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KOMPLETTBEARBETNING
I NYA DIMENSIONER

INDEX G420
Fleroperationssvarven
för kraftfull bearbetning
av större detaljer

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“

4 index-traub.se/g420
INDEX-TRAUB Nordic AB • Fagerstagatan 2 • 163 53 Spånga • Stockholm - Lunda industriområde •
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Automation behöver
inte alls vara svårt

I

början av oktober genomfördes mässan Scanautomatic på Svenska Mässan
i Göteborg. En av utställarna var Edströms Maskin som ville påvisa hur
enkelt det har blivit att automatisera.
I montern hade Edströms samarbetsrobotar från Universal Robots. Att skapa
ett program, där en robot flyttar föremål från en sida till en annan, kan utföras på
två minuter.
Edströms ville sänka tröskeln till automation och avdramatisera den typen av rationalisering.
En och en halv vecka senare genomförde Renishaw AB ett öppet hus där de var inne på
samma tankegångar som Edströms. Renishaw visade en konceptcell. Avsikten var att ta ned
automation på jorden.

I Renishaws konceptcell, som företaget självt har utvecklat, finns en bearbetningsmaskin,

robot, fixturering och mätteknik. Med denna cell vill Renishaw visa ett automationskoncept
på ett lättförståeligt sätt för sina kunder.
Edströms och Renishaws exempel är bra initiativ. Vid alltför många svenska verkstadsföretag upplever man att det är en hög tröskel till automation, vilket det många gånger inte
behöver vara. Automation är inte synonymt med hyperavancerade lösningar.
Det finns gott om leverantörer av nyckelfärdiga automationslösningar med standardmoduler som grund, men med hög grad av kundanpassning.
Det handlar om standardiserade enheter som rationaliserar ett företags produktion.
Verkstaden köper ett färdigt paket av leverantören, lösningen är enkel och tar inte lång tid
att installera.
En sådan automationslösning demonstrerades på mässan

Euroblech förra månaden. Kantpressen Bystronic Xpert
40 var integrerad med en automationsutrustning som
var flyttbar.
Att flytta på automationsutrustningen, för att till
exempel betjäna kantpressen manuellt eller
till en annan maskin i verkstaden, kan
ske för hand eller med en gaffeltruck.
Denna typ av automationslösning
innebär flera produktionsalternativ.
Här är ett exempel: under dagtid betjänas kantpressen av en operatör.
På kvällar, nätter och helger utförs obemannad körning med robotbetjäning.
Kantpresslösningen innebär en
produktivitetsökning, i bästa fall en
rätt så rejäl ökning för ett verkstadsföretag.
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Ronneby kommun går med i Techtank
Den 24 oktober hölls ett informationsmöte för

industri- och teknikföretag i Ronneby på Kockums
Maskin i Kallinge.
Ronneby kommun har beslutat att gå med i klusterinitiativet Techtank.
Techtank är ett klusterinitiativ i södra Sverige.
Inom klustret samlas avancerade industri- och teknikföretag som verkar branschöverskridande över
hela regionen med frågor som kompetens, teknik och
affärsutveckling. Hittills har 25 företag från 7 kommuner tillsammans med näringsliv, samhälle och
akademi gått samman i Techtank. Ju fler som deltar i
Techtank desto större vinst för området och kommunens ekonomiska utveckling.
Systerkommunen Olofström utgör tillsammans
med Ronneby de kommuner i Blekinge som tack
vare sina industri- och teknikföretag har störst dominans i näringslivet. Hela 57% i området jobbar
inom näringen som är en stark och växande industri.
Kommunerna Olofström och Ronneby har liknande struktur kultur och utmaningar. Olofström har
varit med sedan starten 2015 då Techtank startade i
Olofström. Kockums Maskin har varit med sedan
2016.
Klusterledare för Techtank är Jörgen Adolfsson.

Från vänster: Jörgen Adolfsson (klusterledare Techtank), Mats
Malmqvist (VD Kockums Maskin), Torbjörn Lind (näringslivschef
Ronneby kommun), Johan Fredin (projektledare teknik & innovation Techtank), Ingela Håkansson (projektledare kompetensutveckling och -försörjning Techtank), Karin Andersson (kommunikationsansvarig Techtank.

Fokus på kompetensutveckling inom industrin
Nyligen samlade högskolan i Väst akademi
och industri till en halv temadag om digitalisering inom industrin.
Bakgrunden är att behovet att digitalisera
industrin ökat alltmer sedan perioden 20062011 då närmare 450 000 jobb försvann inom
tillverkande industri.
Därmed behöver dagens aktörer gemensamt
titta framåt på hur man ska lösa omställningen som kräver förändrade kompetenser.
På programmet under dagen informerade högskolan Väst om sina insatser för
industrins kunskapstransformation. En av
de ansvariga för arrangemanget är Kristina
Eriksson på högskolan i Väst som är ansvarig
för satsningen att höja expertkompetensen
inom industrin med hjälp av korta utbildningsinsatser för yrkesverksamma.
Deltagarna fick också tillfälle att lyssna
på Mikael Wadlund från Cognizant Digital
Business när han berättade om Industrins digitala kunskapstransformation.
Ett 60-tal deltagare närvarade på temadagen som samarrangerades av ProdEx – Kompetensutveckling inom

6

produktionsteknik och LUPP– Livslångt lärande, uppdragsutbildning, båda inom ramen för Primus forskningsmiljö.
Primus kombinerar två av Högskolan Västs styrkeområden:
forskning inom teknik med forskning inom lärande.
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och näringslivet ingått ett unikt samarbete för att rädda
kompetensförsörjningen i regionen. Målet är att bli
Sveriges bästa industritekniska program.
Samarbetet innebär att Ravema går in som maskinleverantör till gymnasieutbildningen så eleverna får
tillgång till den senaste tekniken.
Ravema har redan installerat två nya Mazakmaskiner på industriprogrammet på Smålands Tekniska Gymnasium.
Det handlar om en långsiktig satsning på utbildning
i toppmodern industrimiljö för att på bästa sätt förbereda eleverna för framtida jobb.
I samarbetet går Ravema även in som medlem i den
ekonomiska förening som stöttar industriprogrammet.
Föreningen för kompetensförsörjning i Värnamo
ska vara en länk till företagen och anpassa gymnasieprogrammets innehåll efter näringslivets behov, men
också stötta elever före, under och efter utbildningen.
Ravema ska också bidra med annan utrustning samt
anordna seminarer och öppna hus.
Smålands Tekniska Gymnasium övergår i samband
med satsningen i kommunal regi under Finnvedens
Gymnasium.

foto: ravema

I Värnamo kommun har en kommunal gymnasieskola

Representanter från Föreningen för kompetensförsörjning i
Värnamo, Jörgen Fredsson vd på Ravema, elever, lärare och Viktor
Radell, rektor för utvecklingssektorn.

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...

