats i
ett av hörnen i montern, där två gångar möttes, för att fånga
maximal uppmärksamhet.
Enligt Index-Traub har flerfunktionsmaskinen Index G420
en ny typ av design som medför en mycket hög stabilitet. Maskinen har frässpindel, huvud- och motspindel samt förutom
x/y/z även c- och b-axel. I verktygsmagasinet får 139 verktyg
plats. G420 har två nedre revolvrar.
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– G420 har också en portal i taket, som är integrerad med
maskinen. Portalens uppgift är att plocka detaljer. Maskinen har
också dubbdocka, säger Håkan Sars, vd för dotterbolaget IndexTraub Nordic.
En av många finesser med Index G420 är att i frässpindeln
kan långa verktyg växlas in – upp till 500 mm långa.
– Det innebär bland annat att djuphålsborrning kan utföras i
maskinen, säger Håkan Sars.
Index G420 ersätter Index-modellen G400.

444
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Acura 65 har blivit en framgång för Hedelius, såväl i
Tyskland och i många andra
europeiska länder som i
Sverige.

foton: per sjögren

En annan tysk verktygsmaskintillverkare är Hedelius som

tillverkar tre- och femaxliga fleroperationsmaskiner.
Under AMB 2016 premiärvisade Hedelius Acura som finns
i modellerna 55, 65 och snart en Acura 85-modell. Acura är en
femaxlig fleroperationsmaskin där bearbetning av komplexa
detaljer med hög precision kan utföras.
Acura 65 har blivit en framgång för Hedelius, såväl i Tyskland som i många andra europeiska länder. Sverige är inget
undantag. På drygt 1,5 år har Maskin AB A. Fransson sålt sju
stycken Acura 65-maskiner.
– Acura 65 är en gångbar modell, vi har fått mycket bra
respons från våra kunder, säger Henrik Fransson, försäljningschef på Maskin AB A. Fransson.
Acura 65 är en kompakt maskin som kan utrustas med HSK
A63. X/y/z är 700x650x600 mm. Verktygsmagasinet i en Acura
har 65 platser.
En finess med maskinmodellen är den stora skjutdörren som i
kombination med den låga bädden
ger en operatör direkt tillgång till
arbetsstycket för uppspänning eller
kontroll av ämnet.
En operatör kommer in mycket
nära arbetsstycket. Det är inte enbart på en Acura, generellt är Hedelius maskiner ergonomiska.
På AMB marknadsförde också

Hedelius sin nästa Acura-modell som har beteckningen 85 och
med 900x850x700 mm för x/y/z.
Hedelius lanserar maskinen inom en snar framtid.
Citizen demonstrerade sin patenterade teknik LFV (Low Frequency Vibration). I montern visade den japanska maskintillverkaren en L32 utrustad med tekniken.
I en Citizen utrustad med LFV–tekniken uppnås högre
avverkning. Utöver det förbättras prestandan i svarven och det
blir 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. I Sverige är Bromi–Gruppen agent
för Citizen. Bromi har sålt flera maskiner med LFV-tekniken.

THE ULTIMATE
HIGH-FEED
CUTTER
with m axim u m
v er satility
Bore type: ø40 - ø200 mm
Shank type: ø16 - ø40 mm
Modular type: ø16 - ø32 mm
Available in coarse- and
close-pitch designs
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Denna Citizen av modell L32 är
utrustad med LFV (Low Frequency
Vibration). En av flera fördelar med
tekniken är att spånor kan brytas på
ett sådant sätt att spånproblem inte
uppstår lika lätt.
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Lennart Svensson, ägare
av Lemeko Machinery,
invid stångmagasinet
Turbo 336 från FMB
Maschinenbau.

– Vi trycker på LFV-tekniken som vi tror mycket på, säger
Anders Lindau, chef för Bromi–Gruppens Värnamokontor.
En Citizen med LFV-tekniken kan bearbeta i alla möjliga
konventionella material, inklusive plast, koppar och nickelbaserade superlegeringar som Inconel.
Lennart svensson är en välkänd profil inom verkstadsindustrin. Han har arbetat för och ägt företag som säljer verktygsmaskiner. Sedan i våras driver och äger han Lemeko Machinery
som representerar FMB Maschinenbau, en tysk tillverkare av
stångmagasin.
– De tillverkar stångmagasin med hög kvalité som också är
mycket stabila, säger han.
Lennart Svenssons målsättning är att inom ett par år bli en
av de två stora på den svenska marknaden när det gäller försäljning och service av stångmagasin.
– Det är fullt rimligt. FMB ligger långt framme tekniskt.
De kan bli stora på den svenska marknaden. Jag har redan sålt
ett par stångmagasin, bland annat till Part Precision Sweden,
säger Lennart Svensson.
Han har också ordnat med servicetekniker och beställda
reservdelar kan vara på plats hos en verkstad inom 24 timmar
efter en beställning.
FMB, som har runt 160 anställda, ställde ut i Stuttgart.
De demonstrerade bland annat Turbo 336 som är en storsäljare.
Turbo 336 hade ett integrerat högtrycksaggregat som var placerat under magasinet.
– Det innebär en stor platsbesparing, det finns gott om plats
att utnyttja under stångmagasinet, säger Lennart Svensson.
Med högtrycksaggregatet och genom att kunna rikta högtrycksstrålen går det att styra och bryta spånor samt få bort dem
på ett effektivt sätt.
– Ett högtrycksaggregat innebär färre stillestånd i en svarv,
säger Lennart Svensson.

Stiefelmayers G-serie är hydraulisk utjämnande chuckar. I en G-chuck
centreras först backarna därefter spänns arbetsstycket.

En av flera fördelar med en
hydraulisk utjämnande chuck,
jämfört med en mekanisk chuck,
är att backarna anpassar sig efter
detaljen, det blir en mycket bra
och för detaljen en spännings fri
fastspänning (samma form).

Per Sjögren

Först inom probning...
...handlar om mätbara värden, och fyra decennier efter det att Renishaw uppfann
mätproben fortsätter maskinanvändare över hela världen att skapa mervärden från våra
innovativa lösningar och produkter. Från uppriktning av arbetsstycket till automatiserad
verktygsinmätning, kalibrering och processförbättringar...

Det tyska företaget Stiefelmayer är en stor leverantör av inn-

ovativa chuck- och uppspänningslösningar. Företagets chucklösningar finns i över 10 000 installationer över hela världen
och de är även en ledande leverantör till svarv- och slipmaskinstillverkare.
Stiefelmayer ställer alltid ut på AMB. I år demonstrerade
företaget bland annat sin G-serie, som är den nya generationens utjämnande chuckar. G:et i modellbeteckningen står för
geschlossen vilket innebär att det är ett slutet system.
Chuckarna i G-serien är hydrauliska och finns i två utföranden – centriskt spännande eller centriskt nedåt dragande
chuckar. I montern fanns en Stiefelmayer SBF–G som har en
hydraulisk enhet för att jämna ut backarna.
En av flera fördelar med en hydraulisk utjämnande chuck,
jämfört med en mekanisk chuck, är att backarna anpassar sig
efter detaljen, det blir en mycket bra och för detaljen en spännings fri fastspänning (samma form).
I Stiefelmayers G-chuckar centreras först backarna därefter
spänns arbetsstycket fast.

Monternummer B03:77
• Mest erfaren
• Största utbudet
• Den bredaste supporten

...och högsta lönsamhet!
För vidare information vänligen besök www.renishaw.se/mtp
eller ring oss på +46 8 584 908 80

Renishaw AB Biskop Henriks väg 2, SE-176 76 Järfälla, Sverige
T +46 8 584 908 80 F +46 8 584 908 99 E sweden@renishaw.com

www.renishaw.se
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– Först förcentreras backarna och därefter jämnas de ut efter arbetsstycket och sedan spänns
arbetsstycket, säger Niclas Fhürong, vd på GL
Maskin & Verktyg som säljer Stiefelmayer i
Sverige.
I en hydraulisk utjämnande chuck kan back
1 gå lite längre än back 3, för att ta ett exempel.
– I en mekanisk chuck rör sig samtliga backar inåt till spännkraften är uppnådd. Alla backar dras lika långt och hårt samt tar inte hänsyn till hur formen på ett arbetsstycke är, säger
Niclas Fhürong.
Här är ett exempel där en oval ring, som inte
är riktigt rund och där invändiga spänningar
finns, som ska bearbetas.
När svarvningen är färdig och den svarvade
biten lossas från G-chucken är inner-diametern
rund och ytter-diametern har samma form som
den var före bearbetningen, eftersom backarna
anpassar sig mot ytterdiametern.
Resultatet ger förutsättningar till ett lyckat
resultat i nästkommande operationer.
I nummer 11 (utkommer 13 november) återkommer vi med mer från mässan AMB.
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Nya lokaler ett lyft för Dorato Tools
Dorato Tools AB i Eskilstuna har nya lokaler, vilket företaget firade med öppet hus.
– Nu har vi en permanent utställningslokal där event, testkörningar, med mera kan
genomföras, säger Mikael Gyllhamn, vd och delägare av Dorato Tools.

foto: per sjögren

Mikael Gyllhamn, vd för Dorato Tools, ses här på övervåningen i de nya lokalerna där kontoret ligger.

Dorato Tools öppna
hus i början av oktober
bjöd på verktyg för
skärande bearbetning,
maskindemonstrationer och en prägel av
Oktoberfest.

D

foto: per sjögren

orato Tools öppna hus genomfördes 3–4
oktober. Dagarna sammanföll med tiden
för Oktoberfest i München.
– Vi tyckte att det var passande att ha en
stämning av oktoberfest under öppna huset,
säger Mikael Gyllhamn.
Anställda på Dorato Tools gick omkring i lederhosen.
Till lunch serverades grillade tyska korvar och surkål. En av
kvällarna var det middag i lokalerna med tyskt öl och mer korv
och surkål. Ölet var specialbeställt på Systembolaget.
God korv och öl i all ära men de 45 som kom till öppna hu-

set var i första hand där för att studera teknik. Dorato Tools
säljer verktyg för skärande bearbetning. Produktportföljen
består bland annat av tillverkning av specialverktyg i egen regi
som säljs under varumärket Dorato Tools.
Företaget säljer även verktyg från Granlund Tools och är
agent för den kinesiska verktygstillverkaren ZCC–CT, som de
har framgång med.
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– Det är med ZCC–CT som vi kommer att växa, säger Mikael
Gyllhamn.
Dorato Tools har ambition att växa, idag har de fyra anställda. Om några år räknar de med att vara ett par till.
–Våra nya lokaler är ett lyft och ett steg i satsningen för att nå
till nästa nivå, säger Mikael Gyllhamn.
Lokalerna är på 200 kvm, att jämföras med de tidigare
lokalerna som i princip var ett större kontorsrum. De nya lokalerna består av en maskinhall och kontor på övervåningen där
även ett konferensrum finns. Det är ljust och fint.
Framför allt så har Dorato nu en maskinhall där kunder kan
få gå utbildningar och studera verktyg samt se bearbetningar i
en verktygsmaskin. Under öppna huset genomfördes maskindemonstrationer i en Okuma Genos M560–V–e. Fleroperationsmaskinen var bestyckad med ZCC-CT-verktyg.
Sedan 2012 är Dorato Tools agent för ZCC–CT. Allt fler svenska
verkstäder upptäcker verktygen och skären från detta företag.
Det har inneburit att ZCC–CT är deras ledande agentur.
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ZCC–CT har ett brett sortiment av verktyg för fräsning,
svarvning, borrning, med mera. De har även CBN- och
PCD-verktyg.
Företaget introducerar kontinuerligt nya produkter. Här är
ett exempel som introducerades för drygt ett år sedan. ZM är
spånbrytare för fin– och mediumbearbetning av höglegerade
stål. ZM passar för bearbetning av stål med högt kolinnehåll
samt kromlegerade material.
Enligt ZCC–CT är det en utmärkt kombination av skärpa
och stabilitet i skäreggarna. Spånbrytarna har en hög skärpa i
kombination med bra stabilitet som medger effektiv spånbrytning, höga skärdata och lång livslängd, speciellt i kombination
med beläggningen YB6315.

Visste du att..
Alla produkter från BIG KAISER genomgår
en dubbel kvalitetskontroll innan de
lämnar fabriken.
Med en produktportfölj på över 20 000
precisionsverktyg erbjuder BIG KAISER
produkter som passar dina mest krävande
applikationer.

2003 etablerade ZCC–CT ett europeiskt huvudkontor med

säte i Düsseldorf. ZCC-CT Europe GmbH växer för varje år
och idag är de över 80 anställda. För tiotalet år sedan fanns det
gott om fördomar mot verktyg från Kina. Fördomarna börjar
allt mer att försvinna.
Den kinesiska verktygstillverkaren har fått in en fot i den
europeiska verkstadsindustrin och är nu accepterade på ett helt
annat sätt än de var för ett decennium sedan.
–Köpare av våra verktyg är företag inom bland annat automotive. Vi växer i Tyskland, Frankrike och flera andra länder,
säger Bernd Heinermann, som deltog på det öppna huset.
Bernd Heinermann är teknisk chef och ansvarar för försäljningen till Sverige på ZCC-CT Europe GmbH. Han hade rest
till Eskilstuna för att bistå Mikael Gyllhamn och de övriga på
Dorato Tools med teknisk information till kunderna under
öppna huset.
Mer om ZCC–CT kan du läsa om i nummer 11 (utkommer
13 november).

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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KOMPLETTBEARBETNING
I NYA DIMENSIONER

Gabriele ”Gabi” Magnusson
arbetar med order samt är
innesäljare på Dorato Tools.
foton: per sjögren

Två Stenbergsmedarbetare på öppna huset. Thomas Åkermark är
distriktsansvarig för Mälardalen–Stockholm och Corneliu Lucas är
produktionstekniker.
Under öppna huset deltog även Stenbergs, återförsäljare

av Okuma. Det beror på att Stenbergs ingår i det familjeägda
investeringsbolaget J2L Holding AB, som även äger 51 procent
av Dorato Tools (Mikael Gyllhamn äger 49 procent).
Stenbergs ligger i Jönköping där de har stor demohall.
Tanken är att lokalerna i Eskilstuna ska vara navet för Stenbergs
i Mälardalen och kringliggande regioner.
Eskilstuna är centralt för kunder i Mälardalen. Lite mer långväga kunder, exempelvis från Dalarna, Gästrikland och Hälsingland, kör ned till Eskilstuna och hem under en och samma dag.
– De kör till Eskilstuna ser en demonstration och hinner
hem i rimlig tid, säger Thomas Åkermark, distriktsansvarig för
Mälardalen–Stockholm på Stenbergs.
I Doratos maskinhall står fleroperationsmaskinen Okuma

Genos M560–V–e med 1050/560/460 mm för x/y/z. Max varvtal i maskinen är 15 000 rpm, bordsstorleken är 1300x560 mm.
Tanken är att maskinen i hallen ska bytas ut.
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Pontus Ramström och Robin Rudberg, vice vd
respektive ansvarig för underhåll och utveckling på
Ojop Sweden, studerar verktyg från ZCC-CT.

– Oavsett vilken maskin som finns i maskinhallen så är den
till salu. När en maskin säljs ställer vi in en ny Okuma, säger
Thomas Åkermark.
Okumas Genosserie består av fleroperationsmaskiner och
svarvar. En Genos ligger prismässigt en bit under det övriga
Okuma-sortimentet. Merparten av modellerna i serien tillverkas på Okumas fabrik i Taiwan.
En Genos är rakt igenom en Okuma. Modellerna i serien är
utrustade med Okumas styrsystem OSP P300 och har minst ett
par av Okumas intelligenta funktioner som standard.
Köparen av en Genos får likadana villkor som i alla andra
nya Okumamaskiner, det vill säga installation, igångkörning,
garanti och utbildning, så det är ett bra alternativ till att köpa
en begagnad maskin.
Okumas Genos har funnits i cirka sex år. Köpare av Genosmaskiner i Sverige är såväl stora som små verkstadsföretag.

INDEX G420
Fleroperationssvarven
för kraftfull bearbetning
av större detaljer

Per Sjögren
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Maskinkoncept
• Identiska huvud- och motspindel med
spindelgenomgång Ø 102 mm
• 3 Verktygsbärare för upp till 139 verktyg
• Kraftfull motorfrässpindel för
komplex 5-axlig fräsbearbetning
• Genomtänkt arbetsrumskoncept
för svarvlängder upp till 1600 mm

•
•
•
•

Hög termisk och mekanisk stabilitet
Hög dynamik (snabbgång 50 m/min)
Integrerad detaljhantering
Kvalitet “Made in Germany“

index-traub.se/g420
2018
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DMG Moris stora femaxliga
maskiner drog stort intresse
under IMTS.
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WFL visade en mäktig
maskin i form av sin M120
Millturn.
foto: mats lundin
foto: mats lundin

Många varumärken men färre aktörer

IMTS blandade beprövad
teknik med framtida lösningar

De amerikanska maskintillverkarna är generellt inte vad de
varit, då många av de stora märkena nu för en tynande tillvaro.
Utöver framgångsrika Haas samsas numera många av de gamla
tunga namnen nu under ett par paraplyföretag som rymmer en
stor mängd varumärken.
Men det kanske inte är så jättemånga spetsprodukter som figurerar här i förhållande till alla dessa namn. En annan aktör som
många väntat på är Kina och dess intåg på den globala maskinmarknaden. Även denna gång visade det sig dock gå lite trögt,

Under IMTS 2018 låg tyngdpunkten helt klart på att få ut mesta möjliga från en väl etablerad
maskinteknik. Men besökaren fick också en god inblick i ett antal produktionslösningar som hör
framtiden till.