• 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

Renishaw first probing ad 185x126 0516_SV.indd 1
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Några programpunkter på
Elmia Subcontractor 2018

Snart slår Elmia Subcontractor i Jönköping upp portarna och

genomförs 13-16 november på Elmiamässan. Elmia Subcontractor är årets stora händelse för underleverantörer.

Hexagon erbjuder
mer inom rörmätning

Hexagon Manufacturing Intelligence kan nu erbjuda mätsys-

temet Tube Inspect för den nordiska marknaden. Tube Inspect
är avsedd för snabb, kontaktfri 3D-mätning av rör och tråd.
I kombination med den tillhörande mjukvaruplattformen
Bending Studio samlas mätdata från produktion och processplanering för tillverkning och kvalitetskontroll. Bending Studio
kan även integreras med mätarmen Absolute Arm, en nyhet
som snabbt kan läsa in komplexa rörgeometrier med hjälp av
3D-laserscanningsteknik.
Dessa båda lösningar täcker varje mätbehov inom design och
tillverkning av rör och tråd. Tube Inspect och Bending Studio
kan från och med nu köpas direkt från Hexagon Manufacturing
Intelligence i Sverige. Hexagon kommer demonstrera lösningen
på Elmia Subcotractor 13-16 november.

8

Svensk Industriförening, Sinf, är en ideell förening som samlar företagare inom svensk tillverkande industri. De har lite
olika programpunkter och finns i monter MG01:01.
Under Elmia Subcontractor bjuder de in till sitt årliga
mingel, och arrangerar även ett kvinnligt nätverksmingel i samarrangemang med FKG.
En annan intressant punkt är att de årligen till
mässan levererar den senaste Underleverantörsbarometern. I år den rykande färska rapporten
för 3e kvartalet 2018. Man kan också träffa Sinfs
jurister på plats. Sinf har mingel onsdag torsdag
16-17. De har även en samlingsmonter B07:67 där
åtta av Sinfs medlemmar ställer ut tillsammans.
Johan Andersson är Sinfs ordförande sedan två
år tillbaka.
Ett annat arrangemang på mässan är For Subcontractor eyes only - Svensk industri i framtiden. En visionär debatt med fyra namnkunniga
gäster.
Här diskuteras förutsättningarna för svensk
industri i framtiden med ämnen som ökad global konkurrens, bromsad tillväxt och fokus på inflation och de
inbjudna ger sina perspektiv på framtidens utmaningar.

Smarta förpackningslösningar

för exportföretag
På Elmia Subcontractor kommer Procurator att visa smarta
förpackningslösningar som bland annat används för export
inom fordonsindustrin. Vårt emballage är optimerat för containertransport och är utprovat för att skickas worldwide över
flera klimatzoner. Emballaget passar för exportföretag som
använder engångsemballage och inte har ett eget returflöde.
Det kan även användas i länder som saknar möjlighet till
pallutbyte.
Engångsemballaget består av en specialdesignad pall, ett
chanér och ett lock i well och finns i flera olika storlekar för att
passa olika sorters gods. Ett utmärkt alternativ för företag som
söker en miljövänlig, ergonomisk och kostnadseffektiv emballagelösning.
Emballaget har lägre vikt än pall och pallkrage och minskar miljöpåverkan vid transport. Det kan vikas platt och tar
mindre plats i lager vilket minskar lagervolymer. Dessutom är
emballaget enkelt att resa och medför inga tunga lyft som ger
bättre ergonomi.
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investeringar

Nyligen investerade Jönköpings Modelltillverkning (JMT) i
ytterligare en femaxlig fräsmaskin. Den här gången föll valet på
en DMU 75 monoBLOCK från DMG Mori.
– Den nya maskinen kompletterar vår befintliga maskinpark
och ökar kapaciteten i vår verktygsframställning, säger Peter
Larsson som är delägare i företaget. Vi har en stor och modern
maskinpark med större femaxliga fräsar som gått för högtryck
och vi har länge haft behov av en lite mindre maskin så att de
stora maskinerna kan ägna sig åt de större jobben.
Med en DMU 75 monoBLOCK kan man bearbeta olika
sorters metall från aluminium till härdat stål med ett rörelseområde på 750x650x560.
-Det var första gången vi köpte en maskin från DMG Mori.
Vi tittade på lite olika maskiner. Att vi bestämde oss för den här
beror på att den har ett stort användningsområde.
DMU 75 monoBLOCK har en bra storlek och är ergonomiskt
riktig att jobba i. Den är omtyckt av operatörerna och körs med
samma styrsystem som de övriga maskinerna i vår maskinpark.
Maskinen är installerad och har gått för fullt i ungefär en
månad.
Kunderna som främst finns inom flyg- och fordonsindustri
samt gjuteribranschen ställer krav på verktyg med avancerad
fräsning och fina ytor i hårda material.
-Framtiden ser ljus ut. Vi får positiv respons från våra kunder
och uppdragen inom verktygsframtagning fortsätter öka.
Vi har anställt en ny medarbetare sedan i somras och det ser ut
som det kan komma att bli fler anställningar på sikt.
JMT har 15 anställda och är verksamt inom modell- och
verktygsframtagning samt gjutna och bearbetade prototyper i
mindre serier.

foto: jmt

Jönköpings Modelltillverkning investerar

Peter Larsson (tv) och operatören Robin Bergdahl framför
den senaste maskininvesteringen.

Oveda Teknik utökar sin svarvkapacitet
Oveda Teknik, i Holsljunga i Västra Götaland, har utökat sin

kompetens inom svarvning med en ny svarv av typen CLX 350
V6 från DMG Mori. Det är den första svarven för kutsbearbetning med motspindel och y-axel i Ovedas maskinpark, och
den kommer att öka verkstadens effektivitet.
Maskinparken består idag av sex styrda fräsar och sju cncsvarvar. Det finns även en mindre svetsavdelning för stål, rostfritt stål och aluminium.
Valet att investera i just en CLX 350 V6 från DMG Mori
berodde på flera olika saker. Maskinens storlek, det vill säga
footprint, som är den minsta i sin klass, effekten i både huvudoch motspindel, spånavgången och arbetsutrymmen för verktyg runt revolvern var bland de punkter som avgjorde valet.
–Vi är väldigt nöjda med både stabiliteten och noggrannheten i maskinen. Vi har valt helt rätt maskin för det vi ska
tillverka, säger Daniel Claesson på Ovedo Teknik.
Det är Daniel och hans bror Mattias Claesson som har hand
om produktion och de tekniska besluten vid Oveda Teknik.
Oveda Teknik som startades av Ove och Daniel Claesson
2006 är ett litet men växande företag inom legobranschen.
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Företaget utför alla former av legoarbeten inom skärande bearbetning i de flesta förekommande material.
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Först i Sverige med
världens snabbaste 3D-laser
Teknikföretaget Jobro har investerat i en ny maskin.

En 3D-laserskärmaskin av modell Laser Next 2141 från
Prima Power som enligt leverantören ska vara världens
snabbaste 3D-maskin. Just det här exemplaret är också, enligt leverantören Din Maskin AB, den första av
modellen som sålts i Sverige.
– Att det blev en maskin från Prima Power beror
på att vi har fyra laserskärmaskiner från Prima Power
sedan tidigare och att den nya maskinen erbjuder den
senaste tekniken, säger Ulf Wilhelmsson som är vd på
Jobro sedan 1 augusti i år.
– Med den här 3D-laserskärmaskinen kommer vi
ligga i framkant, tekniskt sett. Vår specialitet är avancerad plåtbearbetning och plåtformning i hydraulverktyg eller flexformning till framförallt prototyper och
mindre serier av specialfordon, eller i samband med
utveckling av en ny bilmodell.

Jobro är ett satsande teknikföretag med huvudkon-

foto: din maskin

Jobro är först i Sverige med att investera i en 3D-laser av nya
modellen Laser Next 2141 från Prima Power, enligt leverantören
Din Maskin AB.

tor och produktion i Ulricehamn samt ytterligare en
produktionsenhet i Jönköping. Genom förvärvet av Prototals
plåtverksamhet förra året är de en komplett och unik leverantör av prototyper och lågvolymserier.
De investerar i kompetens och maskiner och kan ge sina kunder ett helhetserbjudande - allt finns under samma tak, från
simulering och konceptutveckling till tillverkning.
– Investeringen kommer betyda mycket för företagets
utveckling. Framtiden ser ljus ut med en rejäl orderstock.
Den enda utmaningen just nu är kompetensförsörjningen,
som ju alla i branschen pratar om, och nu får vi en maskin till
som kräver utbildad personal.
Maskinen tillverkas just nu i Italien och kommer att installeras
och tas i drift i februari 2019. Företaget har i och med investeringen fem stycken femaxliga lasrar och två planlasrar.

Sedan 1 augusti i år är Ulf Wilhelmsson ny vd på Jobro.

Han kommer närmast från industrikoncernen Mastec där

han arbetat med allt från produktionsledning till affärsutveckling och har en lång erfarenhet inom kontraktstillverkning.
– Investeringen påbörjades innan jag tillträtt som vd i Jobro.
Jag har varit tre månader idag på nya jobbet.
Det känns spännande. Framtiden ser ljus ut, avslutar
Ulf Wilhelmsson.

Investering på gång?
Vi kan din bransch, vi kan finansiering.
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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Ventilen för skärvätskor i verktygsmaskiner

•
•
•
•

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

Best choice.

mgående leverans!
Hugo Tillquist AB
Tel 08-594 632 00
www.tillquist.com

Vi håller skärpan

Ta bockningsarbetet till nästa nivå. Bystronic
bygger ut Xpert 40 till en Mobile Bending Cell.
Resultatet är en kompakt lösning för snabba
byten mellan manuell och automatiserad
bockning.
Cutting | Bending | Automation
bystronic.com
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inom omslipning och nytillverkning

Next evolution:
Xpert 40 automated
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BEROS Verktygsslipning är marknadsledande inom omslipning och tillverkning
av kundanpassade verktyg för skärande
bearbetning. Vi är sedan 40 år en
komplett partner och leverantör av
högkvalitativa verktyg till bearbetande
industrier över hela Sverige.

Tel. 0480-855 70
Fax 0480-155 54
E-post: info@beros.se
www.beros.se

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

Kvalitets- och miljöcertifierade enligt

KIN AB
ANDSSON & HJORTH
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Bättre arbetsmiljö och ekonomi
- med oljedimavskiljare!

Vattenskärningsmaskiner
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Oljedimma
- inget problem!
Filtermist är världsledande när det
gäller oljedimavskiljning, med
mer än 200 000 enheter
i daglig drift över hela
världen! Vi löser
enkelt ditt
problem ring oss!

Vi levererar högkvalitativa,
svenskbyggda maskiner.

S TYST OCH
DRIFTSÄKER
S MINIMALT
SERVICEBEHOV
S KOMPAKT ENHET
ENKEL INSTALLATION

r

S FÖRBÄTTRAR ARBETSMILJÖN
MINSKAR ENERGIFÖRBRUKNING

Även i rostfritt

Nu även för raka oljor:
Ny teknik ställer nya krav. Bearbetning tillsammans med kyl- och skärvätskor under höga tryck
och spindelhastigheter skapar oljedimma som
normal filterutrustning inte kan hantera. Filtermist
presenterar ett nytt unikt filter, S-Fusion, som är
specialutvecklat för raka oljor i kombination med
Filtermist oljedimavskiljare. Genom en patenterad
konstruktion uppnås mycket höga krav på rening
samtidigt som S-Fusionfiltret minskar igensättning och ökar återvinningen av skär-/kylvätska.
Finns i kombination med S400, S800 samt FX4002

Femaxlig vattenskärning
upp till 6000 bar!
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Filtermist finns från kr 16.020:- (S200)

Övervakningssystem F-Monitor
Oljedimavskiljare från Filtermist har mycket hög tillförlitlighet och brukar bara ’gå och gå’ Men för att få enkel
löpande kontroll över driftstillstånd utan att klättra upp
till enheten finns F-Monitor. När oljedimavskiljaren
behöver service så säger F-Monitor till. Kan kopplas
till övervakningscentral. Levereras som standard eller
tillbehör beroende på modell. Även äldre Filtermistaggregat kan kompletteras med F-Monitor. Smart!

www.kimtech.se
Tel: 08 584 301 90

VI HAR ÅTERFÖRSÄLJARE ÖVER HELA LANDET
GENERALAGENT SVERIGE

SM

ART
Tel 031-387 14 00
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www.partille-tool.se
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Våra agenturer

www.abene.se

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

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

x
x
x
x
x

ÖvrigaFabrikat:
Samsung SMEC
FAT/Haco
Leadwell
Weiler
DUGARD
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Från två timmar till sex minuter
med Iscars långhålsborr TriDeep
– Vi borrar långhål i duplex som är 337
millimeter djupt och 14 millimeter i
diameter. Med en vanlig solid borr tar
det två timmar. Med Iscars TriDeep kör
vi hålet i en enda matning på bara 6
minuter, säger Anders Westlund som är
vd på Bråruds Mekaniska i värmländska
Sunne.