U

nder årets IMTS-mässa i Chicago tog ett
antal nya teknologier de första stegen från
laboratorierna till de riktiga verkstadsgolven. Inte minst den additiva tillverkningen, eller 3D-printingen som det heter
i folkmun, visades upp med tydligare fokus på industriell
tillverkning.
Samtidigt var utbudet av de numera väletablerade flerfunktionsmaskinerna enormt. Dessutom parades maskinerna med
omfattande automationslösningar, vilket ytterligare stärkte förmågan att producera med riktigt korta ledtider.
Femaxliga fleropar

Som brukligt är demonstrerade utställarna på IMTS riktigt kvalificerade femaxliga fleroperationsmaskiner. Det mest
slående under årets mässa var storleken på de maskiner som
erbjöds. Påfallande många riktigt stora femaxliga maskiner
demonstrerades. De tilldrog sig också ett riktigt stort intresse
från besökarna.
Såväl DMG Mori som Mazak, men även deras kollegor i
branschen, visade bland annat upp femaxliga portalfräsmaskiner i imponerande storlek. Även för de riktigt stora arbetsstyckena är det nu tydligt att man vill göra mer och mer i en och
samma uppspänning.
När det gäller riktigt stora fleroperationssvarvar vann som
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för det kinesiska inslaget under IMTS var blygsamt.
Uppenbarligen har man ännu inte en matchande marknadsfunktion globalt sett. Men man kan man nog räkna med att de
inte ger sig, för på deras hemmamarknad som är väldens största
är utvecklingen enorm.
3D-printing i många former

Additiv tillverkning, eller 3D-printing som det kallas i folkmun, för tillverkning i metall står nu verkligen och stampar i
farstun.
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brukligt är WFL den matchen, men även Mazak med flera
visade riktigt stora varianter i sina montrar.
Modig expanderar

Det svenska deltagandet på IMTS domineras normalt
av verktygstillverkning och mätteknik, med Sandvik
Coromant och Hexagon i spetsen. När det gäller svensk
maskintillverkning var det extra roligt att konstatera att
en nygammal aktör nu expanderar med raketfart, inte
minst i USA. Detta i form av Modig Machine Tools.
Modigs växer så det knakar och skördar framgångar på
löpande band. Företagets vd David Modig berättade
under mässdagarna att man nu närmar sig en halv miljard
i omsättning, där framför allt leveranserna av avancerad
maskinteknik till amerikansk flygindustri dominerar.
I Chicago hade David Modig och hans medarbetare
fullt upp med kundträffar i deras välbesökta monter.
Nu närmar sig också invigningen av Modigs nya fabrik för
maskintillverkning i Kalmar, något som få vågade tro på
för bara några år sedan.
Men med den entreprenörsanda som Percy och David
Modig ständigt visar upp är det egentligen inte förvånande.
För när andra jagar standardiserade modellprogram,
utvecklar Modig maskinlösningar som utformas efter
varje kunds specifika önskemål.
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Han gissade att en typisk verkstad, som idag utgörs av 100
procent konventionell maskinteknik i form av svarvar och fleroperationsmaskiner, vid 2030 istället rymmer 20 procent additiv tillverkning och resten konventionell teknik.
I de hybridmaskiner som visades upp under IMTS byggs

Modig Machine Tools vd David Modig firade nya triumfer
i Chicago.
Under IMTS var också många gamla och nya utställare på plats, för att visa hur detaljer i metall nu kan tillverkas
genom 3D-printing.
En återkommande del på mässorna är att de stora maskinbyggarna visar upp lösningar där additiv tillverkning integrerats in i konventionella maskiner. Såväl DMG Mori som Mazak
visade flera maskiner på detta tema med lite olika teknik och
konfigurationer.
Under DMG Moris presskonferens passade också företagets
president Masahiko Mori på att sia lite om det framtida genomslaget.

strukturer i metall upp genom att pulvermaterial svetsas på
arbetsstycket med hjälp av en laser, för att sedan direkt kunna
bearbetas genom fräsning med mera. En sak som då går att
åstadkomma är att bearbeta geometrier som sedan blir inneslutna eller överbyggda av nya strukturer.
Frågan är om dessa hybridmaskiner visar sig bli rätt väg att
gå, eller om det är bättre att hålla isär processerna. En annan
teknik som marknadsfördes hårt som additiv massproduktionsmetod är att lager för lager bygga upp detaljer i metallpulver som fogas samman med ett bindemedel. I ett senare steg
sintras sedan dessa detaljer samman till en riktig homogen
metallstruktur.
Denna metod innebär att en betydligt högre bygghastighet
kan nås, då man inte behöver svetsa samman varje pulverlager
direkt i maskinen, utan endast behöver härda bindemedlet.
Å andra sidan tillkommer då en process till i form av sintringen, och de utrustningar som då följer med.
Annars var temat i montrarna för additiv tillverkning ofta
hur man bygger ett riktigt produktionssystem, som då inte
minst kan hantera rensning och efterbearbetning. Då dessa
delar ofta tar lika lång tid som själva tillverkningsprocessen
känns det som en sund utveckling.
Dessutom är dessa efterbearbetande metoder än så länge
underutvecklade, vilket innebär att det oftast är fråga om rent
manuellt gradningsarbete mm.

Konventionell robotteknik dominerar

Förutom additiv tillverkning, som ju är en mer och mer
etablerad tillverkningsmetod, utgör nog de kollaborativa robotarna nästa tekniksprång som många tror slår igenom snart.
Man börjar nu se robotar som ”lämnar burarna” och som
kan arbeta tillsammans med människor på ett nytt sätt.
Under IMTS visade några av robotleverantörerna upp
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Mazaks hybridmaskin för
3D-printing och skärande
bearbetning är exempel på
en numera återkommande
maskintyp på mässorna.
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maskintillverkarna som molnet på olika sätt, kommer frågorna
om datasäkerhet som ett brev på posten. Detta var också tydligt
i Chicago där flera av de dominerande aktörerna talade mycket
om just detta.

varo i de automatiserade maskinlösningar som
maskintillverkarna själva visade upp.
Det är dock tämligen säkert att det kommer ske
en mycket spännande utveckling kommande år
när de gäller de kollaborativa robotarnas utveckling och användning. Ännu är man som sagt inte
riktigt där.
Det är nog också så att man behöver lära sig
hur samarbetsförmågan bäst utnyttjas för att skapa riktigt effektiva produktionsceller. Robotarna är heller inte helt färdiga när det kommer till
bland annat styrka och snabbhet. De robotar som
klarar att samverka i full fart är ännu relativt små
och klena, helt enkelt därför att riskerna här är
betydligt mindre.

I många av de stora maskinbyggarnas montrar fanns också

en egen del som just behandlade informationshantering och
säkerheten runt den. En kanske lite mer oväntad utställare som
underströk vikten av dessa frågor var Cisco, som ju är mest känd
från datorvärlden för produkter som bygger upp nätverksinfrastruktur.
Men det är ju också aktörer som Cisco som verkligen behärskar teknologin, och som vet vad som krävs för att skapa säkra
lösningar. Cisco beskrev hur verkstäderna och dess utrustningar
bör kopplas upp mot världen utanför, något som också många
besökare visade stort intresse för.

foton: mats lundin

Kom hypen av sig?

Systemlösningar för massproduktion av detaljer i metall genom
additiv tillverkning visades av Desktop Metal.

Industri 4.0 nämndes förvisso i några få montrar under IMTS, men uppenbart har hypen runt
detta begrepp nu avtagit även i USA. Visst satte
digitaliseringen och de verktyg den för med sig en
del spår även här. Maskinindustrin är heller givetvis inte opåverkad av dess snabba framväxt, men
faktum är att i montrarna var det mer konventionell teknik som dominerade.
Den enkla förklaringen är sannolikt att man
faktiskt inte lyckas övertyga maskinköparna om
nyttan och lönsamheten för alla digitala verktyg.
En viktig del är nog att visa vad man faktiskt
vinner på att befintliga verkstäder och utrustningar kopplas upp mot internet, i form av lönsamhet
och effektivisering med mera.

produkter som i olika grad kan samverka med
människor utan att behöva stängsel eller andra
fysiska säkerhetsanordningar runt sig.
Yaskawa visade hur en enklare maskinbetjäning kan utföras av en portabel robot, utan
krånglig installation med mera. Likaså visade
Fanuc upp teknik som gör att robotarna kan få
en högre grad av intelligens.
Genom denna kan de läsa av sin omgivning och
till viss grad anpassa sig därefter. Det handlar
då om att de själva kan hitta arbetsstycken och
greppa dem på rätt sätt, eller att de kan känna
av om människor kommer in i arbetsutrymmet
etcetera.
Än så länge är dock lösningarna där kollaborativa robotar utnyttjas betydligt långsammare
än ”inburade” robotbetjäningar. Skälet stavas
säkerhet, då högre hastigheter innebär att robotarna inte alltid hinner med att stanna i tid om
till exempel en operatör kommer i vägen.
Detta är säkert också anledningen till att de
kollaborativa robotarna helt lyste med sin från-
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Mats Lundin

Hos Fanuc kunde man ta del av framtidens robotteknik
där tekniken klarar att samverka med omgivningen på
nya sätt.

FRIALIT®-DEGUSSIT®
KERAMISKA PRODUKTER
FÖR SVÅRA INDUSTRIMILJÖER
foton: mats lundin

Cisco är ingen typisk utställare på maskinmässorna men
deras kompetens kommer verkligen behövas i framtidens verkstäder.
Idag har ju en försvinnande liten del av befintliga maskinparker denna möjlighet, och verkstäderna kommer ju inte slänga
ut alla maskiner bara för att kunna koppla upp sig. Frågan är
vad som tillför äkta värde och inte bara vackra grafer över
diverse parametrar. Nyttan finns, men den måste visas upp i
konkret form.
Yaskawa visade en av få annorlunda automationslösningar, där enkelhet stod i fokus.
verkstadstidningen | 10
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Aliaxis utvecklar, producerar och levererar
kundanpassade keramiska produkter och
lösningar för olika områden inom industrin.
www.aliaxis-ui.se

Välkommen till vår
monter D07:29 på
Processteknikmässan

Möt oss i
monter B08:44
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Högteknologisk
plåtbearbetning visas i Hannover

D

en ledande mässan i Europa när det
gäller maskiner och utrustning för plåtbearbetning är Euroblech i Hannover.
Mässan genomförs vartannat år och lockade förra gången 60 636 besökare. Antalet
utställare var över 1 500.
På Euroblech visas den senaste tekniken. Den som besöker
Hannover får en inblick i framtiden när det gäller maskiner och
automationslösningar. Mässan täcker in hela teknikkedjan: där
visas plåt, halvfabrikat och färdiga produkter, hantering, separering, formning, flexibel plåtbearbetning, rör-/sektionsbearbetning, skarvning och svetsning.

foto: trumpf

Mellan den 23—26 oktober genomförs Euroblech. Mässan visar i vanlig ordning upp det
senaste inom modern plåtbearbetning. Det blir exempel på självstyrande produktion,
produktionslinor och många nya maskiner.

maskinprogram, allt i syfte att besöket ska
kännas så givande som möjligt, säger Anders
Pettersson i ett pressmeddelande.
En av Intercuts leverantörer är Messer Cutting Systems som demonstrerar MetalMaster
Xcel 4020. Det är en helt ny kombiskärmaskin
som kombinerar plasma- och fasskärning,
märkning med en fiberlaser för små hål och
skärning med extra hög precision.

Utöver det demonstreras bland annat tilläggstillverkning, ytbehandling, bearbetning av hybridstrukturer, verktyg, kvalitetskontroll, cad/cam, fabriks- och lagerutrustning samt forskning
och utveckling.
Att hinna se och sätta sig in i allt är omöjligt. Men den som
reser till Hannover skaffar sig värdefull information, samt får
tips och idéer om hur produktionen vid deras verkstäder kan
effektiviseras.
En av många svenskar som reser till Euroblech är Anders

Pettersson, vd på Intercut, som säger att de kommer att satsa
stort.

Trumpf satsar en hel del på industri 4.0 där

företaget visar ett antal lösningar för självstyrande produktion. Utöver det visar Trumpf
en uppsjö av digitalt länkande applikationer
Trumpf demonstrerar industri 4.0 där företaget demonstrerar ett antal
vilka har utvecklats för att göra tillverkningslösningar för självstyrande produktion.
processen enklare och mer effektiv.
Trumpf har redan lagt grunden för själv– Vi kommer att ha personal på plats över hela tiden.
gående produktion genom ett antal assistentsystem och smarta
Intercut och deras systerförtag Areg har merparten av sina
funktioner i sina maskiner.
leverantörer på plats. Därför har Intercut tagit fram en folder
En av företagets smarta funktioner är Smart Collision Prevenmed information, maskintyper, nyheter och andra värdefulla
tion som redan i programmeringen tar hänsyn till tiltande
kontaktuppgifter som deras kunder har nytta av.
delar och sedan utvecklar en processtrategi för att undvika kol– I år har vi dessutom förbokade tider för visningar med
lisioner med skärhuvudet.
svensk personal. Vi kommer även att informera våra besökare
Trumpf demonstrerar också det fullt automatiserade laserom intressanta nyheter och trender som ligger utanför vårt eget
systemet TruLaser center 7030 som är ett bra exem-
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foto: messer cutting systems

Lätt att
lyfta rätt!
Med ABUS produktprogram inom lätta lyft
flyttar du arbetsstycken, varor eller verktyg.
Alla lyftprodukter är utrustade med smidiga kättingtelfrar som gör att
lättraverser, lättportalkranar och svängkranar enkelt monteras ovanför
ett produktionsområde eller där det passar dig. Lätta lyft helt enkelt!
Läs mer på abus-kransystem.se eller ring 054-55 56 50.

Tyska Messer Cutting Systems kommer
att ha flera nyheter i sin monter, bland
annat en kombiskärmaskin som kombinerar plasma- och fasskärning.
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Smart solutions on the cutting edge

Nå nya höjder med WhizAdjust

LADDA NER
KATALOG 2019
WHIZCUT.SE

Finjustera höjden och bakbearbeta
mot subspindeln - med precision.

grafik: safandarley

WhizCuts patenterade justerbara hållare WhizAdjust reglerar höjden på skäreggen snabbt, enkelt
och precist. Lossa på en skruv och fininställ till den
exakta höjden du önskar.
WhizAdjust är ett oerhört stabilt hållarsystem där
hållarkropparna är placerade i en vinkel mot varandra. Skärkrafterna går därför från bearbetning rakt
in i hållarkroppen.
•

SafanDarley har en fullmatad monter. Grafik: SafanDarley

•
pel på självständig produktion. Allt från programmering till
detaljsortering utförs helt automatiserat.
Prima Power har även de mycket intressant inom högtekno-

logisk plåtproduktion att visa. Ett exempel är PSBB som är ett
flexibelt tillverkningssystem för stansning, klippning och bockning. En PSBB-lina kan beskrivas som en ”fabrik” i fabriken.
Prima Power med en monter på 1 400 kvm visar även 3Dlaserskärning med Laser Next 2141, den är utrustad med
fibertekniken. Fiberlasertekniken demonstreras även i en Laser
Genius 1530 integrerad med staplingsroboten LST och ett Combo
Tower-lager.
I Sverige representeras Prima Power av Din Maskin i Värnamo.
En annan av deras leverantörer är SafanDarley som bland annat
tillverkar kantpressar. Din Maskin har haft stora försäljningsframgångar med servoelektriska kantpressar från SafanDarley.
I SafanDarleys monter är det premiär för kantpressarna
Concept E-Brake New Generation samt E-Brake 35T Premium.
Flexibel automation och processeffektivitet är två hörnstenar
som Salvagnini har i sitt sortiment av maskiner och produkter.
På Euroblech har maskintillverkaren en fullmatad monter med
ett par världspremiärer.
S1 är en ny kombinerad stans- och fiberlaserskärmaskin som
presenteras med andra generationens multi-presshuvud för
hantering av universella stansverktyg.

foto: sa
lvagnin
i

S1 är en ny kombinerad stans- och fiberlaserskärmaskin från
Salvagnini.
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Förfina centrumhöjden och förbättra din produktivitet i
subspindeln med WhizAdjust.

T
Foto: AP&

•
•

Snabbjustering av Y-axel: släpp på hållarskruven och ändra justeringsskruven.
Solid hållare: med lutande och räfflade kontaktytor.
Kombinera olika huvuden: använd samma
hållarskaft för olika justerbara huvuden.
Precis justering: +/- 0,02 per märke, repeterbarhet ner till 0,005 mm.

Huvudnumret för AP&T på Euroblech blir deras servohydrauliska press. Enligt AP&T är det en unik press där
företaget sätter ny standard för hydraulpressar.
Maskinen har också en dubbelmanipulator med justerbar
inställning, vilket möjliggör det bästa plåtutnyttjandet med
reducerad cykeltid.
Världspremiär är det också för B3.AU-TO, en helautomatisk
kantpress som är utrustad med den automatiska verktygsväxlaren AU-TO.
Utöver detta kommer Salvagnini även att demonstrera produktionslinan S4+P4 FMS som verkligen är ett flexibelt automationssystem.
Svenska AP&T är ledande inom presshärdningsanläggningar

som de säljer till kunder över hela världen. Företaget ställer
alltid ut på Euroblech och av förståeliga skäl finns det ingen
maskin eller anläggning i AP&T:s monter.
Däremot kan besökare studera företagets anläggningar och
maskiner via AR (Augmented Reality – förstärkt verklighet).
AR-tekniken kan upplevas till exempel med speciella glasögon
eller i en surfplatta.
Huvudnumret för AP&T på Euroblech blir deras servohydrauliska press. Enligt AP&T är det en unik press där företaget
sätter ny standard för hydraulpressar. Företagets press är energieffektivare, snabbare och enklare att underhålla än flera andra
pressar på marknaden.
I AP&T:s speciella press uppnås korta cykeltider, hög precision och låg energiförbrukning. Pressen är ett bra alternativ till
inte bara hydraulpressar utan även i många fall servomekaniska
pressar, allt enligt AP&T.
Per Sjögren
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WhizHip

WhizGroove

Klok indexering och skäret i vinkel

Snabbkopplingsystem med HIP-kylning

Precisionsspårskär med fyra eggar

WhizCuts högkvalitetsskär och -hållare är
unikt designade, i Sverige, för extern precisionsbearbetning i längdsvarvar. Verktygen
har tangentiellt monterade skär och den
genialiska vinkel-insättningen av skäret i
hållaren, ger bästa möjliga livslängd, enastående toleranser och fantastiska ytor. Alla
skär har komplexa skärgeometrier och
helt slipade skäreggar tack vare perfekt
spånkontroll och minimalt skärtryck.