A

nders Westlund visar upp den nya
borren som har ett 120 graders skär
i toppen och två stödlister. Skäret är
vändbart med tre eggar. Hittills har
Bråruds valt att starta varje borroperation med ny fräsch egg och nya styrlister.
Kostnaderna för dessa byten anser de försumbara
jämfört med besparingen i tid.
–Alla som försökt köra långhål i duplex med solida
borrar eller löstoppsborrar vet vilken utmaning det är.
Bearbetningen är tidskrävande. Borrhålet går varmt och
spånorna kleggar igen om man inte går ur hålet ibland
och spolar bort spånor. Risken med spolningen är att
materialet börja självhärda och då är det bara att börja
om med en ny bit, säger han.
Enligt Anders Westlund är det också svårt att få till
raka hål vid långhålsborrning i duplex. Stålkvaliteten
som bearbetas med TriDeep är EN 1.4462 (2377) – ett
material som inte är helt förutsägbart. Kombinationen
långa borrar, värmeutvecklingen och det faktum att
man inte kan mata så fort gör att borren tenderar att bli
instabil med risk för kast eller att borren börjar skeva
och därmed driva i sidled.
Resultaten från borrningarna med Iscars TriDeep är

Med Iscars TriDeep kan Bråruds Mekaniska bearbeta långhål i
gjutet super-duplex SS2377 på endast sex minuter. På bilden ses
Anders Westlund, vd på Bråruds Mekaniska.

häpnadsväckande enligt Anders Westlund. TriDeep har
inbyggda kylkanaler och trycket för skärvätskan är 20 - 30 BAR.
Spånavvisningen fungerar utmärkt och eftersom ingreppet görs
i ett enda moment undviks självhärdning.
– Vid ett senare tillfälle kommer vi mäta upp hålets rakhet
också. Rakheten har ingen avgörande betydelse för det jobb vi
kör nu. Men om det skulle behövas tror jag detta enkelt kan rättas till med någon extra stödlist, säger han.
Framöver vill Bråruds också testa hur länge det går att köra
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på samma egg och hur länge stödlisterna håller. Men innan dess
är det aktuellt att beställa en specialversion av TriDeep som
klarar 400 millimeters djupa hål.
Sören Nilsson är ny Iscar-säljare i Värmland sedan i våras.
Han kommer närmast från WCT Verktyg i Karlstad.
– Min erfarenhet är att fönstret att hitta rätt skärdata inte är
så brett i detta material. Med TriDeep klarade vi inställningarna
på bara tre skärmeter, säger han.
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Besparing långhålsborrning
med TriDeep hos Bråruds
Gundrill med TOGT skär med tre skäreggar.
Borren är tillgänglig i diametrar om 14 till 28 mm
och i 10, 15 and 25XD.
Hållare: 			GD-DH 14.60-650-M25-07
Skärbenämning: 		

TOGT 070304-DT

Antal skäreggar:

3 vändbara

Maskin: 		

Mazak Integrex 400

Material: 			

Duplext rostfritt stål

				EN 1.4462 (2377)
Skärhastighet: 		

53 m/min

Matning: 			

0,1 mm/varv

Besparing i tid jämfört
med tidigare borr: 		

114 minuter per detalj

Anders Westlund visar långhålsborren TriDeep
25xD. Borrhålet är 337 millimeter och 14 mm i
diameter.
Värderar långsiktiga samarbeten

Bråruds Mekaniskas kunder finns främst inom pappersindustrin och gruvnäringen. Företaget har flera
lokala storföretag som kunder. Produktionen är främst
inriktad på regelbundet återkommande serier om en
till trettio detaljer.
Bråruds erbjuder kvalificerad fräsning och svarvning i längder upp till sex meter och är specialister på
material som rostfritt stål och duplex. Tillsammans
med samarbetspartners erbjuds också svetsning plasma och laserskärning.
Enligt Anders Westlund är förmågan att bygga upp
ett ömsesidigt förtroende med kunderna den kanske
viktigaste förutsättningen för ett framgångsrikt och
långsiktigt samarbete. Företaget väljer helst kunder
som värderar kunskap- och erfarenhetsutbyte.
Att Bråruds Mekaniska lyckats i detta
avseende är uppenbart. Efter att ha stått
och stampat i flera år ökade omsättningen från 16 till 19,5 miljoner kronor under
bokslutsåret 2017/2018.

Bråruds Mekaniska tillverkar
relativt komplexa produkter
och de räds inga material.
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Borren är försedd med
två, enkelt utbytbara,
stödlister för optimal
stabilitet vid långhålsborrning.

TriDeep har ett 120 graders skär i toppen.
Skäret är vändbart med tre eggar.

skärande bearbetning

Anders Westlund och
Sören Nilsson, säljare på
Iscar Sverige, diskuterar
en specialversion av
TriDeep som klarar 400
millmeters hål.

Bråruds Mekaniska har 13 anställda och det märks att Anders
och Jörgen månar om personalen.
De uppmuntrar operatörerna att anta nya utmaningar och
gläds med dem när de lyckas lösa besvärliga problem. Företaget
tillverkar relativt komplexa produkter och räds inga material.
Ljusa framtidsplaner

Jörgen Johansson är verkstadschef och ansvarig för verktygsbeställningar.
Anders Westlund har varit med sedan Bråruds Mekaniska
startades 1985. Han och kollegan Jörgen Johansson tog över
företaget 2004 när den gamla ägaren gick i pension. Jörgen
Johansson är idag verkstadschef.
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Färdriktningen för Bråruds Mekaniska är lagd. Planen är att
bygga till 400 kvadratmeter lageryta, investera i ett nytt affärssystem samt uppgradera maskinparken. Det senaste tillskottet
är en bäddfräs från Correa. Därtill har Iscars elektroniska verktygslagersystem Matrix beställts.
– Vi är övertygade om att det blir mer ordning på verktygen
med Matrix. Som det är nu vet jag inte alltid exakt vem som
använt ett kalibreringsdon sist och visst har det väl hänt att vi
glömt beställa, säger Jörgen Johansson som också ansvarar för
företagets verktygsbeställningar.
Bråruds köper årligen in verktyg för cirka 1,4 miljoner kronor. Från Iscars köps främst borrar och stickverktyg. De mest
frekventa verktygen och förbrukningsmaterial kommer att
lagras i Matrix.
–Vi samarbetar med två verktygsleverantörer, Iscar och
WCT. Det har vi inga planer att ändra på. När Sören Nilsson
började på Iscar blev vi extra glada eftersom han är en mycket
duktig säljare och tekniker som verkligen brinner för det han
gör, avslutar Jörgen Johansson.
Denna artikel är skriven av Eva Lilja Normann
på uppdrag av Iscar Sverige AB.
Fotografer: Eva Westlund, Eva Lilja Norrman
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WORKSHOP
29:e november 2018, kl. 09.00-15.00
Västbovägen 56B, Värnamo

MASENTIA SVERIGE BÖRJAR NU TA FORM OCH MED
VÅRA SVENSK-DANSKA MUSKLER STARTAR VI NU
UPP MASENTIA WORKSHOP...110%, I HÖST MED TEMA
GNIST OCH LASER.
Vi har också nöjet att välkomna Christian Dingfors, gästföreläsare från Sandvik
Coromant som berättar om varför de är en partner till MASENTIA och investerar
i gnistmaskiner från GFMS.
Tanken med dagen är att du ska få en djupare inblick i dagens Gnist- och
Laserteknologier. Nedan ser du våra workshops.
GNIST: Demo i trådgnistmaskiner
Demo i sänkgnistmaskiner
Produktivitetsanalys
Jämförelse gnisttråd
Peps 8.2
E.KO Ioniser ®
System 3R
LASER: Demo i märklasermaskin
Presentation av övriga lasermaskiner
Möt våra laserexperter
E-SHOP: Lansering av vår E-Shop

ANMÄL
Vi tjuvstartar lite med julmaten...
så för planeringens skull vill vi gärna ha din
intresseanmälan senast den 21:a november.
Anmälan till info@masentia.se

skärande bearbetning

foto: per sjögren

Tungaloys T9215 har en speciell beläggningsteknik som är mycket slitstark vilket möjliggör bearbetningar med kraftigt
ökade skärhastigheter.

Verktyg för ökad
produktivitet på AMB
Ett verktygshanteringssystem från Zoller, en helt ny svarvsort från Tungaloy och
skärdataprogrammet ToolExpert från Fraisa, det och mycket mer kunde studeras på AMB.

I

förra numret rapporterade vi från mässan AMB
som genomfördes i september i Stuttgart. I det
här numret fokuserar vi på verktyg för skärande
bearbetning. Japanska Tungaloy visade T9215 som
är en helt ny svarvsort. Med den nya sorten ökar
produktiviteten vid svarvoperationer avsevärt.
– Det är ett helt nytt subtrat och en otrolig sort som Tungaloy
har utvecklat, säger Jan Hjelseth, vd för Tungaloy Scandinavia.

T9215 har en speciell beläggningsteknik som är mycket slitstark vilket möjliggör bearbetningar med kraftigt ökade skärhastigheter.
– Det handlar om skärhastigheter upp till 400 meter per
minut i de flesta förekommande material, även i tuffa material
som legerade stålsorter, säger Jan Hjelseth.
Det är i P-klassen som skärhastigheter upp till 400 meter/
min kan uppnås, i M-klassen är upp till 250 meter och K-klassen upp till 500 skärmeter per minut.
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Sorten har en tjock och homogen Al2O3-beläggning som är
mycket slitstark och möjliggör dessa höga skärhastigheter.
I Sverige släpptes T9215 efter semestern och den är på väg in i
verkstadsindustrin.
– Vi har redan sålt en hel del av T9215, säger Jan Hjelseth.
Tungaloy är inne i en expansiv fas på den svenska marknaden och har varit det under de senaste fem åren. Ökningen
började när fräsprogrammet TungGforce introducerades.
– Den serien fick ett mycket bra mottagande av branschen.
Det har varit bra tillväxt på frässidan, både vad gäller högmatnings- och planfräsar, säger Jan Hjelseth.
Gühring är en av de riktigt stora verktygstillverkarna i värl-

den, totalt har det tyska företaget 8 000 anställda.
I Gührings produktportfölj finns verktyg för borrning,
fräsning, svarvning, brotschning, gängning, försänkning
samt PKD-verktyg och spårstickningsverktyg, de tillverkar
även hållande produkter.
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Spännelement
foto: per sjögren

Gühring har en bred produktportfölj. På AMB demonstrerade de bland annat RF 100 Speed som är till för HPC-fräsning i flera olika material.

I Lidköping ligger dotterbolaget Gühring Sweden AB.
En av Gührings produktfamiljer är RF 100 som är till för HPCfräsning i flera olika material. På AMB visade Gühring bland annat RF 100 Speed P, en ny modell som har en kraftigare kärna
och anpassad spånvinkel för stålbearbetning.
När det gäller RF 100 Speed, som lanserades 2016, har fräsarna
en anpassad geometri för bearbetning i tuffa material, låg- och
höglegerade stål samt svårbearbetade material.
En annan av Gührings intressanta produkter är RF 100 Ti
Aircraft. Verktyget har en speciell geometri och Zenith beläggning som möjliggör processäker fräsning, spårfräsning och
grovbearbetning i såväl titan som speciallegeringar.
RF 100 Ti Aircraft har diffdelad spiralvinkel som ger fräsen en
ökad stabilitet.
Det schweiziska företaget Fraisa har ett brett program som
bland annat omfattar fräsar, gängfräsar och gängtappar i HM och
HSS. Fraisa tillverkar även avancerade multifunktionsverktyg.
På AMB presenterade Fraisa nyheten AX-FPS.
– Det är en ny fräs för aluminiumbearbetning, säger Jonas
Ström, säljare på Duroc Machine Tools som säljer Fraisa.
Enligt Fraisa öppnar AX-FPS upp för nya produktivitetsförbättringar. Med verktyget säkerställs en mycket snabb och
effektiv spånavverkning som även är skonsam för maskinen.
Fraisa satsar också mycket på IT och mjukvaror.
De har utvecklat skärdataprogram som innebär att produktionen kan kraftigt effektiviseras. Skärdataprogrammen går under
namnet ToolExpert och det finns sex stycken, bland annat för
AX-FPS.
Skärdataprogrammen uppdateras kontinuerligt så en användare alltid har tillgång till aktuell data. Det går snabbare att finna
information on-line än att hålla på och slå i kataloger, informationshäften, med mera.
Alla sex ToolExpert finns tillgängliga på Fraisas hemsida och
det unika är att programmen är gratis, de kan även användas av
kunder som bearbetar med konkurrerande verktyg.

Skruvstycken

Nollpunktssystem

ROEMHELD, HILMA och STARK - och
din produktion blir effektivare.

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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foton: per sjögren

Bilden är från Fraisas monter.
Jonas Ström från Duroc Machine Tools (i mitten) flankeras
av Garry Lindsey och Pasquale
Aloise från Fraisa.

ZCC–CT hade en fullmatad monter och visade
bland annat nyheterna
YB 6315, YB 7315 och
YB 9320.
Det är enkelt att arbeta med alla skärdataprogrammen – man
klickar sig fram för att hitta information.
– En operatör eller produktionstekniker kan på ToolExpert till exempel få rekommenderad skärdata för en viss typ
av bearbetning, vilka verktyg som ska användas, men också
programmeringshjälp, säger Jonas Ström.
Enligt Fraisa medför användandet av någon av de sex ToolExpert-programmen flera fördelar – som enklare verktygshantering, minskade ställtider och sänkta produktionskostnader.
Det krävs ingen inloggning eller lösenord för att arbeta med
ToolExpert. En användare behöver heller inte ladda ned något
av programmen – det är bara att gå till Fraisas hemsida och
klicka sig fram till informationen.
Dorato Tools i Eskilstuna representerar bland annat den
kinesiska verktygstillverkaren ZCC–CT som de har framgångar
med. Företaget har ett brett sortiment med verktyg för svarvning, fräsning och borrning.
ZCC-CT var utställare på AMB och Mikael Gyllhamn, vd på
Dorato Tools, var på plats i Stuttgart:

–ZCC–CT har en jättefin placering i hallen. Jag tycker det är
den bästa placeringen som de någonsin har haft på en europeisk mässa.
ZCC-CT:s placering var mycket nära ingången till hallen.
–Direkt när man kommer in ser man dem, säger Mikael
Gyllhamn.
ZCC–CT hade en fullmatad monter och visade bland annat
nyheterna YB 6315, YB 7315 och YB 9320. 6315 är för stålbearbetning, 7315 för bearbetning av gjutgods och 9320 är en universiell beläggning där exempelvis rostfria material kan bearbetas med fördel.
– Alla beläggningarna klarar tuff bearbetning och då förstås
hög värmeutveckling. Samtliga beläggningar finns för försäljning, säger Mikael Gyllhamn.
Det finns flera fördelar med att förinställa skärande verktyg i

en förinställningsmaskin, bland annat sparar verkstaden både
tid och pengar. Ju bättre skären är inställda i förhållande till
varandra desto längre livslängd får de. Att förinställa verktyg

444
22

verkstadstidningen | 11

2018

Pr
im
ur
eT
ni
™
ng
m
ed
Co
r
Tu
ro
n®
Pr
im
e

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.