WhizHip klarar tryck upp till 250 bar, samtidigt som det är lätt och flexibelt att installera och smidigt vid verktygsbyten. Systemet
består av flätade slangar i rostfritt stål,
snabbkopplingar och flexibla munstycken.
WhizHips och WhizIns hållare är förberedda för intern högtryckskylning. Kylningen
går genom verktygshållaren och skjuter ut
strålar, i perfekt vinkel, mellan den bildande
spånan och den skärande eggen.

Fyra skäreggar - WhizGroove är en ny serie precisionsvändskär som optimerar
spånkontrol och släppningar ner till de minsta skären. WhizGroove är mellan 0,05 - 2,2
mm i spårbredd - med radier ner till 0,5 mm.
Vändskären tillverkas även som special, där
radier/faser görs på fyra kanter på spåret.
Kombinera gärna våra WhizGroove-hållare
med snabbväxlingssystemet WhizFix och
kylsystemet WhizHip.

WhizCut

REDO FÖR
GENOMGÅENDE
KYLNING

WhizCut AB - Rundgången 12C, 254 52 Helsingborg - Tel: 042 322500 - Email: sales@whizcut.com
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laser, fortsätter Henrik Bergkvist.
Print Sharp 250 har en arbetsvolym

foto: mano davar

Henrik Bergkvist från Din Maskin var på plats under Innovation Day i Turin. Han tycker
att det är spännande att Prima Power har börjat med den additiva tekniken.
rika och Europa samt representanter från högskolor och utvalda kunder. Flera nyheter presenterades.
– Den största nyheten här är Print Sharp, en högupplöst 3Dprinter för metall, säger Henrik Bergkvist.
– Prima Power har också lanserat kompletterande utrustningar till deras befintliga 3D-laserskärmaskiner, så att även
additiv tillverkning kan utföras i dem. I dessa maskiner utförs
traditionellt borrning och laserskärning samt svetsning med

foto: mano davar

på 250x250x300 mm. Det är en så
kallad pulverbäddmaskin där tekniken heter Powder Bed Fusion och där
maskinen bland annat har en pulverkammare. Denna typ av teknik kallas
också för metallisk 3D-printing.
Med utgångspunkt från en cadmodell och en dator bygger lasern
i Print Sharp upp en detalj/produkt
skikt för skikt från en pulverbädd.
Pulvret appliceras på en byggplatta där laserstrålen smälter pulvret
exakt enligt cad-filen och sammanfogar definierade ytor med lagret som

ligger under dem.
Denna process upprepas av lasern tills en metallkomponent
är färdig. Arbetsstycket besitter egenskaperna hos det material
som används i pulverform.
I en Print Sharp går det att tillverka detaljer/produkter med
mycket komplexa geometrier.
En tillverkning som är ett komplement till konventionella
produktionsmetoder.

Prima Powers Print Sharp är en högupplöst 3D-printer för metall. 3D-printern har en arbetsvolym på 250x250x300 mm.
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Prima Power breddar
produktsortimentet
Tillverkaren av plåtbearbetningsmaskiner Prima Power har utvecklat en 3D-printer för metall
och lanserat additiva utrustningar till deras 3D-laserskärmaskiner. Verkstadstidningen har tittat
på nyheterna nere i Turin.

P

POLER- OCH YTBEHANDLINGSPRODUKTER

YTKONDITIONERING | GRADNING | RENGÖRING | POLERING

rima Power, som är en division inom Prima Industrie, en av de ledande tillverkarna
i världen när det gäller maskiner för plåtbearbetning. Produktionen sker i Italien,
Finland, USA och i Kina (för den kinesiska

marknaden).
I produkt/maskinsortimentet finns maskiner för stansning,
laserskärning (fiber och CO2), svetsning med laser, bockning,
samt kombinationer av operationer i samma utrustning eller i
kompletta produktionslinor med ett stort antal stationer med
avancerad hantering av detaljerna. När det gäller maskiner för
laserskärning har Prima Power såväl 2D- som 3D-laserskärmaskiner.
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HÖGPRESTERANDE

Nu har Prima Power ytterligare en teknik att erbjuda kunder –
nämligen additiv tillverkning.
– Jag tycker det är spännande att Prima Power har gett sig in i
ett nytt produktsortiment som de inte har haft tidigare. Additiv
tillverkning är en växande nisch inom industrin och därför är
det intressant att Prima Power har lanserat ett par nya produkter inom det området, säger Henrik Bergkvist.

• Världsledande
• Innovativa produkter
• Avancerad teknologi

Han är produktansvarig för Prima Power på Din Maskin som
är återförsäljare av Prima Power. I början av oktober var Henrik
Bergkvist på plats vid företagets huvudkontor och teknikcenter
i Turin då Prima Power genomförde Innovation Day.
Speciellt inbjudna till eventet var journalister från Nordame-
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• Komplett lagersortiment
• Kundanpassade lösningar
• Flera olika kvalitetsnivåer

SAINT-GOBAIN ABRASIVES AB
Gårdsfogdevägen 18 A, 168 66 Bromma, Telefon 08-580 881 00 Telefax 08-580 881 01
Email: sga.se@saint-gobain.com www.nortonabrasives.com
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Per Sjögren
Research – Mano Davar
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Upp.
Ned.
Vänster.
Höger.

Modern svarvning i alla
riktningar.

PrimeTurning™ och avstickning i Y-led är nya svarvmetoder
som revolutionerar branschen. Genom att dra nytta av de
möjligheter som moderna CNC-maskiner erbjuder och
utmana de konventionella bearbetningsriktningarna,
kan man lyfta vinsterna när det gäller produktivitet och
verktygslivslängd till nya höjder.
Läs mer om vad du kan uppnå med dessa innovationer.

#turningreinvented
www.sandvik.coromant.com/turningreinvented

Avstickning i Y-led med CoroCut® QD
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Demonstration av Laser Next
LN 1530, en femaxlig 3D-laserskärmaskin. I en Laser Next kan
mer eller mindre vilka geometrier som helst skäras.

e

utvecklat utrustningar för additiv tillverkning till sina
befintliga 3D-maskiner där laserskärning, borrning och
svetsning med laser kan utföras.
– Prima Power tittar på flera olika tekniska lösningar
och olika fördelar när det gäller teknik. En legoleverantör
kan uppnå ett bredare användningsområde med en 3Dlaser utrustad med ett 3D-printer-huvud än om företaget
enbart har en renodlad 3D-printer i produktionen, säger
Henrik Bergkvist.

im

Den här typen av kombimaskin kan användas till mycket – till
exempel att skapa förstärkningar på en produkt samt också för
reparation.
Det är Prima Powers laserskärmaskinmodeller Laserdyne och
Laser Next som kan utrustas med utrustning för additiv tillverkning, och det är en option.
Laserdyne är oerhört flexibel och till för precisionsbearbetning. I maskintypen kan mycket komplex bearbetning utföras. Förutom laserskärning kan även borrning i
grövre godstjocklek och i mycket snäva vinklar utföras.
–Laserdyne har en stor bredd av applikationsområden, till exempel för bearbetning av detaljer till flygmotorer där det råder mycket höga toleranskrav, säger Henrik
Bergkvist.
Det företag som behöver en mer konventionell 3Dlaserskärmaskin (som även den är mycket avancerad) kan
köpa en Laser Next. I den maskinen kan mycket snabba
banhastigheter och accelerationer (hur höga beror på modellen) genomföras.

En 3D-laserskärmaskin innebär stor flexibilitet och
frihet för en användare. Med en 3D-laser kan mer eller
mindre vilka geometrier som helst skäras och det går att
skapa vilken form som helst på en detalj. Med en 3D-laser
når man nästan överallt på en formad detalj.
En 3D-laserskärmaskin har minst fem axlar, vilket
En Laserdyne 795 utrustad med fiberlasertekniken presenterades
medför att det går att skära i alla möjliga vinklar och från
under eventet i Turin. I en Laserdyne utförs precisionsbearbetning.
alla håll. I en 3D-laser kan man skära vinkelrätt mot plåtplanet i en tredimensionell geometri.
De flesta förekommande pulvermaterial kan användas i
Prima Power ligger i den tekniska framkanten.
Print Sharp 250. Det innebär att i maskinen kan kompoMot den bakgrunden ska det bli intressant att följa deras 3D-printer och
nenter i stål, rostfritt, nickelbaserade superlegeringar, med
utvecklingen när det gäller enheter för additiv tillverkning som deras 3Dmera tillverkas.
laserskärmaskiner kan utrustas med.
Förutom en renodlad 3D-printer har Prima Power även

Pr

Ett exempel på vad man kan göra med additiv tillverkning
från Prima Power.

n®
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Att Prima Powers 3D-laserskärmaskiner även kan utrustas med
ett 3D-printer-huvud öppnar upp för mycket nytänkande.
Efter att en 3D-laser har skurit bort material byter man huvud
och bygger upp en påbyggnad, etc, på komponenten/produkten. Att byta till ett 3D-printer-huvud utförs manuellt.
Tekniken som används i dessa maskiner är LMD (Laser
Metal Deposition). LMD-processen innebär att lasern genererar en smälta på en grunddetalj. I smältan appliceras metallpulver automatiskt med hjälp av en pulvermatare och ett munstycke, vilket resulterar i beläggningar på en befintlig basdetalj
eller uppbyggnad av hela komponenter ifrån en grundstruktur.
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I tävlingen Pitch it säljer underleverantörer, som vill satsa på internationalisering och digitalisering, in sin idé för
en namnkunnig jury. Om idén bedöms
hållbar kan man få en check på upp till
250 000 kr.
På Subcontractor IoT Arena visas
uppkopplade produkter som redan
finns på marknaden, från uppkopplade
kranar till spårning av fraktcontainers
eller monitorer i rutorna på världens
mest uppkopplade bil.
foto: elmia

SSAB visar smart stål. I bolagets
monter på Elmia Subcontractor visas
provplåtar med inlagda koder som kan
skannas för att ge besökaren möjlighet
Subcontractor Direct är mässans huvudscen där industrins trender, utmaatt testa hur SmartSteel fungerar.
ningar och nyckelfrågor diskuteras, analyseras och kommenteras av en lång
SSAB SmartSteel 1.0 är stål laddat
lista intressanta medverkande.
med information om stålet i digital
form som kunden behöver för att på
Global Outlook handlar om export och förutsättningar att
bästa sätt kunna bearbeta eller konstruera med det. Materialingöra affärer internationellt. Sinf, som årligen genomför sin
formationen kan skannas och även visas mobilt i en app.
Exportkartläggning, står tillsammans med Elmia bakom
Om några utställare på Elmia Subcontractor 2018 kan du läsa
initiativet.
på sidorna 52-55.

Elmia Subcontractor är den
ledande underleverantörsmässan i Norra Europa.

foto: per sjögren

Mycket nytt på
Elmia Subcontractor

Mats Thorén

Elmia Subcontractor är ett skyltfönster för underleverantörer där de får kontakter som leder
till nya kunder. Nytt för i år är bland annat Ignite Elmia, en matchmaking mellan etablerade
leverantörsföretag och startups.

E

lmia Subcontractor är underleverantörernas
Mecka. Årligen samlas cirka 1 200 utställare
från 30 länder på Elmia i Jönköping. Det är
inte ovanligt att mässan kan ha runt 15 000
besökare. Den 13-16 november genomförs
Elmia Subcontractor 2018.
–Besökarna på årets mässa kommer möta runt 30 procent
nya utställare som inte fanns med förra året, bland annat inom
IoT och på Pop-up Expo, där det varje dag är en ny uppsättning
utställande startups, säger mässans projektledare Karla Eklund.
Flera av aktiviteterna på mässan känns igen, bland annat den
populära InnoDex-utställningen som är ett smörgåsbord av
innovationer för alla produktutvecklare, berättar Karla Eklund
vidare.
Där visas upp emot nittio nya material och konstruktioner, många av dem världsunika innovationer som inte visats i
Sverige tidigare. Och ett föredragsprogram med internationella
och svenska talare.
Subcontractor Direct är mässans huvudscen där industrins
trender, utmaningar och nyckelfrågor diskuteras, analyseras
och kommenteras av en lång lista intressanta medverkande.
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Årets program delas upp i fyra fokusområden; Emerging Technology, Digital Transformation, Smart Supplier och Global
Outlook.
– Mässan speglar utvecklingen och helt naturligt så
växer också vår IoT-utställning med flera case i år, säger
Karla Eklund. Alla typer av tillverkande företag, liksom våra
besökare, utforskar möjligheten att lägga uppkopplade
egenskaper till sina produkter. På Subcontractor IoT Arena
är just poängen att kunna se och inspireras av hur vitt skilda
branscher tillämpar IoT, säger Karla Eklund.

Bälgar

Teleskopskydd

Avstrykare

Gejderskydd

Siktrutor

Lamellmattor

Helt nytt på mässan är Ignite Elmia, en matchmaking mellan

etablerade leverantörsföretag och startups. Syftet är att knyta
samman industrins trotjänare med små innovativa startupbolag för att lyfta alla aktörer inom tillverkningsindustrin, stora
som små, till nästa nivå.
–Vi arrangerar även Connect som är en matchmaking för
inköpare och leverantörer, ett speedintervjuevent tillsammans
med TRR Trygghetsrådet.
Dessutom pågår flera möten och arrangemang i Kongresshuset, för att inte tala om alla tusentals möten i montrarna.
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www.damaskus.se •Tlf:
08-556
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Över
35-års505
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av Maskinskydd
• Stort lager för omgående leverans
• Tillverkar, anpassar eller renoverar efter dina
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Spjutspetsföretag visar vad
de kan på Elmia Subcontractor
Drygt 1 200 utställare deltar på Elmia Subcontractor. Här presenterar vi fyra av dem bland annat
Dreisen AB, ett legoföretag som ligger i den tekniska framkanten.

När högsta
precision är en
nödvändighet
Vi som arbetar i den tillverkande industrin
vet vad snäva toleranser kostar. Ofta mer
än vad det smakar och vad kunden är
beredd att betala för.
Men det finns tillfällen då en hög precision
är en nödvändighet. För de tillfällena finns
Håmex – din partner för precisionsbearbetning i hårdmetall och stål.
Du nyttjar vår expertis och slipper investera
i maskiner och utbildning.

foto: per sjögren

M

ia Gyllenhammar är vd och expert på
lödningsföretaget Dreisen i Linköping
som är en av Elmia Subcontractors tre
ambassadörer 2018. Kriterierna för
att vara ambassadör är bland annat att
företaget räknas som ett spjutspetsföretag, exempelvis att
de ligger i den tekniska framkanten.
–För min del betyder ambassadörsskapet och mässan
väldigt mycket. Med ett litet företag som mitt skulle jag aldrig ha
möjlighet eller råd att nå ut till så många, säger hon.
Mia Gyllenhammar har jobbat på Dreisen i 15 år och har
tillsammans med sina åtta medarbetare tagit steget från en
traditionell legoleverantör till att utöka sina tjänster med
konsulteri. Dreisen går ofta in och hjälper stora företag med
bland annat deras lödprocesser, med utbildning och kvalitetsförbättringsarbete.
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foto: anna hållams

Mia Gyllenhammar
är vd för Dreisen AB.
De har blivit utvalda
som ett av tre ambassadörsföretag för
Elmia Subcontractor.

– Vi har alla de vanligaste lödmetoderna i huset och jobbar
med många olika branscher. Därför kan vi se lösningar som
kunden ofta inte har tänkt på, säger Mia Gyllenhammar. Vi
som är små måste leva på vår flexibilitet. Vi kan inte alltid konkurrera med pris, utan får i stället bli en flexibel partner med
kunskap.
På årets mässa ställer Dreisen ut i Svensk Industriförenings
(Sinf) samlingsmonter.
– Vi fick många fina kontakter på mässan i fjol och det gav
möjlighet att vakuumlöda verktyg till en ny kund. Vi ska fortsätta utveckla vår samlingsmonter för tredje året i rad med i
stort sett samma deltagare. Tillsammans siktar vi på att hitta
nya affärer och gemensamma projekt.
Som aktiv i Svensk Industriförening har Mia Gyllenhammar också en bra överblick vad gäller klimatet för de svenska

verkstadstidningen | 10

2018

Dreisen är expert inom lödning. De utför flam-, induktions-, vaccum- och skyddsgaslödning. Denna bild togs i
Dreisens monter på mässan 2016.

verkstadsföretagen.
– Konjunkturen har hittills varit mycket positiv och många
verkstäder har väldigt mycket att göra. Men jag tror det kommer ställas högre krav på specialisering och samarbete framöver i konkurrensen om de mindre serierna. De stora serierna
har redan försvunnit utomlands och vi kommer oundvikligen
till ett skifte där vi måste bli bättre på kreativa, flexibla och kundanpassade lösningar, säger Mia Gyllenhammar.

Gnistning, slipning, svarvning och fräsning,
för enskilda operationer eller för tillverkning av prototyper, reservdelar eller mindre
serier och då högsta precision krävs.

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

www.hamex.se

Sverige marknadsförs som ett kompetensland, vilket vi redan
är på många sätt, men profilen måste ändras, anser hon.
Mer samarbeten, mindre enskild prestige och mer kunskapsutbyte mellan företagen behövs.
–Man kan nog påstå att underleverantörsmarknaden är
alltför fragmenterad. Vi som nu tar oss igenom ett generationsskifte måste som små verkstäder öppna upp oss mot mer
automation. Då tänker jag inte bara på robotar utan smarta,
kreativa, effektiva automationslösningar i samarbete. Hittar vi
inte dessa samarbeten kommer vi småföretagare få det mycket
svårt i framtiden, säger Mia Gyllenhammar.
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Jonny Andreasson är försäljningschef
på Atorp Automatsvarvning.
Han menar att Elmia Subcontractor är
en betydelsefull mässa som innebär
många leads och uppslag för företaget.

Samlingsmontrar är vanligt
förekommande på Elmia
Subcontractor.
foto: per sjögren

foto: per sjögren

Kunderna finns inom Willos segment Medtech, Energy, Industry och Moldtech. Willo har deltagit i mässan i många år och
kör i år med samma koncept som tidigare, berättar Willos vd
Marcus Johansson.
– Att satsa på mässor är alltid svårt att bedöma. Man kan tro på
det eller inte, men vad är alternativkostnaden för att inte vara
där? Vi har två mässor som vi satsar på, det är Elmia Subcontractor och Medica i Tyskland.
– Vi deltar med ett ganska traditionellt koncept och träffar
befintliga kunder.

Vidare säger hon:
– Jag är kanske för mycket på mikronivå, men jag är inte
säker på att de företag jag jobbar med idag tänker lika mycket
som jag i nätverk och samarbeten. Jag vet inte om det beror på
att dessa företag styrs av män, tillägger hon skämtsamt. Men
tongångarna går så på många håll, att vi måste vara öppnare för
att kunna ta dessa små och medelstora serier.
Atorp Automatsvarvning startades i Anderstorp i mitten av

80-talet och flyttade 2006 till Bredaryd i lokaler som vuxit till
drygt 2000 kvm och har en maskinpark med 21 helautomatiska
cnc-svarvar.
– Vi har varit med på mässan i fem år och vi tycker det är
jätteviktigt, säger försäljningschefen Jonny Andreasson. Vi har
använt samma koncept hela tiden, med samma typ av monter.
Vi har alltid fått många nya leads och uppslag så vi har att
arbeta med under praktiskt tagen hela året.
–Första gången när Atorp var mindre känt var det mycket
för att visa att vi fanns och då satsade vi ganska brett, fortsätter han. Men allteftersom har det blivit mer tonvikt på att träffa
befintliga kunder igen.
Det är mycket bra tryck på orderingången just nu. Sedan ett
par år har Atorp fullt upp och växer med både maskiner och
personal, förklarar Jonny Andreasson och tillägger att det är
väldigt svårt att växa i deras bransch.
– Vill man öka omsättningen med en miljon kanske man
måste investera tre, på det viset är det lite tufft. Så man försöker
växa kontrollerat. Ett sätt är att utöka arbetstiden. Vi har gått
upp till treskift med ett nattskift vilket vi inte haft på ett tag och
det är mycket en personalfråga.

Nitator är en leverantör av plåtkomponenter fram-

för allt till fordonsindustrin och erbjuder en komplett
process från produktutveckling fram till ett kundanpassat logistikupplägg.
Tillverkning sker i Sverige, Litauen och Kina.
Nitator är idag leverantör till kunder som Volvo,
Scania, Renault, Nolato och Ålö.
Nitator är ett familjeägt företag sedan starten 1983
i Oskarström och nästan lika länge har de ställt ut på
Elmias underleverantörsmässor.
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Willo AB är ett Växjöföretag och
en välkänd underleverantör inom
skärande bearbetning, framför allt
är de stora på svarvning.

Inte så mycket nya kunder, även om det också händer.
Vi har rätt bra kläm på vilka kunder vi är intresserade av i Sverige och Elmia är ett bra sätt att träffa dem,
en bra mötesplats, säger Marcus Johansson.
Konjunkturen är fantastisk just nu och som så många andra
har Willo konstant växtvärk.
– Man försöker springa ikapp så gott det går utan att erodera
varumärket och leverera något man kan stå för. Det är tufft när
det är så på marknaden, men å andra sidan är det tacksamma
bekymmer, avslutar Marcus Johansson.
Mats Thorén

foto: nitator automotive group

Automatiserad produktion är vanligt förekommande
hos Nitator.

DET FUNGERAR!

Nitators vd Jan-Eric Petersson förklarar:
– Vi träffar branschen, kolleger och leverantörer och det är väldigt viktigt för oss. Jag har ingen direkt idé om hur mässan
skulle kunna göras ännu bättre för den fungerar jättebra som
den är.
Han fortsätter:
– Vi har alltid överraskningar och det brukar vi lansera på
Elmia. Så det vill jag inte säga något om nu. Det är full rulle på
marknaden, men inga växtproblem. Det knakar väl lite här och
där, men det har vi koll på och ser till att vi alltid har kapacitet.
Willo i Växjö är ett svenskt familjeföretag med cirka 100
anställda som sedan starten 1956 expanderat för varje år och
levererar precisionsdetaljer till branscher och företag över
stora delar av världen.

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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Försäljningschef för Sverige

Anders vill jobba med
verktygsmaskiner

Än finns chansen, begränsat antal maskiner!

Anders Lindau är ny chef för Bromi–Gruppens Värnamokontor där
en av hans arbetsuppgifter är att arbeta med olika maskinprojekt.
–En av anledningarna till att jag tog jobbet var att verktygsmaskiner
alltid har tilltalat mig och Bromi–Gruppen säljer kvalitetsmaskiner,
säger Anders Lindau.
Två av Bromi-Gruppens agenturer är Brother och Citizen/Miyano.
Bromi-Gruppens huvudkontor ligger i Lomma, strax utanför
Malmö, utöver det har företaget ett kontor i Värnamo. Tanken är att
Värnamo ska få en permanent utställningshall där kunder kan studera
maskinteknik och ta med applikationer för testkörningar.
–Det finns stora möjligheter att göra utställningshallen i Värnamo
attraktiv. Vi har också planer på att använda Värnamokontoret för
utbildningar, säger Anders Lindau.
Anders Lindau kommer närmast från Kyocera Unimerco Tooling
AB där han var anställd i 21 år med olika befattningar, de sista åren
som marknadsansvarig.

– Jag trivdes bra på Kyocera, men ville prova på någonting nytt och Bromi är en trevlig utmaning, säger han.

Sedan början av augusti är André Svensson ny försäljningschef för

Norden på 3Nine.
–3Nine är ett företag som kan göra skillnad, vi säljer ren luft då vi
utvecklar och tillverkar produkter inom området. Vi är inne i en utvecklingsfas som känns mycket utmanande och passande för mig, säger han.
André Svensson kommer närmast från ett jobb som key account
manager på Dahl Sverige AB. De är ett grossistföretag som säljer vvsutrustningar bland annat till industrin. André Svensson har även arbetat 15 år på Momentum Industrial AB, bland annat som key account
manager.
3Nine tillverkar oljedimavskiljare. En oljedimavskiljare ger bland
annat ett verkstadsföretag möjligheten att återanvända skärvätskor samt
oljor och ger sammantaget en bättre arbetsmiljö på verkstaden.

på Index-Traub Nordic AB. Han efterträder Per Bryntesson.
– Det här jobbet innebär en personlig utveckling för mig
mot maskinsidan med att bredda min kompetens inom skärande bearbetning. Jobbet innebär också att jag är tillbaka till
att arbeta med försäljning, vilket jag har gjort tidigare då jag var
teknisk säljare på Sandvik Coromant, säger Robert Puekker.
Han kommer närmast från Sandvik Coromant där han
bland annat arbetade som global produktchef på affärsområdet
Engineered Solutions. Index-Traub Nordic säljer Index, Traub,
Hermle och Burkhardt + Weber. Efter att ha arbetat många år
på Sandvik Coromant är han väl införstådd med de maskiner
som Index-Traub Nordic säljer.
– Det är mycket bra maskiner.
Robert Puekker har en gedigen erfarenhet av verkstadsindustrin.
– Jag har hållit på med skärande bearbetning i 30 år.
Hans karriär inleddes på Scanias industrigymnasium i
Södertälje.

Ansvarar för teknisk
support på Dorato Tools

började i en annan bransch. Nu är han alltså tillbaka i verkstadsindustrin.
– Jag saknade maskinbranschen, tekniken och de tekniska utmaningarna. Därför tog jag jobbet på Zoller, säger Josef Axelsson.

Josef Axelsson är ny försäljningschef för norra Europa på

Zoller, som tillverkar förinställnings- och mätmaskiner. Hans
försäljningsområde är Sverige, Finland, Norge, Danmark plus
de baltiska länderna.
Josef Axelsson har en lång erfarenhet av verkstadsindustrin.
I tio år arbetade han på Scania i Södertälje där han bland annat
kom i kontakt med förinställningsmaskiner. Därefter fick han
anställning på GJS Verktygs AB där han ansvarade för Zoller
under fem år.
För ett och ett halvt år sedan slutade Josef Axelsson på GJS och
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SR3XP

Robert Puekker är ny försäljningschef med ansvar för Sverige

3Nines nya
försäljningschef för Norden

Försäljningschef
för norra Europa

LAGERERBJUDANDE

Efter semestern blev Peter Björkman anställd på Dorato
Tools i Eskilstuna där han är ansvarig för teknisk support.
– Jag var nyfiken på Dorato Tools och ville få personlig utveckling, säger han.
Peter Björkman kommer närmast från Eskilstuna Data
Mekan där han var anställd i 13 år. Där hade han olika befattningar, bland annat som produktionstekniker. Det var i den
rollen som han kom i kontakt med ZCC-CT:s produkter som
han har goda erfarenheter av.
Dorato Tools har sedan 2012 sålt verktyg från ZCC-CT.
Andra verktygsfabrikat som Dorato Tools säljer är bland annat
Granlund och Matrix.

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:-

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).

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
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Ny kraftfull
maskin från Tsugami

Ett komplett erbjudande för
hårdsvarvningsoperationer
Sandvik Coromant presenterar två nya sorter för intermittenta hårdsvarvningsoperationer, CB7125
och CB7135. Sorterna finns tillgängliga från oktober 2018 och fullbordar företagets erbjudande för
hårdsvarvning genom att komplettera de befintliga sorterna CB7105 och CB7115.

Under mässan IMTS i Chicago i september premiärvisade den
japanska verktygstillverkaren Tsugami modellen HS38MH5AX. Det är en maskin med maximal stånggenomgång på
38 mm, som har längdsvarvningsmöjligheter och b-axel för
5-axlig simultanbearbetning.
Denna multifunktionella maskin har ett verktygsmagasin

De senaste Sandvik Coromant-sorterna möjliggör medeltunga till tunga intermittenta skär som avlägsnar det härdade
lagret (skärdjup upp till 2 mm) i sätthärdat och induktionshärdat stål, vanligt på komponenter inom fordonsindustrin.
Här erbjuder CB7125 och CB7135 längre och mer konstant
verktygslivslängd, goda ytjämnhetsnivåer och konstanta måt�toleranser.
–För alla som jobbar med transmissioner och andra hårdsvarvade komponenter finns anledning att välja dessa CBNsorter, säger Torbjörn Ågren, Product Manager-General
Turning på Sandvik Coromant.
Han fortsätter:
– Inte minst eftersom de ger mervärde vad gäller både hastighet, säkrare egglinje och konsekvent skärlivslängd, vilket innebär lägre kostnad per komponent. Det gäller särskilt när man
siktar på en enstycksstrategi, det vill säga ett enda ingrepp med
större spåntjocklek och hög hastighet.
CB7125 och CB7135 är optimerade för svarvning i stålmaterial
med en hårdhet på 58–62 HRc. CB7125 är framtagen för medeltunga intermittenta skärförlopp och har en ny PVD-beläggning
som ger bättre slitstyrka och brottstyrka för längre livslängd.
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Den här sorten med medelhögt CBN-innehåll är idealisk för
svarvning av axelsplines och axlar med fasade oljehål eller fickor. Vidare applikationer inkluderar planing av kugghjul, hård
till mjuk svarvning av kardanhjul och avverkning av härdade
lager.
CB7135-sorten är avsedd för effektiv längsgående svarvning
av kugghjul och axlar med ofasade kilspår eller fickor, liksom
drivknutskomponenter som inre/yttre lagerbana och bur.
Sorten har högt CBN-innehåll, med hög brottstyrka och förutsägbara bearbetningsresultat.
De nya sorterna finns för verktygssystemen T-Max P, CoroTurn
107 och CoroTurn TR, med både positiv och negativ grundform
och med diverse olika eggprepareringar.
Rekommenderade skärdata för CB7125 inkluderar en skärhastighet på 100–200 m/min (328–656 ft/min) och en matningshastighet på 0,05–0,45 mm/varv (0,002–0,018 tum/
varv), medan för CB7135 en skärhastighet på 80–160 m/min
(262–525 ft/min) och en matningshastighet på 0,05–0,4 mm/
varv (0,002–0,016 tum/varv), beroende på den specifika applikationen.
I och med introduktionen av CB7125 och CB7135 kan Sandvik Coromant nu erbjuda en fullständig hårdsvarvningslösning, tillsammans med komplementsorterna CB7105 och
CB7115 för kontinuerliga eller kontinuerliga till lätt intermittenta ingrepp.

med plats för 40 verktyg, den bakre verktygsbäraren har tio
platser och ytterligare två verktygsplatser för djuphålsborrning.
Standard i HS38MH-5AX är linjärskalor axlarna x1, y1, z1
samt x2-axeln och det för extra hög bearbetnings- och repeternoggrannhet.
Enligt Maskin AB A. Fransson, som säljer Tsugami i
Sverige, är Tsugamis modell HS38MH-5AX ett kraftpaket till
en längdsvarv som uppvisar alla fördelar som en flerfunktionsmaskin har.
De extra drivna verktygsstationerna som HS38MH-5AX har
innebär att flera verktyg kan vara i ingrepp samtidigt, vilket
kortar ner cykeltiderna.
En annan stor nyhet hos Tsugami på IMTS var oscillerande
svarvning för 20 mm:s maskiner. Denna teknologi demonstrerades på en Tsugami B0205. Fördelarna med oscillerande
svarvning är bland annat ökad spånkontroll genom spånbrytning, i synnerhet lämpligt vid bearbetning av aluminium, plast,
nickelbaserade superlegeringar som Inconel och koppar.
Z-axeln oscillerar för att bryta spånor och förebygger
spåntrassel genom att alternera skärdjupet medan materialet matas genom maskinen. Denna teknologi reducerar även
värmebildning.
www.maskinfransson.se

Välkomna till Öppet Hus 24-26 Oktober
på Södra vägen 10 i Örebro

Skandinavisk konvent för AXILE
och simultan 5-axlig bearbetning.

Vi håller öppet onsdag 12.00-20.00 torsdag 09.00-20.00 fredag 09.00-12.00

Sverigepremiär för AXILE G6 APC

Sverigepremiär
G6 APC
G8

Bord Ø 800 mm
Max vikt 1 300 kg
Max arbetstycke Ø800 x 500 mm
Bord 500 x 500 mm
Max bordsbelastning 400 kg
Max arbetstycke 610 mm
2 paletter kan utökas till 6 alt. 12 paletter
5-axlig palettmaskin med bibehållen ergonomi

Anmälan till e-postadressen: info@ahlsellmaskin.se
Vi finns på plats :

Vi på Ahlsell Maskin AB demonstrerar flertalet nya maskiner från vårt senaste
maskinprogram, som till största delen handlar om 5-axlig bearbetning, paletthantering,
svarvning samt kapning.
För oss är ett nära samarbete med våra kunder en nödvändighet och vi ser fram
emot ert besök under vårt öppna hus då vi berättar mer om vad vi har att erbjuda.

www.sandvik.coromant.com/se
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Schunk lanserar Plug & Work–system

Nya användningsområden

för Universal Robots robotar

för Multisteel

ToolExpert
AX-FPS

Visste du att..
Med AX-FPS har FRAISA lanserat ett
Nu kan användare av UR-robotar enkelt integrera PGN-Plus från Schunk.

Idag gäller det att snabbt hitta lösningar för att kunna automatise-

ra och som ett led i detta släpper nu Schunk en hel serie av produkter för användning på robotar från Universal Robots (UR). Nyckelorden är snabbhet och flexibilitet och nu erbjuder Schunk en mängd
olika gripdon samt verktygsväxlare som alla snabbt kan monteras
och integreras med UR-robotar.
Tack vare speciellt anpassade gränssnitt är alla produkter kompatibla med alla robotar från UR vilket gör flexibiliteten ännu större.
Enkelheten gäller inte bara själva montaget av produkterna utan
även driftsättningen.
All slang- och kabeldragning är integrerat och inga montagekit eller separata ventiler är nödvändiga vilket sparar tid vid
installation.
Bygg 36 olika kombinationer med ett antal standardprodukter

I detta system av produkter ingår nu Schunks flaggskepp när det
gäller gripdon, tvåfingergripdonet PGN-plus i storlekarna 80 samt
100, trefingersgripdonet PZN-plus 64, båda modellerna utrustade
med den patenterade multitandsstyrningen.
Dessutom går det nu att använda universalgripdonet JGP 80 och
100; KGG 100-80 och PSH 22-1 när lång slaglängd krävs samt det
elektriska gripdonet EGP och Co-Act EGP-C, (designat för helt
samverkande applikationer).
När det gäller de pneumatiska gripdonen är ventilerna
integrerade i adaptern som sitter ihop med adapterhuset.
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helt nytt koncept för bearbetning av
Den nya manuella verktygsväxlaren SHS
möjliggör en smidig växling mellan olika
typer av gripdon.