#turningreinvented
www.sandvik.coromant.com/turningreinvented

Avstickning i Y-led med CoroCut® QD

Läs mer om vad du kan uppnå med dessa innovationer.

skärande bearbetning

TMS innebär att ett
verkstadsföretag har
total överblick över den
utrustning som behövs för
att produktionen ska flyta
så effektivt som möjligt.
Ett exempel är att man
vet exakt var ett visst
verktyg finns, men även
fixturer och dylikt.

foto: per sjögren

Josef Axelsson, försäljningschef för norra Europa på Zoller, demonstrerade verktygshanteringssystemet TMS på AMB.

för skärande bearbetning utanför verktygsmaskinen innebär
en kvalitetshöjning. En stor tillverkare av förinställningsmaskiner är tyska Zoller.
På AMB visade Zoller förutom förinställare även mjukvaran
Tool Management Solutions (TMS). Det är ett verktygshanteringssystem som håller koll på allt från beredningar till färdiga

24

produkter.
Med TMS blir förinställningen och produktionen på verkstaden än mer effektiv. Enligt Josef Axelsson, försäljningschef
för norra Europa på Zoller, innebär TMS att ett verkstadsföretag sparar tid, samt pengar och de höjer produktiviteten
– Med systemet elimineras fel, man har full kontroll och
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ordning på verktyg, fixturer, inköp, omslipningsordrar, verktygsunderhåll m.m. Du kan också enkelt planera vilka och hur
många verktyg som går åt i nästkommande körningar. med mera
på ett betydligt bättre sätt än om man inte använder sig av systemet.

foto: per sjögren

Mikael Gyllhamn, vd på Dorato Tools, ses här i ZCC-CT:s
monter.
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TMS innebär att ett verkstadsföretag har total överblick över
den utrustning som behövs för att produktionen ska flyta så
effektivt som möjligt. Ett exempel är att man vet exakt var ett
visst verktyg finns, men även fixturer och dylikt.
Genom att ha denna överblick vet man exakt om en viss fixtur
eller ett verktyg för produktionen finns hemma eller inte.
Förutom att hålla koll på verktyg, verktygsmaskiner, med
mera, går det att koppla ihop cam-system med TMS, som är ett
modulbaserat system. Man kan också lägga in ställblad, synka
dem med cam-programmet.
TMS har funnits sedan sin första version 1970 och uppdateras
kontinuerligt. En nyhet i den senaste versionen är att Zoller har
lagt till svarvverktyg i systemet. Det går också att plocka hem modeller från molnet och beställa komponenter och verktyg.
I Sverige är det GJS Verktygs AB som representerar Zoller.
Josef Axelsson arbetade under flera år på GJS där han ansvarade
för Zoller.
Mer från AMB i nummer 12.
Per Sjögren
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Tsugami B0326E-II, som är i
produktion hos Strängnäs
Mekaniska, är en av många
längdsvarvar inom den
svenska verkstadsindustrin.

foton: per sjögren

Sänkta cykeltider och hög
avverkningskapacitet i en längdsvarv
Det finns en rad olika produktionsmöjligheter i en längdsvarv som är en avancerad, flexibel och
högproduktiv maskintyp.

D

en moderna längdsvarven är populär vid
svenska verkstäder. Ett av många verkstadsföretag som använder längdsvarven i
produktionen är Strängnäs Mekaniska, en
legotillverkare med 17 anställda.
– Vi har två längdsvarvar, en Traub och en Tsugami, säger
Bo Lord, vd för Strängnäsföretaget.
– Längdsvarven är bra när det gäller bearbetning av långa
slanka detaljer. Det finns också många produktionsmöjligheter
i maskintypen.
Bo Lord nämner ett jobb, där en meter lång smal detalj, som
bearbetades i en av deras längdsvarvar. Tidigare tillverkades
detaljen på ett annat företag och det skedde helt manuellt.
– Då skruvades och borrades det på detaljen, samt att den
riktades upp på båda sidorna, vilket tog lång tid för att göra den
färdig.
För vissa jobb krävs det helt enkelt en längdsvarv för att produktionen ska bli lönsam.
Ett annat företag som använder längdsvarvar är Söderlunds
Metall i Gnosjö, en underleverantör med 15 anställda. Företaget
har åtta längdsvarvar, samtliga är av märket Citizen.
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Bo Lord är vd för Strängnäs Mekaniska.
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– Vi såg snabbt fördelarna med längdsvarven som
maskintyp och även Citizen som märke.
Enligt Jens Söderlund är längdsvarvar driftsäkra
och det går fort att färdigställa detaljer i dem.
– Man kan också göra komponenter där det förekommer många bearbetningsoperationer helt färdiga i en enda maskin.
Gnosjöföretagets åttonde Citizen installerades på
verkstaden i somras.
– Det råder högkonjunktur och därför behövde vi
ytterligare en längdsvarv, säger Jens Söderlund.
foto: per sjögren

Det finns flera anledningar till att längdsvarven är
populär vid svenska verkstäder. I maskintypen kan
bland annat avancerad bearbetning i upp till sex–åtta
axlar utföras.
Längdsvarven passar utmärkt för bearbetning
av långa slanka detaljer, men även för korta detalCitizen har utvecklat en teknik som de kallar för LFV (Low Frequency
jer. Bearbetning kan utföras med drivna verktyg
Vibration). Med tekniken uppnås högre avverkning, prestandan i
såväl vertikalt som horisontellt.
svarven förbättras och det blir högre ytfinhet på svarvade detaljer,
Framför allt så innebär längdsvarven sänkta cykelsamt att spånor kan brytas så att spånproblem inte uppstår lika lätt.
tider och hög avverkningskapacitet för ett verkstadsföretag. En längdsvarv är en produktiv maskin där
– Vi köpte vår första 2002. Två månader efter att den var
bearbetningar med hög noggrannhet på detaljer kan erhållas,
installerad och började producera köpte vi ytterligare en
ytfinheten på detaljerna är också bra.
Citizen, säger Jens Söderlund, företagets vd.
Längdsvarven är stabil och snabb eftersom tiden från spån
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Jens Söderlund är vd för Söderlunds Metall som har
åtta längdsvarvar, samtliga är av märket Citizen.

foto: per sjögren

till spån är kort, därför kan bearbetning av detaljer med korta stycktider genomföras. Det är heller inga långa uthäng i en längdsvarv, skärplattor och verktyg håller mycket bra.
I flera längdsvarvar kan svarvning, fräsning, borrning, gängning,
med mera utföras. Det är heller inte ovanligt med flera verktyg i ingrepp simultant.
Dagens längdsvarvar används för bearbetning av detaljer till bland
annat klock-, medicinteknik-, fordons-, aerospace och telekomindustrin. Längdsvarven bearbetar typiska cnc-detaljer.
Vid verkstäder som har längdsvarvar händer det att en del av den produktion som normalt bearbetas i revolversvarvar flyttas till längdsvarvarna, eftersom det visat sig att det är mer ekonomiskt att bearbeta i dem.
Det finns flera fördelar med att bearbeta i en längdsvarv som är utrustad med stångmagasin. Magasinet laddas med material, operatören
startar svarven och produktionen inleds. Med jämna mellanrum tittar
hen till maskinen och att produktionen flyter.