För att göra systemet ännu mer komplett och ge större
flexibilitet så kan gripdonen kombineras med den nya
manuella verktygsväxlaren SHS som utvecklats speciellt
för den här typen av användning.
Nu kan roboten utrustas med olika typer av gripdon
för exempelvis applikationer där gripobjekten varierar
mycket i samma applikation.
Verktygsväxlaren SHS är utrustad med både integrerad luftgenomföring samt elektrisk genomföring samt
funktion för låsningsövervakning (option).
En robot är beroende av sitt gripdon och nu ger
roboten en ännu noggrannare känsla också med den nya
kraft- och momentgivaren FT AXIA 80 som med sina
två förkalibrerade mätområden ger en helt annan möjlighet än tidigare.
Upplösningen för den nya givaren AXIA-80 är 1/10 N
(kraftmätning) och 1/200 N (vridmoment) i alla sex frihetsgrader.
Totalt möjliggör det nya systemet 36 olika kombinationer med möjliga gripkrafter från 140 till 930 N samt
slaglängd från 6 till 40 mm.

aluminium. AX-FPS är så mycket mer än
bara ett högpresterande verktyg.
SSAB:s Multisteel finns nu även för tryckkärl och skeppsbyggnad enligt europeisk och amerikansk standard.
Multisteel med sträckgräns mellan 260 och 355 MPa täcker
ett antal europeiska och amerikanska standarder för tryckkärl,
skeppsbyggnad och allmänna stålkonstruktioner. Tack vare stålets mångsidighet går det att minimera lagret av olika stålsorter
och ändå möta kundernas önskemål inom en mängd olika til�lämpningar.

Med ToolExpert AX-FPS kan du enkelt
beskriva din maskinpecifikation och
därefter få fram effektiv och tillförlitlig
skärdata anpassad till era applikationer.

Pålitliga egenskaper för pålitlig produktion

Multisteel har noggrant kontrollerade dimensioner, kemisk
sammansättning och mekaniska egenskaper. Resultatet är ett
stål som alltid går att lita på i produktionen. Stålet har ett CEVvärde som är lägre än standard för det flesta kvaliteter, något
som ger utmärkta svetsegenskaper. Bockningsegenskaperna
är garanterat bättre än vad som krävs enligt Euro-normen, allt
enligt SSAB.
En stabil sträckgräns och exakt tjocklek i varje leverans betyder pålitlig och konstant återfjädring. Minsta bockningsradien
är 2 x tjockleken i alla riktningar.

Besökadress/Postadress
Snedgatan 1, 342 50 VISLANDA
www.durocmachinetool.se
info.machinetool.se@duroc.com
Tel: +46 8 630 23 00

www.ssab.com

www.schunk.com
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Felfria banor med ett enda klick
Nya Robotmaster V7 beskrivs av tillverkaren som en mjukvara som alla kan arbeta med. Det
går snabbt och är enkelt att skapa en optimal bana. Denna artikel kommer från AME AB som är
distributör av Robotmaster och Mastercam i Sverige.

Robotens gränssnittsenhet hanterades manuellt, vilket fördröjde produktionen. Så småningom kom verktyg för offline-simulering, men de byggde på samma gamla koncept.
Offline-programmen utvecklades och de första CAD-baserade verktygen lanserades. De första programmen var extremt
långsamma, men betydligt mer flexibla.
Med den andra generationen kunde man rita en bana, eller
kurva, och sedan beräkna den snabbaste vägen från punkt A
till punkt B.
När dessa funktioner automatiserades gick programmeringen

snabbare, men man förlorade en del flexibilitet.
I och med övergången till cad/cam och point
converters gick arbetet
ännu snabbare, men fortfarande krävdes specialistkunskaper i robotik och
cad/cam. De mest använda
verktygen för offline-programmering byggde fortfarande på gamla idéer om
hur bearbetningen skulle
gå till.
Det var dags för en radikal förändring och en helt ny och användarvänlig arkitektur
En integrerad lösning med användaren i fokus

Teamet bakom Robotmaster (som har 20 års erfarenhet av
att skapa mjukvara för offline-programmering) satte därför
igång med att utveckla ett program som vem som helst kan
använda.
Målet var att skapa en lösning för snabb och enkel optimering
av robotsystemens funktioner, utan att ge avkall på flexibiliteten.

MARPOSS 4.0
THE SMART FACTORY TOGETHER
grafik: robotmaster

Robotmaster V7 har ett intuitivt grafiskt gränssnitt för styrning av robotens leder i en simulerad miljö, där man ser hur
varje robotrörelse påverkar resultatet. Du kan enkelt kontrollera förekomsten av potentiella problem, såsom singulariteter, räckviddsbegränsningar och kollisioner. Det enda du behöver göra för att korrigera en bana är att justera en kurva
och undvika de färgmarkerade områdena på skärmen (som representerar fel). Med några klick skapar du enkelt en
optimal bana.

M

an ska inte behöva vara civilingenjör för
att programmera en robot. I takt med att
robotsystemen har utvecklats har även
styrprogrammen blivit betydligt mer
användarvänliga och idag är den tidsödande punkt-till-punkt-programmeringen ett minne blott.
Med Robotmasters helt nya plattform är felfri programmering bara ett klick borta.
Marknaden förändras hela tiden och verkstadsindustrin
måste klara av att hålla jämna steg. De traditionella tillverkningsmetoderna har svårt att möta dagens krav på anpassning
och produktion i små serier.
Det som krävs är en flexibel tillverkningsprocess och här spelar
programmeringen av robotar en viktig roll.
Med mjukvaran Robotmaster, som är cad/cam-baserad
offlineprogrammering av 6-axliga robotar, skapas robotpro-
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gram på ett snabbt och enkelt sätt. Det går att skapa enkla eller
komplexa robotrörelser helt utan manuella teach-in-punkter.
Det handlar om komplett 6-axlig programmering och postning
av slutkod för robotar.
Sedan 2015 ingår Robotmaster i Hypertherm-koncernen.
Det är Hypertherm Robotic Software som har utvecklat Robotmaster V7.
– Om du har en produkt som ska tillverkas under flera
månader eller ett år så har du råd att spendera två veckor på
programmering. Men sådana ledtider fungerar inte om du
behöver programmera flera projekt varje dag, säger Garen
Cakmak, senior director vid Hypertherm Robotic Software.

WIRELESS HANDLE

REAL TIME
SECURE DATA
TRANSMISSION

INTERNET
OF THINGS

ERGONOMIC
DESIGN

SWITCH ON-OFF
COMMANDED
BY GUIDED SEQUENCE

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

En ny era inom robotprogrammering

Under industrirobotarnas tidiga dagar var programmeringsarbetet tidsödande och krävde expertkunskaper inom robotik.
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”

Vi ville skapa ett helt
nytt cad/cam-verktyg
för programmering
av robotsystem.
Programmeringen
skulle vara intuitiv,
automatiserad och
funktionsbaserad.”
Garen Cakmak,
Hypertherm Robotic Software.

– Vi ville skapa ett helt nytt cad/cam-verktyg för programmering av robotsystem. Programmeringen skulle vara intuitiv,
automatiserad och funktionsbaserad, säger Garen Cakmak.
Det användarvänliga gränssnittet hos Robotmaster V7 kommer för alltid att förändra hur man programmerar robotar.
– Vi förutsätter att användarna har god kännedom om tillverkningsprocessen och att de vet vilka uppgifter som behöver
utföras. Med Robotmaster kan de programmera sina robotar
utan att vara experter på vare sig cad/cam eller robotik, säger
Garen Cakmak. Om användaren till exempel anger att en kant
ska gradas generar programmet omedelbart en felfri kod för
detta.
Programmet analyserar och förprocessar importerade CAD-

modeller helt automatiskt. När användaren sedan gjort några
enkla inställningar för den aktuella uppgiften gör programmet
alla beräkningar som behövs.
– Med ett klick skapas alla punkter och linjer, och
redan där sparar en erfaren cad/cam-specialist 5–10 minuters
arbete, säger Garen Cakmak. Med ett enda klick skapas hela
robotbanan.
Med enkla dra-och-klicka-verktyg och förhandsvisningar
kan användaren snabbt optimera robotens rörelser. I verktygslådan finns även specifika inställningar för robotfunktioner
såsom hastighet och rörelseoptimering samt kraftfulla verktyg
för övergångar mellan olika robotrörelser. I det funktionsbaserade gränssnittet kan användaren direkt se hur de olika inställningarna påverkar resultatet.
– Parametrar och problem såsom singulariteter, räckviddsgränser och kollisioner kan kännas främmande för den som
inte är utbildad inom robotik. I vårt program hanteras dessa
parametrar automatiskt, säger Garen Cakmak
Att utnyttja robotteknikens möjligheter

En av robotteknikens största fördelar är flexibiliteten, dvs.
de många möjligheterna. Samtidigt innebär detta en stor
utmaning.
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I takt med att tillverkningsprocesserna blev mer och mer komplexa behövdes bättre verktyg och slutligen utvecklades de femaxliga systemen, men de lösningarna saknade redundans.
Med andra ord var verktyget fortfarande tvunget att ha en viss
bestämd orientering under tillverkningen.
Sedan kom robotar och de sexaxliga robotsystemen.
För varje given uppgift hade nu robotsystemen en extra frihetsgrad, dvs. totalt minst sex vridaxlar. Från och med nu fanns inga
begränsningar vad gäller verktygets orientering. Den flexibiliteten måste man ta tillvara på.
– När vi träffar robottillverkare och integratörer talar de
gärna om allt som deras robotar kan utföra, säger Cakmak.
Men det som håller dem tillbaka är bristen på användarvänliga
program som gör att användaren kan utnyttja all denna flexibilitet utan att vara expert på området, säger Garen Cakmak.
Att ta tillvara på flexibiliteten hos en robot är ingen enkel
sak. Förmågan att rotera kring verktyget är en av de viktigaste
fördelarna hos en robot.
Denna rotation är inte begränsad av den uppgift som ska
utföras, vilket för de flesta applikationer innebär att rotationen
inte påverkar verktygets orientering i förhållande till arbetsstycket eftersom det finns redundans.
Förutom denna redundans kan en typisk sexaxlig robot i varje
programmeringspunkt ställas i åtta möjliga konfigurationer.
Dessa konfigurationer orsakar ett annat stort problem vid programmeringen, nämligen singulariteter.

och en hög hastighet i vissa av robotens leder, vilket försämrar
robotbanan betydligt eller får roboten att stanna och ett felmeddelande visas.
När man programmerar en robot måste man ta hänsyn till
dessa faktorer och dessutom tänka på applikationen.
– Det känns lite som att ge sig ut i vilda västern, när man

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.

Att hantera singulariteter

En singularitet är ett problem som uppstår när det vid en viss
punkt finns flera lösningar för nästa robotrörelse.
När en sådan matematisk tvetydighet uppträder kan roboten
inte fortsätta sin uppgift.
Singularitet är en viktig fråga inom robotik eftersom en typisk
sexaxlig robot har tre potentiella ”singularitetsområden”: robotens handled, armbåge och bas. Om två leder står i ett parallellt
läge uppstår en matematisk tvetydighet.
När roboten närmar sig en singularitet uppstår acceleration
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tänker på alla tillämpningar vi måste ta hänsyn till.
Dagens robotsystem är så
mycket mer än bara att
betjäna en maskin, säger
Garen Cakmak.
Ju fler uppgifter som
ska utföras i varje robotcell, desto större är risken
för att man stöter på problem med singulariteter,
räckviddsproblem, ledbegränsningar och kollisioner, särskilt i system med
flera celler. Utan ett bra
program för simulering
och optimering är det mycket svårt att undvika dessa problem.
Man kan likna detta med att räkna ut den kortaste vägen till en
avlägsen plats utan att ha tillgång till elektroniska kartor eller
en GPS, det vill säga ett verktyg som utifrån ett fågelperspektiv
underlättar optimeringen av uppgiften.

Vill du veta mer om Botek eller någon av våra andra leverantörer?
Kontakta oss på TechPoint!
info@techpoint.se
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08-623 13 30

•

www.techpoint.se

65

”

Vi kör MONITOR och har
aldrig ångrat vårt val

SWEDSKÄR

Svenskproducerade
skärmaskiner

Vi kör MONITOR för att det är ett kraftfullt och användarvänligt
affärssystem. MONITOR är ett komplett system och vi använder
alla delar av systemet vilket ger oss en bra överblick över hela vår
verksamhet. Eftersom varje bil består av tusentals komponenter är
materialstyrningen extra viktig för att ha kontroll över komponenttillverkning och inköp. Vi har aldrig ångrat vårt val av affärssystem!

Halldora von Koenigsegg

Koenigsegg Automotive AB

Tel: 0584-133 35

www.swedskar.se

info@swedskar.se

Från ritning till färdig komponent
på 20 min!

SLX

Svarvar med ProtoTRAK SLX

Besö
k oss
El m i
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a Su
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13-1
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Svarven som matchar det mesta oavsett om du har
manuella jobb, komplexa bitar, ren produktion, prototypeller verkstadstillverkning. Maskinen kan användas
som helt styrd eller som helt manuell!

6 nov
embe
Mon
r
tern

B05: mer:
64
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ProtoTRAK

Prototrak’s styrsystem är så enkelt att använda att du aldrig glömmer det!
ProtoTRAKs kombination av lättanvänd teknik och avancerade styrmöjligheter som ger dig
drastiskt minskade ställtider som resultat. Programmering sker i klarspråk på svenska.
Parasolider kan importeras och simuleras direkt i styrsystemet. DXF och DWG filer kan importeras
via ProtoTRAK DXF converter.

Missa inte chansen att använda nästa generation
av MONITOR affärssystem – MONITOR G5
Med MONITOR G5 introducerar vi tiotusentals nyheter, nytt gränssnitt och en helt ny teknisk plattform med stora möjligheter för ett
mobilt användande. MONITOR är det bästa valet för ett tillverkande
företag.
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NISCHADE PRODUKTER - DET ÄR VÅR STANDARD

Panelbockning utan begränsningar
MÄRKNING

SMARTA VERKTYGSHÅLLARE

RUNDBORD

Hall 11, Stand D94

Flexibel

Universellt bockverktyg
med optimerad profil och
patentskyddad kinematik för
bockning 0,4mm till 3,2 mm
utan ställ.

08-544 403 40 www.dankab.se

Produktiv

PRECISIONSMASKINER

SVARVNING

Automatisk inställning av
öververktygen i ”masked
time” utan ställtid, optimerad
för ”kit-” eller enstycks
produktion.

3D PRITNING

Intelligent

Automatisk kompensation
vid variation i plåten tack
vare MAC 2.0.

Vi fokuserar på att leverera högsta kvalitet , såväl i produkturval som i genomförandeprocesserna.
Vi värderar kvalitet, precision och driftsäkerhet över allt annat.

Enkel

Enkel programmering
och 3D simulering av
bockningsprocessen med
mjukvaran EDITP4 2.0.

3-dimensionellt nonwoven filterpapper av högsta
kvalité för djupfiltrering av vätskor
Ledande leverantör av
nonwoven filterpapper

Vacuum
filter

Pressure belt
filter

Gravity belt
filter

Hydrostatic
filter

Compact belt
filter

Multi-plate
filter

•

Fordonsindustrin

•

Metallindustrin

•

Verktygstillverkning

•

Tråddragning

•

Livsmedels- och
dryckesindustrin

Automatisering

Intelligens automatisering vid
“stand alone”, I linje eller vid
4.0 fabriker.

ENDAST 9 kW

UNIVERSELLT
BOCKVERKTYG

INGEN STÄLLTID

INGET SKROT

• Telefon: 08 514 307 60 • info@bonthron-ewing.se • www.bonthron-ewing.se
Lean generationen: Dagens lösning - För er framtid.
Över 3.200 installationer i 75 länder och 40 års erfarenhet:
detta är panelbockning av Salvagnini.
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Vi är specialister på hållande verktyg
Kitagawa är världsledande leverantör av chuckar och rundmatningsbord.
Rundmatningsborden finns i många utförandensom 4 eller 5-axliga och med flera spindlar.
Även modeller till trådgnist ingår i sortimentet.
Kitagawas sortiment av standardchuckar spänner mellan 100-1000 mm, både med och
utan genomgång. Specialchuckar finns mellan 75-380 mm och i olika utföranden.

Kitagawa TP530 Rundmatningsbord

Kitagawa GT200 Rundmatningsbord

Kitagawa CK160 Rundmatningsbord

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

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

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

Besök oss gärna den 13-16
november på Elmia mässan
i Jönköping!
Vi finns i monter A03:38

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

Beställ före kl. 15.00
så skickar vi samma dag,
fraktfritt inom Sverige

Kitagawa LU-06
Chuck med nedåtdragande backar
Specialchuck för gjutna detaljer.
Max hastighet: 3500 rpm.

Bevego, den naturliga länken

Detta är en fingervisning om vårt sortiment:

Bevego är ett rikstäckande grossist
och handelsföretag, med försäljning och distribution inom allt för
segmentet industri. Bevego arbetar
endast mot proffsmarknaden.

Magnelis
Aluzink plåt
Kallvalsad plåt
Mässningsplåt
Bly
Zinkplåt
Diverse plåtbearbetningsverktyg
Diverse fogmassor
Infästningsprodukter
Ventilationskanaler
Allt inom teknisk
isolering

Med våra 36 stycken filialer, med
turbilar och markndens bredaste
sortiment är vi Industrimarknadens
mest kompletta grossist.
QJR- Snabbväxelchuck
Snabbväxlande, 254 mm, 3-backig
kraftchuck med genomgång.
Passar Kitagawas standardbackar.