Star SV-20R, som är
en relativt ny modell,
har tolv axlar. Lenima
Machine Tool visade
maskinen på Elmia Verktygsmaskiner i våras.
I en längdsvarv är det korta indexeringsvägar mellan olika verktyg. Om vi jämför med en traditionell cnc–svarv med revolver
ska den först indexera och sedan gå ned till bearbetningsstället,
det tar tid.
Generellt blir det inte så mycket spån då bearbetning utförs
i längdsvarvar eftersom de är konstruerade för de tjocklekar
som de ska bearbeta. I en maskin med en spindelgenomgång
på 18 mm, bearbetas detaljer i till exempel tjocklekar mellan
14–18 mm.
I en längdsvarv finns det många axlar. Det är inte ovanligt

med modeller på marknaden som har upp till elva axlar. Till
exempel Citizens modell M32-VIII serie 4 har till och med tolv
axlar. Denna längdsvarv har också rejält med verktygskapacitet
där antalet verktyg är 80 plus.
En annan stor tillverkare av längdsvarvar är Star som i
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Sverige representeras av Lenima Machine Tool. Deras storsäljare
förnärvarande är Star SR-38, i den går det att bearbeta stång
upp till 42 mm.
På mässan Elmia Verktygsmaskiner som gick av stapeln i
maj demonstrerade Lenima bland annat Star SV–20R som har
tolv axlar.
En annan längdsvarv som demonstrerades på Elmia Verktygsmaskiner var Tsugami B0326E–II som klarar stångbearbetning upp till 32 mm, har huvud- och motspindel, drivna
verktyg och y-axel. Antalet axlar i svarven är åtta. B0326E–II
är för övrigt den Tsugami-modell som Strängnäs Mekaniska
använder sig av.
Svensk representant för Tsugami är Maskin AB A. Fransson:
– Vi har sålt bra av B0326E–II, mycket bra faktiskt.
Vi brukar alltid ha ett par Tsugami hemma i demohallen i
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Vi har haft en mycket lyckad
start, framför allt när det gäller
längdsvarvarna. Såväl stora som
små verkstadsföretag köper
Tornos.”

Maskin AB A. Fransson, som representerar Tsugami, har sålt bra av deras maskiner under de senaste åren. Bilden är från Elmia Verktygsmaskiner och längdsvarven var såld till Finmekanik i Småland.

Bilden är från EMO-mässan i Hannover förra året då Tornos demonstrerade en
prototyp av SwissDeco. Nu finns maskinen till försäljning. På AMB-mässan i
september demonstrerades modellen som en del av Tornos maskinprogram.

Hölö och det går snabbt att sälja dem, säger Daniel Andersson,
säljare på Maskin AB A. Fransson.
Väletablerade tillverkare av längdsvarvar är Star, Citizen,
Index, Traub, Tsugami och Tornos. Det var Tornos som var
först ut med att lansera den moderna längdsvarven. Idag har
den schweiziska maskintillverkaren över 30 års erfarenhet av
tillverkning av längdsvarvar. Förra året på EMO-mässan visade
de nyheten SwissDeco 36 som kan bearbeta material upp till
36 millimeter.
– Den som demonstrerades på EMO förra året var en prototyp. Det är först i år och då på mässan AMB i Stuttgart i
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Magnus Fridlund, säljare på Johan
Nordström Verktygsmaskiner.

september som vi lanserade svarven för försäljning, säger Arnaud Macabies, försäljningschef för nordöstra Europa på Tornos.
SwissDeco 36 är en längdsvarv som
också är utrustad med en konventionell
revolver med tolv stationer. Fördelen med
det är att köparen får en längdsvarv med fler
verktyg och högre flexibilitet.
SwissDeco 36 är konstruerad så att revolvern inte tar utrymme från övriga verktyg i
maskinen.
SwissDeco 36 passar för bearbetning av
detaljer till många branscher, bland annat
för fordons- och elektronikindustrin.
En annan modell i Tornos program är
Swiss GT 36. På AMB var det premiär för
den maskinmodellen utrustad med robot.
En maskintyp som är otroligt produktiv kan
nu fås i en automationslösning, vilket gör
den än mer produktiv.
Svensk representant för Tornos är Johan
Nordström Verktygsmaskiner som har haft
agenturen i ett och ett halvt år.
– Vi har haft en mycket lyckad start,
framför allt när det gäller längdsvarvarna.
Såväl stora som små verkstadsföretag köper
Tornos, säger Magnus Fridlund, säljare på
Johan Nordström Verktygsmaskiner.

Avslutningsvis ett par rader om att det
finns flera metoder för att förebygga spåntrassel som är ett aber
inom svarvning. Tsugami kan numera erbjuda kunder oscillerande svarvning i deras 20 mm:s maskiner (till en början gäller
metoden för deras längdsvarvar).
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.
Per Sjögren
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plåtbearbetning

Den senaste tekniken
demonstrerades i Hannover
När Euroblech nyligen genomfördes presenterade Prima Power ett unikt skärhuvud och
Trumpf visade exempel på hur industri 4.0 kan gestalta sig. Utöver det demonstrerade
Messer en kompakt skärmaskin och Bystronic visade en tolv kW:s fiberlaser. Det och
mycket mer kunde besökare på Euroblech studera.

D

en ledande mässan i Europa, när det gäller maskiner, automation och kringutrustningar inom plåtbearbetning, är Euroblech,
som arrangeras vartannat år i Hannover.
När Euroblech 2018 gick av stapeln i slutet
av oktober var det den 25:e upplagan som genomfördes.
Till Euroblech kom 56 031 besökare (60 636 – 2016).
Besökarna kom från jordens alla hörn och de kunde studera hur
många exempel som helst på nyskapande teknik. I Hannover
visades produktionsceller där var och en kunde beskrivas som
”en fabrik i fabriken”, utöver det visades helautomatiserade
maskiner där automatiserad verktygsväxling kunde utföras.
Även exempel på industri 4.0 demonstrerades.