Kitagawa PW-10 Kraftchuck
3-backig kraftchuck med nedåtdragande
och pendlande backar.

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

Lackerad plåt
Varmvalsad plåt
Aluminiumplåt i diverse
lageringar och ytor
Perforerad plåt
Kopparplåt
Rostfri plåt i diverse
lageringar och ytor
Profilerad plåt
Diverse elmaskiner
Arbetskläder
Tekniska produkter inom
ventilationsbranschen

Glöm inte vår eHandel där ni kan
göra era inköp när ni vill och vart
ni vill! www.bevego.se
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Ni är även välkomna att
ringa oss!

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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digitalisering

Digitalisering ska göra
det svenska stålet smartare

Automatisering och processtyrning har man
jobbat otroligt mycket med ända sedan
1970-talet. Men när det gäller andra områden
inom digitalisering, som att koppla ihop sig
med kunderna, hitta andra strukturer och nya
affärsmodeller har det hänt väldigt lite.
På sätt och vis förståeligt, eftersom stål ligger
ganska långt bak i värdekedjan och det är svårt
att göra stål speciellt smart genom att lägga till
elektronik, som man exempelvis gör i fordon,
konstaterar han.

Stålverken måste digitaliseras för att kunna hävda sig i konkurrensen. Det är mot den
bakgrunden som Jernkontoret har startat ett nytt teknikområde för it och digitalisering där
medlemsföretagen kan välja att arbeta tillsammans i olika utvecklingsprojekt.

Ö

kad digitalisering är nödvändigt för att
stålföretagen ska hänga med i konkurrensen, menar Jernkontoret. Men hallå, är inte
stålföretagen redan duktiga på processtyrning och automation?
– Jo, så när en Chalmersundersökning slog fast att endast två
ledamöter av totalt 186 i styrelserna för våra medlemsföretag
har någon typ av IT-bakgrund kom det som en bekräftelse på
att vi borde göra en satsning inom området.
Det säger Per Engdahl, ordförande för branschorganisationen

Jernkontorets Teknikområde Digitalisering. Jernkontoret driver
ett antal teknikområden som ofta handlar om konkreta saker,
som processer och bearbetningssteg, valsning, skänkmetallurgi eller energi och miljö som kan vara mer generella. Inom
dessa kan medlemsföretagen välja att arbeta tillsammans i olika
utvecklingsprojekt.
– De svenska stålföretagen är i hög grad specialiserade och
hamnar därför sällan i direkt konkurrens med varandra, säger
Per Engdahl. Det gör det lättare för dem att samarbeta inom
många områden.
foto: dagmar zitkova

Från kontrollrummet på SSAB i Borlänge överblickar operatörerna hela valsningen.

digitalisering

Per Engdahl

foto: järnkontoret

Per Engdahl, ordförande för branschorganisationen Jernkontorets Teknikområde Digitalisering.

– Digitalisering dyker upp på snart sagt alla företags dagordning, så även i stålindustrin. Men vi såg
ett behov av att precisera begreppet för att kunna
hitta praktiska samarbetsformer och sätta fart på
utvecklingen, menar Per Engdahl.
– Automatisering och processtyrning har man
jobbat otroligt mycket med ända sedan 1970-talet.
Men när det gäller andra områden inom digitalisering, som att koppla ihop sig med kunderna, hitta
andra strukturer och nya affärsmodeller har det
hänt väldigt lite. På sätt och vis förståeligt, eftersom
stål ligger ganska långt bak i värdekedjan och det
är svårt att göra stål speciellt smart genom att lägga
till elektronik, som man exempelvis gör i fordon,
konstaterar han.
Vad är då det nya med digitalisering för just stål-

företagen?
– Jag började med att försöka samla ihop
industrin kring något som skulle kunna bli ett
teknikområde. Jag reste runt och ställde just den
frågan. Jag fick väldigt många olika svar, säger Per
Engdahl.
Han samlade teknikchefer, personalchefer,
IT-chefer, produktionschefer, marknadsutvecklare
och säljansvariga som alla bidrog med sina synpunkter.

verkstadstidningen |10

2018

Digitalisering är Jernkontorets nya
teknikområde
Jernkontorets teknikområde 60 startade
under hösten 2017 och är till för företag
och institut intresserade av forskning inom
digitalisering. Satsningen tar sikte på:
Processtyrning och automation. Datainsamling,
datamining, ”industrial dark data”, ”big
data”, sensorer, integrering av system,
mobilitet, positioner, visualisering, sensorer,
administrativa system, underhåll och robotik.
Kundinteraktion. Kundportaler,
leverantörsstyrda kundlager,
orderhantering, webshops och e-handel.

J

Nya kundvärden och nya affärsmodeller.
Designsupport, funktionsgarantier
och ”smarta produkter”.
Organisation och ledarskap. Tillgång till
information, chefers roll, kompetensbehov,
rekrytering och facklig organisation.
Medlemsföretag
Höganäs, Outokumpu Stainless, Ovako,
Sandvik Materials Technology, SSAB,
Suzuki Garphyttan, Uddeholm.
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digitalisering

Det hela resulterade i att fyra delområden mejslades ut.
Det första delområdet är processtyrning/automation där målet inte är att utveckla dessa funktioner som sådana, utan bygga vidare med hjälp
av dataanalys, datamining och big data.
– Stålföretagen har sedan länge datainsamling
kopplat till processtyrningen, men man genererar väldigt mycket data som inte används till
något. Ibland är inte ens de olika processtegen
hopkopplade, utan man jobbar sekventiellt.
I en lång produktionskedja med många parametrar är det sällan företagen kan greppa helheten i tillverkningen.
– Men de nya analysverktygen ”big data” och
”data mining” gör det möjligt att upptäcka nya
saker, att se mönster i dessa enorma mängder
data, säger Per Engdahl.
Problem som uppstår långt fram kanske förorsakas fyra steg bakåt i processen.
– Ibland kallar man detta för industrial dark
data. Här har vi startat ett samarbete med högskolan i Skövde som är duktiga på spel och spelutveckling, men även big data.

Den punkt Per Engdahl tycker är mest central handlar om organisation och ledarskap.
– Digitalisering är inte huvudsakligen en teknikfråga,
även om det förstås är tekniken som ligger i botten.
Det handlar om att ta tillvara på möjligheterna i teknik som redan finns. Digitalisering ger tillgång till information som är oberoende av tid och rum. Om inte
cheferna längre har ett informationsövertag måste de
få nya roller och hierarkiska strukturer ifrågasättas.
Facklig tillhörighet kan också verka konserverande,

Valsning på SSAB i Borlänge.
Det handlar också om nya sätt att ta betalt.

– Vi har idéer om att istället för att ta betalt för stålet, ta betalt för en
funktion och erbjuda en funktionsgaranti. Hur länge håller stålet för nötning och rost? Då måste du ha koll på kundernas processer och kunna
spåra produkten under hela dess livslängd.
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Mats Thorén

foto: dagmar zitkova

– Stålföretagen kan processtyrning, men inte

mycket om dataanalys, säger Per Engdahl. Det är
en artfrämmande kompetens som man inte hittar hos produktionstekniker och innebär att man
måste gå utanför hemtama områden. Datautvecklare utan kunskap om stål kan släppas lös på
en uppgift och komma tillbaka till företaget med
jättespännande resultat.
I området ingår även visualisering, att utforma
bättre gränssnitt mellan processtyrningen och
operatörer. Stålindustrin har mycket att lära av
spelindustrin om hur man åskådliggör och överblickar komplexa processer, menar Per Engdahl.
Delområde två siktar på utvecklad kundinteraktion. Grundfrågan är hur man kopplar ihop sig
med kunderna på ett effektivt sätt.
– Traditionellt har kunderna sina egna inköpssystem där data skickas över till leverantören.
Här siktar vi på att bygga ihop leverantörens och
kundernas system och skapa en obruten kedja
med full transparens i informationen.
Man kan gå ännu längre genom att använda sig
av kundernas orderböcker och därmed öka leveransprecisionen samtidigt som man minskar
lagren.
Det tredje delområdet handlar om att lägga till
nya kundvärden.
– Stålet i sig är rätt ointressant innan det har
använts för att tillverka någon produkt, säger Per
Engdahl. Men stålet har en historia med sig och
det finns mycket i den som skulle kunna vara
intressant för en kund och hjälpa dem att finslipa
sina tillverkningsprocesser.

foto: dagmar zitkova

menar han. Olika fack för operatörer och ingenjörer ser till sina respektive medlemmars intressen,
samtidigt som gränserna allt mer bryts upp mellan
arbetare och tjänstemän.
– I styrelserna finns nästan ingen digitaliseringskompetens! Den måste inte nödvändigtvis finnas just
där, men styrelsen måste ta ansvar för att genomförandekompetens finns ute i företaget och våga driva
frågan. Finns ingen samsyn finns heller ingen som
driver frågan och ägarskapet blir i många fall oklart.
Därför menar jag att begränsningen idag inte ligger
i tekniken utan i organisation och ledarskap, säger
Per Engdahl.

Tappning av råstål från ljusbågsugn till skänk på Sandvik Materials Technology i Sandviken, Gästrikland.
Exempel på nya kundvärden är SSAB:s pågående projekt Smartsteel. Det är en
digital plattform som gör det möjligt att ge kunderna information om stålet,
bland annat om hur tillverkning och transport har gått till. En identitetskod
kopplar plåten till denna information och erbjuder kunderna rätt data och
instruktioner om hur de väljer och använder SSAB-stål, oavsett tillämpning.
Idén är att dela med sig av den expertkunskap inom stål som SSAB står för.
Poängen är att optimera stålanvändningen och undvika kostsamma och

tidskrävande fel.
Sveriges innovationsmyndighet Vinnova har satsat 10 miljoner kronor
på vidareutveckling av SSAB Smartsteel till ett ekosystem tillsammans med
andra företag. Projektpartners är bland andra Sandvik och finska varvet
Meyer Turku som fokuserar på miljöaspekten genom att få ut information om
energiförbrukning under fartygens hela livslängd.
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Automationsföretagens webbsida

www.eltechautomation.se

www.rockwellautomation.se

www.askalon.se

www.rejlers.se/industry

se3a.mitsubishielectric.com

www.powerautomation.se

www.kuka.se

www.beijer.se

www.avt.se

www.automationsteknik.com

www.itfautomation.se

www.prevas.se

www.weidmuller.se

www.industrial.omron.se

www.stjernbergautomation.se

Ökad
synlighet
hela
2018
på webben
och
i tidningen.

Värme, filterfläktar, reglering och
belysning för el- och styr-skåp.

www.svenskautomation.se

www.rutab.se

www.westermo.se

www.stegonorden.se

www.membraneswitch.se

www.automationregion.com

www.ah-automation.se

www.parker.com/se

www.br-automation.com

www.ilme.se

Kontakta:
Johan Sund
Telefon: 08-514 934 15
www.automation.se
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www.gavazzi.se

www.elmia.se/
Svenska-Automationsgruppen/
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johan.sund@automation.se

www.wago.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

☎ 054/203850
www.allkal.se

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

Svaren beror på om du använder AxMek's lägesställare eller inte.
NYHET! NU ÄVEN PROGRAMMERBAR (ej VHR 100)
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info@tillquist.com

Industrikemikalier för metallbearbetning

TVÄTTMASKINER FÖR
VERKSTÄDER

NYHET!
NUVHR
ÄVEN
(ej VHR 100)
Våra
100,PROGRAMMERBAR
250, 700 och 1500 erbjuder:
NYHET!
NU
ÄVEN
PROGRAMMERBAR
(ej VHR 100)
Våra
VHR
100,
250,
700
och
1500
erbjuder:
Våra
VHR
100,
250,
700
och
1500
erbjuder:
NYHET!
NUVHR
ÄVEN
(ej VHR 100)
- Stor
tippningsvinkel
Våra
100,PROGRAMMERBAR
250, 700 och 1500 erbjuder:

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

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

verkstadstidningen | 10

Tekniska data m.m. finner du på
Tekniska
data
Tekniska
data m.m.
m.m. fifi
finner
nner du
du på
på
Tekniskawww.axmek.se
data
m.m.
nner
du
på
www.axmek.se
www.axmek.se
Tekniskawww.axmek.se
data m.m.
m.m. fi
finner
nner du
du på
på
Tekniska
data
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
www.axmek.se
ÅTERFÖRSÄLJARE:
BORÅS:
Sällfors
Järn
033-48
06
00
•• ESKILSTUNA:
Industripartner
016-51
52
50
ÅTERFÖRSÄLJARE:
••BORLÄNGE:
MARIE
SWÄRDS
SVETS
&&VERKTYGS
AB
0243-160
18
BORÅS:
SÄLLFORS
JÄRN
ÅTERFÖRSÄLJARE:
BORÅS:
Sällfors
Järn
033-48
06
00
ESKILSTUNA:
Industripartner
016-51
52
50
•ÅTERFÖRSÄLJARE:
ESLÖV:
Fagon
AB 0413-191
90
•
GAGNEF:
Swärds
Verktygsmaskiner
0241-510
15
•
GÄLLIVARE:
IndustriÅTERFÖRSÄLJARE:
BORLÄNGE:
MARIE
SWÄRDS
SVETS
VERKTYGS
AB
0243-160
18
BORÅS:
SÄLLFORS
JÄRN
ÅTERFÖRSÄLJARE:
BORÅS:
TOOLS
SÄLLFORS
JÄRN
033-480
600
•
BORLÄNGE:
MARIE
SWÄRDS
033-480
600
•
ESKILSTUNA:
INDUSTRIPARTNER
AB
016-515
250
•
ESLÖV:
FAGON
AB
0413-191
90
•
GÄLLIVARE:
BORÅS:
Sällfors
Järn 033-48
06
00
• ESKILSTUNA:
Industripartner
016-51
52
50
ÅTERFÖRSÄLJARE:
• BORLÄNGE:
MARIE
SWÄRDS
SVETS
&250
VERKTYGS
AB
0243-160
18
BORÅS:
SÄLLFORS
JÄRN
ÅTERFÖRSÄLJARE:
BORÅS:
TOOLS
SÄLLFORS
JÄRN
033-480
600
• BORLÄNGE:
MARIE
SWÄRDS
•033-480
ESLÖV:
Fagon
AB
90
••Sweden
GAGNEF:
Swärds
Verktygsmaskiner
0241-510
15
Industri600
••ESKILSTUNA:
INDUSTRIPARTNER
AB
016-515
••ESLÖV:
FAGON
AB
0413-191
90
••026-66
GÄLLIVARE:
•033-480
ESLÖV:
Fagon
AB 0413-191
0413-191
9010
GAGNEF:
Swärds
Verktygsmaskiner
0241-510
15
• GÄLLIVARE:
GÄLLIVARE:
Industri600
ESKILSTUNA:
INDUSTRIPARTNER
AB
016-515
250
ESLÖV:
FAGON
AB
0413-191
90SVETSCENTER
GÄLLIVARE:
INDUSTRIPRODUKTER
0970-128
GÄVLE:
SWEDEN
ELEKTRONIK
026-54
10
40
••250
GÄVLE:
SVETS
&
VERKTYG
0243-16017
•MARIE
ESKILSTUNA:
INDUSTRIPARTNER
016-515
• MARIE
ESLÖV:
FAGON
produkter
0970-128
10
• GÄVLE:
Elektronic
AB
026-51
27 AB
11AB
•0241-510
GÄVLE:
Svetscenter
14
00
ÅTERFÖRSÄLJARE:
BORÅS:
Sällfors
Järn
033-48
06
00
•
ESKILSTUNA:
Industripartner
016-51
52
50
•
ESLÖV:
Fagon
AB
0413-191
90
•
GAGNEF:
Swärds
Verktygsmaskiner
15
•
GÄLLIVARE:
Industri033-480
600
•
ESKILSTUNA:
INDUSTRIPARTNER
AB
016-515
250
•
ESLÖV:
FAGON
AB
0413-191
90
•
GÄLLIVARE:
ÅTERFÖRSÄLJARE:
•
BORLÄNGE:
SWÄRDS
SVETS
&
VERKTYGS
0243-160
18
BORÅS:
SÄLLFORS
JÄRN
ÅTERFÖRSÄLJARE:
BORÅS:
TOOLS
SÄLLFORS
JÄRN
033-480
600
•
BORLÄNGE:
SWÄRDS
SVETS
& VERKTYG 0243-16017
ESKILSTUNA:
INDUSTRIPARTNER
016-515
250 • ESLÖV:
ÅTERFÖRSÄLJARE:
BORÅS:
Järn
033-48
06 00 • ESKILSTUNA:
016-51FAGON
52 50
INDUSTRIPRODUKTER
0970-128
10 ••Sällfors
GÄVLE:
SWEDEN
ELEKTRONIK
AB 026-54
10 Industripartner
40 • GÄVLE:
SVETSCENTER

produkter
10
Sweden
Elektronic
026-51
27
11
•Stål
GÄVLE:
Svetscenter
026-66
14
00
ÅTERFÖRSÄLJARE:
• •BORLÄNGE:
MARIE
SWÄRDS
&
VERKTYGS
0243-160
18
BORÅS:
SÄLLFORS
JÄRN
ÅTERFÖRSÄLJARE:
TOOLS
010-454
51
8040
•SVETS
BORLÄNGE:
MARIE
SWÄRDS
SVETS
&STÅL
VERKTYG
0243ÅTERFÖRSÄLJARE:
BORÅS:
TOOLS
SÄLLFORS
JÄRN
033-480
600
BORLÄNGE:
MARIE
SWÄRDS
0970-128
10
•AB
GÄVLE:
SWEDEN
ELEKTRONIK
AB
026-54
10 40
• GÄVLE:
SVETSCENTER
produkter
0970-128
10
• GÄVLE:
GÄVLE:
Sweden
Elektronic
AB
026-51
27
11
•FAGON
GÄVLE:
Svetscenter
026-66
14
00
140970-128
00 • 90
GÖTEBORG:
COREMA
SVETSEKONOMI
031-25
00
40AB
•AB
GÖTENE:
GÖTENE
&50
VERKTYG
AB
0413-191
•• BORÅS:
GÄLLIVARE:
INDUSTRIPRODUKTER
0970-128
10
••016-515
GÄVLE:
TOOLS
010
454
84
00
•026-66
GÖTEBORG:
Svetsekonomi
BECA
031-25
00
•AB
GÖTENE:
Götene
&
Verktyg
55
•IndustriHALM•INDUSTRIPRODUKTER
ESLÖV:
Fagon
AB
0413-191
9010
•Sweden
Swärds
Verktygsmaskiner
0241-510
15
•0511-34
GÄLLIVARE:
INDUSTRIPRODUKTER
0970-128
•GAGNEF:
GÄVLE:
SWEDEN
ELEKTRONIK
026-54
10AB
40
• 250
GÄVLE:
SVETSCENTER
033-480
600
• •ESKILSTUNA:
INDUSTRIPARTNER
AB 016-515
250
• ESLÖV:
0413-191
90
•026-66
GÄLLIVARE:
produkter
0970-128
10
•
GÄVLE:
Elektronic
AB
026-51
27
11
•
GÄVLE:
Svetscenter
14
00
SVETS
&
VERKTYG
0243-16017
•
ESKILSTUNA:
INDUSTRIPARTNER
•
ESLÖV:
FAGON
AB
0413-191
90
•
GÄLLIVARE:
INDUSTRIPRODUKTER
0970-128
10
•
GÄVLE:
TOOLS
010
454
84
00
026-66
14
00
GÖTEBORG:
COREMA
SVETSEKONOMI
031-25
00
40
•
GÖTENE:
GÖTENE
STÅL
&
VERKTYG
•
ESLÖV:
Fagon
AB
0413-191
90
•
GAGNEF:
Swärds
Verktygsmaskiner
0241-510
15
•
GÄLLIVARE:
Industri033-480
600
•50
ESKILSTUNA:
INDUSTRIPARTNER
AB
016-515
250
•FAGON
ESLÖV:
FAGON
AB
0413-191
90•55
•042-38
GÄLLIVARE:
•16017
GÖTEBORG:
Svetsekonomi
BECA
AB
031-25
00
40
•
GÖTENE:
Götene
Stål
&
Verktyg
0511-34
50
•
HALM026-66
14
00
•
GÖTEBORG:
COREMA
SVETSEKONOMI
031-25
00
40
•
GÖTENE:
GÖTENE
STÅL
&
VERKTYG
SVETS
&
VERKTYG
0243-16017
•
ESKILSTUNA:
INDUSTRIPARTNER
016-515
250
•
ESLÖV:
FAGON
0511-34
55
•
HALMSTAD:
IMAB
035-16
65
00
•
HELSINGBORG:
VERKSTADSSERVICE
06
00
ESKILSTUNA:
INDUSTRIPARTNER
016-515
250
•
ESLÖV:
AB
0413-191
90
•
GÄVLE:
TOOLS
010
GÖTEBORG:
Svetsekonomi
BECA
AB
031-25
00
40
•
GÖTENE:
Götene
Stål
&
Verktyg
0511-34
55
50
•
HALM•AB
SVETSCENTER
026-66
14
00
•
GÖTEBORG:
COREMA
SVETSEKONOMI
031-3363682
HALMSTAD:
IMAB
035-16
65
•14
HELSINGBORG:
Verkstadsservice
042-38
06
00
JÖNKÖPING:
Svetscenter
Jönkö026-66
14
0050
• 90
GÖTEBORG:
COREMA
SVETSEKONOMI
031-25
00
40AB
• VERKSTADSSERVICE
GÖTENE:
GÖTENE
STÅL
&50
VERKTYG
INDUSTRIPRODUKTER
0970-128
10
• GÄVLE:
SWEDEN
ELEKTRONIK
026-54
10
40
• GÄVLE:
SVETSCENTER
produkter
0970-128
10 00
• GÄVLE:
Sweden
Elektronic
AB
026-51
27
11
• GÄVLE:
Svetscenter
026-66
14
00
GÖTEBORG:
BECA
031-25
00
40
GÖTENE:
Götene
Stål
&
Verktyg
0511-34
55
• HALM0413-191
•026-66
GÄLLIVARE:
INDUSTRIPRODUKTER
0970-128
10
••JÖNKÖPING:
GÄVLE:
TOOLS
010
454
84
00
•AB
SVETSCENTER
00
•036-16
GÖTEBORG:
COREMA
SVETSEKONOMI
031-3363682
•010
HALMSTAD:
•STAD:
0511-34
55
•Svetsekonomi
IMAB
035-16
65
00
•• •HELSINGBORG:
06
INDUSTRIPRODUKTER
0970-128
10
•AB
GÄVLE:
SWEDEN
ELEKTRONIK
AB
026-54
10
40
• GÄVLE:
SVETSCENTER
produkter
0970-128
10
• GÄVLE:
Sweden
Elektronic
AB
026-51
27054-221
11
• GÄVLE:
Svetscenter
026-66
14
00
0511-34
50
• HALMSTAD:
HALMSTAD:
IMAB
035-16
65
00
HELSINGBORG:
VERKSTADSSERVICE
042-38
06 00
• JÖNKÖPING:
SVETSCENTER
AB
50
• KARLSTAD:
KAMAB
• KIRUNA:
VERKTYGSHUSET
STAD:
IMAB
035-16
65
00
••026-66
HELSINGBORG:
Verkstadsservice
042-38
06
00
••••400
Svetscenter
Jönkö0413-191
90
•00
GÄLLIVARE:
INDUSTRIPRODUKTER
0970-128
10
GÄVLE:
TOOLS
454
84
00II
454
84
00
•55
SVETSCENTER
14
00
• 82
GÖTEBORG:
COREMA
SVETSEKONOMI
031-3363682
•042-38
HALMSTAD:
STAD:
IMAB
035-16
65
00
HELSINGBORG:
Verkstadsservice
042-38
06
00
JÖNKÖPING:
Svetscenter
JönköIMAB
035-16
65
•
JÖNKÖPING:
SVETSCENTER
AB
036-16
82
50
KIRUNA:
VERKTYGSHUSET
0511-34
55
50
•
HALMSTAD:
IMAB
035-16
65
00
•
HELSINGBORG:
VERKSTADSSERVICE
042-38
06
00
ping
AB
036-16
82
50
•
KARLSTAD:
KAMAB
054-22
14
00
•
KIRUNA:
Verktygshuset
i
Kiruna
AB
0980
-828
10
026-66
14
00
•
GÖTEBORG:
COREMA
SVETSEKONOMI
031-25
00
40
•
GÖTENE:
GÖTENE
STÅL
&
VERKTYG
•
GÖTEBORG:
Svetsekonomi
BECA
AB
031-25
00
40
•
GÖTENE:
Götene
Stål
&
Verktyg
0511-34
55
50
•
HALMSVETSCENTER
026-66
14
00
•
GÖTEBORG:
COREMA
SVETSEKONOMI
031-3363682
•
HALMSTAD:
STAD:
IMAB
035-16
65
00
•
HELSINGBORG:
Verkstadsservice
042-38
06
00
•
JÖNKÖPING:
Svetscenter
Jönkö035-16
65
00
•
JÖNKÖPING:
SVETSCENTER
AB
036-16
82
50
•
KIRUNA:
VERKTYGSHUSET
•IMAB
JÖNKÖPING:
SVETSCENTER
AB
036-16
82
50
•
KARLSTAD:
KAMAB
054-221
400
•
KIRUNA:
VERKTYGSHUSET
III
026-66
14
00
•
GÖTEBORG:
COREMA
SVETSEKONOMI
031-25
00
40
•
GÖTENE:
GÖTENE
STÅL
&
VERKTYG
•
JÖNKÖPING:
SVETSCENTER
AB
036-16
82
50
•
KARLSTAD:
KAMAB
054-221
400
•
KIRUNA:
VERKTYGSHUSET
KIRUNA
AB
0980-828
10
• KRISTIANSTAD:
SVETSTEKNIK
AB
044-28
28
00Stål
• LUDVIKA:
GÖTEBORG:
Svetsekonomi
BECA
AB
031-25
00
•HELSINGBORG:
GÖTENE:
Götene
&
Verktyg
0511-34
55
50 •-828
HALM•KIRUNA
SVETSCENTER
026-66
14
00
•036-16
GÖTEBORG:
COREMA
SVETSEKONOMI
031-3363682
•JÄRNMAGASIN
HALMSTAD:
ping
AB
036-16
82
50
••KARLSTAD:
KAMAB
054-22
00
••AB
KIRUNA:
Verktygshuset
i iLUDVIKA
Kiruna
AB
0980
IMAB
035-16
65
00
•50
KIRUNA:
VERKTYGSHUSET
I40
KIRUNA
0980-828
10
•400
KRISTIANSTAD:
SVETSTEKNIK
AB
0980-828
10
•HELSINGBORG:
KRISTIANSTAD:
SVETSTEKNIK
AB
044-282800
• LUDVIKA:
TOOLS
0240AB
036-16
82
KARLSTAD:
KAMAB
054-22
14
00
KIRUNA:
Verktygshuset
Kiruna
AB
0980
-828
10
•ping
JÖNKÖPING:
SVETSCENTER
82
50
•044-28
KARLSTAD:
KAMAB
054-221
•Järnmagasin
KIRUNA:
VERKTYGSHUSET
0511-34
55
50
•82
HALMSTAD:
IMAB
035-16
65
00
•14
VERKSTADSSERVICE
042-38
06 10
00II
KRISTIANSTAD:
Svetsteknik
iAB
Kristianstad
AB
28
00
•KIRUNA:
LUDVIKA:
Ludvika
AB
0240-148
10
STAD:
IMAB
035-16
65
00
•
Verkstadsservice
042-38
06
00
•
JÖNKÖPING:
Svetscenter
JönköIMAB
035-16
65
00
•
JÖNKÖPING:
SVETSCENTER
AB
036-16
82
50
•
KIRUNA:
VERKTYGSHUSET
KIRUNA
AB
0980-828
10
•
KRISTIANSTAD:
SVETSTEKNIK
AB
044-28
28
00
•
LUDVIKA:
LUDVIKA
JÄRNMAGASIN
KIRUNA
AB
0980-828
10
•
KRISTIANSTAD:
SVETSTEKNIK
AB
044-282800
•
LUDVIKA:
TOOLS
0240ping
AB
036-16
50
•
KARLSTAD:
KAMAB
054-22
14
00
•
Verktygshuset
i
Kiruna
AB
0980
-828
10
0511-34
55
50
•
HALMSTAD:
IMAB
035-16
65
00
•
HELSINGBORG:
VERKSTADSSERVICE
042-38
06
00
KIRUNA
AB
0980-828
10
•
KRISTIANSTAD:
SVETSTEKNIK
AB
044-28
28
00
•
LUDVIKA:
LUDVIKA
JÄRNMAGASIN
AB
0240-148
10
• PITEÅ:
LULEÅ:
VERKTYG
0920-23
50 044-28
00
• MOTALA:
BIPART
AB
0141-530
20
STAD:
IMAB
035-16
65
• AHLSELL
HELSINGBORG:
042-38
06
00
•TOOLS
JÖNKÖPING:
Svetscenter
JönköIMAB
035-16
65
00
• 00
JÖNKÖPING:
SVETSCENTER
AB
036-16
82
50
•400
KIRUNA:
VERKTYGSHUSET
•AB
KRISTIANSTAD:
Svetsteknik
i iAB
Kristianstad
AB
044-28
28
00
LUDVIKA:
Ludvika
AB
0240-148
10
KIRUNA
0980-828
10
• KRISTIANSTAD:
AB
28
0015
• 37
LUDVIKA:
JÄRNMAGASIN
044-282800
SVETSPRODUKTER
IKARLSTAD:
PITEÅ
AB
14
•TOOLS
SKARABORG:
SVETS
& MATE148
10
LULEÅ:
AHLSELL
VERKTYG
0920-23
50
00
MOTALA:
TOOLS
BIPART
AB
0141-530
20
••II
JÖNKÖPING:
SVETSCENTER
036-16
82SVETSTEKNIK
50Verkstadsservice
•044-28
KAMAB
054-221
KIRUNA:
VERKTYGSHUSET
•ping
KRISTIANSTAD:
Svetsteknik
Kristianstad
AB
28
00••••0911-21
•KIRUNA:
LUDVIKA:
Ludvika
Järnmagasin
AB
0240-148
10
•MÖNSTERÅS:
LULEÅ:
Ahlsell
Verktyg
0920-26
24036-16
00VERKTYG
•&
MALMÖ:
Malmö
Svetsteknik
040-94
00 ••Järnmagasin
•Järnmagasin
MOTALA:
Bipart
0141-530
20
AB
0240-148
10
••• LULEÅ:
AHLSELL
0920-23
50
••60
MOTALA:
AB
0141-530
••
KIRUNA
AB
0980-828
10
• KRISTIANSTAD:
SVETSTEKNIK
AB
044-282800
• BIPART
LUDVIKA:
TOOLS
0240AB ••AB
036-16
82
50
• KARLSTAD:
KAMAB
14
00
Verktygshuset
iLUDVIKA
Kiruna
AB
0980
-828
148
10
LULEÅ:
AHLSELL
VERKTYG
0920-23
50
00
MOTALA:
TOOLS
BIPART
AB
0141-530
20
JÖNKÖPING:
SVETSCENTER
82
50054-22
•044-28
KARLSTAD:
KAMAB
054-221
400
KIRUNA:
VERKTYGSHUSET
•ping
KRISTIANSTAD:
Svetsteknik
iAB
Kristianstad
AB
28
00
•KIRUNA:
LUDVIKA:
Ludvika
AB
0240-148
10
AB
0240-148
10
LULEÅ:
AHLSELL
VERKTYG
0920-23
50• 00
00
MOTALA:
TOOLS
BIPART
AB
0141-530
20
•I
DAHMBERGS
MASKIN
TILLBEHÖR
0499-483
•
NORRKÖPING:
ENEBY
JÄRNGRUPPEN
KIRUNA
AB
0980-828
10
•
KRISTIANSTAD:
SVETSTEKNIK
AB
044-282800
•
LUDVIKA:
TOOLS
0240AB
036-16
82
50
•
KARLSTAD:
KAMAB
054-22
14
00
Verktygshuset
i
Kiruna
AB
0980
-828
10
•RIALTEKNIK
LULEÅ:
Ahlsell
Verktyg
0920-26
24
00
•
MALMÖ:
Malmö
Svetsteknik
040-94
37
00
•
MOTALA:
Bipart
0141-530
20
AB
0240-148
10
• TOOLS
LULEÅ:
AHLSELL
0920-23
50 •044-28
00
• MOTALA:
BIPART
AB
0141-530
2020
KIRUNA
AB
0980-828
10 0920-26
• KRISTIANSTAD:
SVETSTEKNIK
AB
28
0090
• 37
LUDVIKA:
LUDVIKA
JÄRNMAGASIN
NORRKÖPING:
010
- 24
454
59
00
•0491-76
NYKÖPING:
ALLKOMMERS
SVETSTEKNIK
0155-970
00
AB
0500-414144
•MASKIN
SMÅLANDSSTENAR:
TOOLS
010-454
5700
•TOOLS
UPPLANDS
VÄSBY:
SVETSMA•MÖNSTERÅS:
LULEÅ:
Ahlsell
Verktyg
00
•&&
MALMÖ:
Malmö
Svetsteknik
040-94
00
•Järnmagasin
MOTALA:
Bipart
0141-530
MÖNSTERÅS:
DAHMBERGS
TILLBEHÖR
0499-483
60
•040-94
NORRKÖPING:
ENEBY
JÄRNGRUPPEN
•011-36
MÖNSTERÅS:
Dahmbergs
Maskin
&VERKTYG
Verktyg
83
60
NORRKÖPING:
Eneby
Järngruppen
011-36
46
00•••
KIRUNA
0980-828
10 0920-26
• KRISTIANSTAD:
SVETSTEKNIK
AB
044-28
28
••37
LUDVIKA:
LUDVIKA
JÄRNMAGASIN
148
10 46
•AB
LULEÅ:
AHLSELL
VERKTYG
0920-23
50
00
• •0155-970
MOTALA:
TOOLS
BIPART
AB
0141-530
20
NORRKÖPING:
TOOLS
010
454
59
00
•
NYKÖPING:
ALLKOMMERS
SVETSTEKNIK
0155-970
00
DAHMBERGS
MASKIN
TILLBEHÖR
0499-483
60
•
NORRKÖPING:
ENEBY
JÄRNGRUPPEN
KRISTIANSTAD:
Svetsteknik
i
Kristianstad
AB
044-28
28
00
LUDVIKA:
Ludvika
AB
0240-148
10
00
•
NYKÖPING:
ALLKOMMERS
SVETSTEKNIK
SMÅLANDSSTENAR:
JÄRNCARL
•148
LULEÅ:
Ahlsell
Verktyg
24
00
•
MALMÖ:
Malmö
Svetsteknik
00
•
MOTALA:
Bipart
0141-530
20
1046
• 00
LULEÅ:
AHLSELL
0920-23
00
••0155-970
MOTALA:
TOOLS
BIPART
ABAB
0141-530
20
•••
DAHMBERGS
&SVETS
TILLBEHÖR
0499-483
• NORRKÖPING:
ENEBY
JÄRNGRUPPEN
•MÖNSTERÅS:
KRISTIANSTAD:
Svetsteknik
i•VERKTYG
Kristianstad
AB
044-28
28
00
LUDVIKA:
Ludvika
Järnmagasin
AB
0240-148
10
0240-148
10
• LULEÅ:
AHLSELL
VERKTYG
0920-23
50
00
•60
MOTALA:
TOOLS
BIPART
0141-530
20
•SKINSERVICE
MÖNSTERÅS:
Dahmbergs
Maskin
&&Verktyg
0491-76
83
NORRKÖPING:
Eneby
Järngruppen
011-36
46
00
PITEÅ:
SVETSPRODUKTER
IMASKIN
PITEÅ
AB
0911-21
1450
15
•60
SMÅLANDSSTENAR:
JÄRNCARL
0371-510
100
&•0920-23
ROBOTTEKNIK
I SMÅLAND
AB
YSTAD:
SVETS
••AB
MÖNSTERÅS:
Dahmbergs
Maskin
Verktyg
0491-76
83
60
••0155-970
NORRKÖPING:
Eneby
Järngruppen
011-36
46
00
011-36
NYKÖPING:
ALLKOMMERS
00
SMÅLANDSSTENAR:
JÄRNCARL
AB
0240-148
•08-59091320
LULEÅ:
AHLSELL
VERKTYG
50
00
• MOTALA:
TOOLS
BIPART
AB
0141-530
20
••0371-510
NYKÖPING:
Allkommers
AB
0155-970
00
SMÅLANDSSTENAR:
Järncarl
AB
0371-311
20Bipart
•AB
SÖDERHAMN:
011-36
46
00••10
•AB
NYKÖPING:
ALLKOMMERS
00 ••37
SMÅLANDSSTENAR:
JÄRNCARL
NORRKÖPING:
TOOLS
010
-VÄXJÖ:
454
59
00•SVETSTEKNIK
•SVETSTEKNIK
NYKÖPING:
ALLKOMMERS
SVETSTEKNIK
0155-970
00
100
SÖDERHAMN:
IMA
AB00
0270-143
10
UPPLANDS
VÄSBY:
SVETSMASKINSERVICE
08-590
913
20•
PITEÅ:
SVETSPRODUKTER
IMASKIN
PITEÅ
AB
0911-21
14 15
•60
SMÅLANDSSTENAR:
JÄRNCARL
0371-510
100
LULEÅ:
Ahlsell
Verktyg
0920-26
24
•&
MALMÖ:
Malmö
Svetsteknik
040-94
00
•0470-701990
MOTALA:
0141-530
20
MÖNSTERÅS:
Dahmbergs
Maskin
&
Verktyg
0491-76
83
•
NORRKÖPING:
Eneby
Järngruppen
011-36
46
00
011-36
46
00
•
NYKÖPING:
ALLKOMMERS
SVETSTEKNIK
0155-970
00
•
SMÅLANDSSTENAR:
JÄRNCARL
NORRKÖPING:
TOOLS
010
454
59
00
•
NYKÖPING:
ALLKOMMERS
SVETSTEKNIK
0155-970
00
•
MÖNSTERÅS:
DAHMBERGS
TILLBEHÖR
0499-483
60
•
NORRKÖPING:
ENEBY
JÄRNGRUPPEN
•MÖNSTERÅS:
LULEÅ:
Ahlsell
Verktyg
0920-26
24
00
•&
MALMÖ:
Malmö
Svetsteknik
040-94
37
000371-311
• SVETS
MOTALA:
Bipart
0141-530
20
•&
Allkommers
AB
00
•Svetsmaskinservice
Järncarl
•AB
SÖDERHAMN:
UPPLANDS
VÄSBY:
SVETSMASKINSERVICE
AB
08-59091320
•SVETSMASKINSERVICE
VÄXJÖ:
&20
ROBOTTEKNIK
0371-510
100
••VÄSBY:
SÖDERHAMN:
IMA
AB
0270-143
10
VÄSBY:
SVETSMASKINSERVICE
08-590
913
20
TILLBEHÖR
AB
0411-553600/553601
•0911-21
ÖRNSKÖLDSVIK:
WELDTECH
0660-820
20
• 20
ÖSTERGÖTLAND:
•0371-510
NYKÖPING:
Allkommers
AB
0155-970
00
•SMÅLANDSSTENAR:
SMÅLANDSSTENAR:
Järncarl
AB
0371-311
•JÄRNGRUPPEN
SÖDERHAMN:
DAHMBERGS
MASKIN
TILLBEHÖR
0499-483
60 08-59
•Järncarl
NORRKÖPING:
ENEBY
100
SÖDERHAMN:
IMA
AB
0270-143
10••UPPLANDS
UPPLANDS
VÄSBY:
AB
08-590
20••II
•NYKÖPING:
VÄXJÖ:
SVETSTEKNIK
IAB
SMÅLAND
AB
0470-701
•SMÅLANDSSTENAR:
YSTAD:
SVETS
&AB
TILLBEHÖR
AB
0411-55
36
00
IMA
AB 46
0270-143
10
• UPPLANDS
VÄSBY:
AB
09
13
20
• VÄXJÖ:
Svetsteknik
i913
Växjö
PITEÅ:
SVETSPRODUKTER
I0155-970
PITEÅ
AB
14990
15
•60
JÄRNCARL
0371-510
100
UPPLANDS
SVETSMASKINSERVICE
AB
08-59091320
•SVETSMASKINSERVICE
VÄXJÖ:
SVETS
&20
ROBOTTEKNIK
MÖNSTERÅS:
Dahmbergs
Maskin
&0270-143
Verktyg
0491-76
83
•0155-970
NORRKÖPING:
Eneby
Järngruppen
011-36
46
00
••0371-510
NYKÖPING:
Allkommers
0155-970
00
• SVETSTEKNIK
SMÅLANDSSTENAR:
AB
0371-311
•AB
SÖDERHAMN:
100
• •SÖDERHAMN:
IMA
AB
10&• TILLBEHÖR
UPPLANDS
VÄSBY:
08-590
913
20
011-36
00
NYKÖPING:
ALLKOMMERS
00
•&13
SMÅLANDSSTENAR:
JÄRNCARL
PITEÅ:
SVETSPRODUKTER
I
PITEÅ
AB
0911-21
14
15
•
SMÅLANDSSTENAR:
JÄRNCARL
0371-510
100
MÖNSTERÅS:
Dahmbergs
Maskin
&
Verktyg
0491-76
83
60
•
NORRKÖPING:
Eneby
Järngruppen
011-36
46
00
SMÅLAND
AB
0470-701990
•
YSTAD:
SVETS
AB
0411-553600
/
553601
•
ÖRNSKÖLDSVIK:
•LUNDQVIST
VÄXJÖ:
SVETSTEKNIK
I
SMÅLAND
AB
0470-701
990
•
YSTAD:
SVETS
TILLBEHÖR
AB
0411-55
36
00
•••I
IMA
AB
0270-143
10
•
UPPLANDS
VÄSBY:
Svetsmaskinservice
AB
08-59
09
20
•
VÄXJÖ:
Svetsteknik
i
Växjö
011-36
00
•90
NYKÖPING:
ALLKOMMERS
00
•&
SMÅLANDSSTENAR:
JÄRNCARL
MASKIN
VERKTYG
011-13
40
40
•AB
VÄXJÖ:
SVETSTEKNIK
IAB
SMÅLAND
AB
0470-701
990
• YSTAD:
SVETS
TILLBEHÖR
AB
0411-55
36
0000
IMA
AB 46
0270-143
10
•&UPPLANDS
VÄSBY:
Svetsmaskinservice
AB
08-59
09
13
20
• VÄXJÖ:
Svetsteknik
i Växjö
ÖRNSKÖLDSVIK:
WELDTECH
0660-820
20
•SVETSTEKNIK
ÖREBRO:
TOOLS
VERKTYGSSPECIALISTEN
AB
019-766
1600
UPPLANDS
VÄSBY:
SVETSMASKINSERVICE
AB990
08-59091320
•SVETSMASKINSERVICE
VÄXJÖ:
SVETS
&20
ROBOTTEKNIK
0470-70
19
•10
ÖRNSKÖLDSVIK:
Weldtech
AB
0660-820
200155-970
•AB
ÖREBRO:
Verktygsspecialisten
AB
019-766
SMÅLAND
AB
0470-701990
•
YSTAD:
SVETS
&
TILLBEHÖR
0411-553600
/
553601
•
ÖRNSKÖLDSVIK:
NYKÖPING:
Allkommers
0155-970
00
•
SMÅLANDSSTENAR:
Järncarl
AB
0371-311
•
SÖDERHAMN:
•
VÄXJÖ:
SVETSTEKNIK
I
SMÅLAND
AB
0470-701
•
YSTAD:
SVETS
&
TILLBEHÖR
AB
0411-55
36
•
IMA
AB
0270-143
•
UPPLANDS
VÄSBY:
Svetsmaskinservice
AB
08-59
09
13
20
•
VÄXJÖ:
Svetsteknik
i
Växjö
0371-510
100
•
SÖDERHAMN:
IMA
AB
0270-143
10
•
UPPLANDS
VÄSBY:
AB
08-590
913
20
UPPLANDS
VÄSBY:
SVETSMASKINSERVICE
AB 08-59091320
•SVETSMASKINSERVICE
VÄXJÖ:
SVETS
&20AB
ROBOTTEKNIK
ÖRNSKÖLDSVIK:
WELDTECH
0660-820
20
ÖREBRO:
TOOLS
VERKTYGSSPECIALISTEN
019-766
16
•0371-510
NYKÖPING:
Allkommers
0155-970
00
Järncarl
AB AB
0371-311
•AB
SÖDERHAMN:
WELDTECH
0660-820
20AB
• IMA
ÖREBRO:
TOOLS
VERKTYGSSPECIALISTEN
019-766
16
00
AB
0470-70
19
90
••ÖRNSKÖLDSVIK:
AB
20
ÖREBRO:
Verktygsspecialisten
AB
019-766
100
SÖDERHAMN:
AB Weldtech
0270-143
10
UPPLANDS
08-590 913
20I
ÖRNSKÖLDSVIK:
WELDTECH
0660-820
20•••SMÅLANDSSTENAR:
ÖREBRO:
TOOLS
VERKTYGSSPECIALISTEN
019-766
1600
AB
0470-70
19•0660-820
90
ÖRNSKÖLDSVIK:
Weldtech
AB
0660-820
20•VÄSBY:
•AB
ÖREBRO:
Verktygsspecialisten
AB
019-766
00
SMÅLAND
AB
0470-701990
•ÖREBRO:
YSTAD:
SVETS
&•0660-820
TILLBEHÖR
0411-553600
/ 553601
•AB
ÖRNSKÖLDSVIK:
WELDTECH
20
•
TOOLS
VERKTYGSSPECIALISTEN
AB
019-766
16
00
ÖRNSKÖLDSVIK:
WELDTECH
0660-820
20
•
ÖREBRO:
TOOLS
VERKTYGSSPECIALISTEN
AB
019-766
16
•SMÅLAND
VÄXJÖ:
SVETSTEKNIK
I
SMÅLAND
AB
0470-701
990
•
YSTAD:
SVETS
&
TILLBEHÖR
0411-55
36
00
IMA
AB 0270-143
10
•
UPPLANDS
VÄSBY:
Svetsmaskinservice
AB
08-59
09
13
20
•
VÄXJÖ:
Svetsteknik
i
Växjö
00
AB
0470-70
19
90
•
ÖRNSKÖLDSVIK:
Weldtech
AB
0660-820
20
•
ÖREBRO:
Verktygsspecialisten
AB
019-766
00
1600 ••
AB 0470-701990
• YSTAD:
SVETS
& TILLBEHÖR
AB
/ 553601 •AB
ÖRNSKÖLDSVIK:
• VÄXJÖ:
SVETSTEKNIK
AB
0470-701
990 • YSTAD:
SVETS
TILLBEHÖR
0411-55
36
IMA
AB 0270-143
10 • UPPLANDS
VÄSBY:
Svetsmaskinservice
AB0411-553600
08-59
09&13
20
i Växjö
WELDTECH
0660-820
20I SMÅLAND
• ÖREBRO:
TOOLS
VERKTYGSSPECIALISTEN
AB• VÄXJÖ:
019-766Svetsteknik
16
00
ÖRNSKÖLDSVIK:
WELDTECH
0660-820
20
•
ÖREBRO:
TOOLS
VERKTYGSSPECIALISTEN
AB
019-766
16
AB
0470-70
19
90
•
ÖRNSKÖLDSVIK:
Weldtech
AB
0660-820
20
•
ÖREBRO:
Verktygsspecialisten
AB
019-766
WELDTECH
20 • ÖREBRO:
TOOLS
VERKTYGSSPECIALISTEN
AB 019-766 AB
16 019-766
00
ÖRNSKÖLDSVIK:
WELDTECH
0660-820
20 • ÖREBRO:
TOOLS
VERKTYGSSPECIALISTEN
16 00
00
AB
0470-70 190660-820
90 • ÖRNSKÖLDSVIK:
Weldtech
AB 0660-820
20 • ÖREBRO:
Verktygsspecialisten
AB
019-766

Visa Företaget! • Var med På Marknaden • Maila: malin.jerre@vtf.se
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KONKURRENSKRAFTIG
HYDRAULSERVICE!
KONKURRENSKRAFTIG
HYDRAULSERVICE!
KONKURRENSKRAFTIG
HYDRAULSERVICE!
VI SERVAR ALLA TYPER AV HYDRAULIK!
WWW.HYDRAULPARTNER.SE
WWW.HYDRAULPARTNER.SE
WWW.HYDRAULPARTNER.SE

Olvägen 25, 342 50 Vislanda.

Precisionsvattenskärning, Komplett
Trumling, Anodisering, m.m.

Östling Märksystem AB

ALLKAL AB

www.solmaster.se

Orrhaga WaterJet AB

LASERMÄRKSYSTEM
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teknik ur tiden

Annonsörer i
Verkstadstidningen 10 2018

Lancia Artena

L

ancia Artena och Lancia Astura har sina rötter i den tidigare
lanserade Lancia Lambda, en bil som redan 1922 gjorde sensation
på bilutställningen i Paris. Modellen anses som en av de allra första
bilmodellerna med självbärande kaross, men även motor och fjädring var mycket okonventionella.
1931 efterträddes Lamdan av Artena och Astura. Chassiuppbyggnaden var konstruerad efter samma princip som på Lamda.

Artenan tillverkades under åren 1931-1936. Den hade en mycket kompakt V4-lätt-

metallmotor på 1927 cc och 55 hk med endast 17 graders V-form. Motorn var så kompakt att man nästan inte kunde se att det var en V-motor. Bilen var fyrväxlad med
bakhjulsdrift.
Asturan hade en större V8-motor och något längre hjulbas än Artenan för att få
plats med V-8:an på 2604 cc och 72 hk.
Lancias individuella framfjädring var mycket speciell och hade vidareutvecklats
från Lamdan.
I ett rör var stötdämpare, spiralfjäder och styrspindel sammanbyggda. Konstruktionen påminde om den MacPherson-fjädring som senare användes på den franska
Ford Vedette 1947 och som kom igen på Fords 50-tals engelska Zephyr och Consul.
Därefter användes konstruktionen på många bilmodeller ända fram i våra dagar.
Lancia Artena efterträddes av Lancia Aprilia

Vincenzo Lancia föddes 1881 och var både en ytterligt skicklig mekaniker och även

en duktig bilförare med många framgångar på dåtidens racerbanor.
1906 startade han sin bilfabrik med stöd av bland annat en av Fiats grundare.
Han presenterade sin första bil 1907 efter en del besvärligheter. Bland annat brann
fabriken med hans första bilkonstruktion ned. Han dog 1937 bara 56 år gammal.
1969 såldes Lancia till Fiat. Konkurrensen från det stora Turinföretaget och det
statsunderstödda Alfa Romeo blev slutligen för svår.

Text och foto: Hans-Olof Holmgren
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Abene Machine AB
ABUS Kransystem AB
Ahlsell Maskin AB
Aliaxis AB
AME AB
Automation AB
AxMek AB
Bevego AB
Blum-Novotest AB
Bonthron & Ewing AB
Bromi Gruppen AB
Bystronic AB
Chuckcenter AB
Colly Company AB
Damaskus AB
Dankab
Din Maskin i Värnamo AB
Duroc Machine Tool AB
Edge Technology AB
Erlandsson & Hjorth, Maskin AB
Fransson, Maskin AB A.
Fructus Data AB
GJS Verktygs AB
Hydraulpartner AB
Håmex Hårdmetallverktyg AB
Index Traub AB
Iscar Sverige AB
Kimblad Technology AB
Lemeko Machinery AB
Lichron AB
Marposs AB
Micromatic International AB
Mircona AB
Mitutoyo Scandinavia AB
Monitor ERP System AB
Nordiska Wemag AB
Norelem AB
Promet Precision AB
Renishaw AB
Saint-Gobain Abrasives AB
Salvagnini Scand.AB
Sandvik Coromant Sverige AB
Sjöborgs Maskin AB
Skärpverktyg AB
Star Servus Verktygsmaskiner AB
Stenberg AB, Sigfrid
Swedskär AB
TechPoint Systemteknik AB
Trumpf Maskin AB
Tungaloy
Wasa Kredit AB
WhizCut of Sweden AB
VVAB Maskin & Teknik AB

12
43
59
41
55
78, 79
81
71
11		
68
67		
18		
70
25
51		
68
84		
33, 61
12		
13
26, 27
37		
7, 19
81
53		
35		
2		
17
17
57		
63
51
23
4
66
39		
16
16
31
47
69
49
9
18		
76, 77
1		
67		
65		
83		
29		
15		
45
18

Bilaga i detta nr:
Schuchardt Maskin AB
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