Totalt fanns det 1 507 utställare, bland annat Prima Power
som är heltäckande inom nischen plåtbearbetning. I montern
demonstrerades automationslösningar, fiberlaserskärmaskiner, 3D-laserskärning, bockautomater, med mera.
Vi börjar med en unik nyhet som Prima Power presenterade, nämligen ett nytt skärhuvud till sin kombimaskin Combi
Genius.
– Skärhuvudet har ett styrt fiberskydd som gör att man får
mycket större åtkomlighet runt maskinen och inte behöver
bygga in den med komplicerade skydd, säger Henrik Bergkvist,
produktansvarig för Prima Power på Din Maskin.
Med andra ord – den Combi Genius, CG 1530, som fanns på

foto: per sjögren
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Prima Power demonstrerade ett skärhuvud till sin kombimaskin
Combi Genius. Skärhuvudet har ett styrt fiberskydd som gör att man
får mycket större åtkomlighet runt maskinen och inte behöver bygga
in med komplicerade skydd.
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Fokus hos Trumpf var
industri 4.0 och smarta
fabriker.

foto: per sjögren

mässan var helt öppen. Operatören kunde gå fram och arbeta
vid denna kombimaskin, likaså kunde besökarna stå intill den
öppna maskinen. En fiberlaserskärmaskin måste annars vara
helt inkapslad och sluten på grund av dess laserstråle.
Laserstrålen som skapas i fiberlasertekniken har en våglängd
som ligger nära infrarött och ger en högre energitäthet än konventionella laserkällor. En laserskärmaskin med den typen av
stråle måste som alla förstår vara väl tillsluten.

Det tyska företaget Trumpf är en
av de ledande tillverkarna i världen
när det gäller maskiner, automation
och utrustningar för plåtbearbetning. Det familjeägda företaget har
idag runt 13 000 anställda och omsatte det senaste räkenskapsåret 3,2
miljarder euro.

Trumpf demonstrerade också Active speed control som

är en funktion för deras laserskärmaskin TruLaser 5030
Fiber. Denna funktion är ett bra exempel på kundnyttan när
det gäller digitalisering och industri 4.0.
Med Active speed control blir det perfekta skärsnitt även
om omständigheterna förändras på plåten under laserskärningens gång.

foto: trumpf

Det var flera besökare på mässan som blev fascinerade av att
det var fiberlaserskärning som utfördes i maskinen.
Combi Genius CG 1530 är en maskin där såväl laserskärning
som stansning kan utföras. Kombimaskinen passar mycket bra
för materialtjocklek upp till åtta millimeter.
Prima Power demonstrerade också sin numera rätt kända
PSBB, som är ett flexibelt tillverkningssystem för stansning,
klippning och bockning. PSBB är ett toppmodernt produktionssystem som innebär att mellanlager kan tas bort och att
transporter minimeras eller (i bästa fall) försvinner helt.
Råmaterial matas in i ena änden av tillverkningssystemet och
ur den andra änden kommer helt färdiga produkter.
Den PSBB som visades på Euroblech var stansning/vinkelsax
och en bockautomat. Mer om den lösningen i nästa nummer.

Trumpf hade en monter på 3 000 kvm, vilket var den största på
mässan (reds anm), och hade plats att demonstrera samtliga av
sina teknologier.
– Fokus hos oss är industri 4.0, säger Stefan Wallén, försäljningschef på dotterbolaget Trumpf Maskin.
En av många intressanta produkter som kan beskrivas som
industri 4.0 var Track and Trace. Med detta system har man
full kontroll och kunskap om var en viss detalj befinner sig i
produktionen.
Det är inte ovanligt att man vid verkstadsföretag lägger mycket tid och kraft på att leta efter detaljer och var
de befinner sig i produktionen. Med Track and Trace slipper man ödsla värdefull tid på detta. Hela processen i Track
and Trace visualiseras på en skärm, så man ser exakt var en
detalj befinner sig i flödet.

Med Active speed control blir det
perfekta skärsnitt även om omständigheterna förändras på plåten
under laserskärningens gång.
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LAGERERBJUDANDE
Än finns chansen, begränsat antal maskiner!

SR3XP
foto: per sjögren
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Hos Salvagnini var det världspremiär för S1, en kombinerad stans- och laserskärmaskin.

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:-

Med Active speed control kan
laserskärningen regleras efter
olika omständigheter och
skärparametrarna kan anpassas
efter omständigheterna så att du
får ett bra skärresultat. ”
Stefan Wallén, Trumpf Maskin.

Det kan till exempel finnas rost eller plast på plåten eller att
materialet på ett visst ställe blir lite tjockare.
– Med Active speed control kan laserskärningen regleras
efter olika omständigheter och skärparametrarna kan anpassas
efter omständigheterna så att du får ett bra skärresultat, säger
Stefan Wallén.
– Med funktionen går det se ner i smältan vid laserskärningen, via ett visionsystem och tolka informationen och
utifrån den ställa om laserskärmaskinens parametrar, såväl
fokuspunkt, fokusdiameter och hastigheter, fortsätter han.

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

Italienska Salvagnini tillverkar förutom panelbockningsma-

skiner bland annat även laserskärmaskiner, kantpressar och
kombimaskiner. På Euroblech var det världspremiär för S1, en
kombinerad stans- och laserskärmaskin.
Laserkällan i maskinen är fiberlaser, vilket bland annat
innebär fördelar som lägre energiförbrukning och att det inte
behövs utföras lika mycket underhåll, på grund av att fiberlasern inte innehåller lika många delar som i en CO2-laser.
I denna kombimaskin finns ett multi-presshuvud för hantering av universella stansverktyg.

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

Telefon: 0500 – 44 50 50

www.lichron.se
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Messers Metal
Master Xcel
4020 är en
snabb kompakt plasmaskärmaskin
utrustad med
fashuvud.

Utöver det har S1 en dubbelmanipulator med justerbar inställning. Det möjliggör, enligt Salvagnini, mycket bra plåtutnyttjande med reducerad cykeltid.
En annan nyhet hos den italienska maskintillverkaren var
den helautomatiska kantpressen B3.AU-TO. Kantpressen är
utrustad med AU-TO som är helautomatisk verktygsväxling
och längdjustering av verktyg, både för över- och underverktyget.
Finesserna i kombimaskinen möjliggör mycket hög produktivitet, enligt Salvagnini.
Intercut, som ligger i Sollentuna ett par mil norr om Stock-

holm, representerar Messer Cutting Systems. Det tyska företaget är en av de ledande tillverkarna i världen av gas-, plasmaoch gasskärmaskiner. Den som köper en Messer får en maskin
med ett högt teknikinnehåll.
På Euroblech visade Messer Metal Master Xcel 4020, en
snabb kompakt plasmaskärmaskin utrustad med fashuvud.
Maskinen har också ett fiberlaserhuvud som kan användas för
att skära små hål och är ett alternativ till att borra den typen
av hål.
–Skärningen av små hål kan ske med hög precision, säger
Anders Pettersson, vd för Intercut.
Metal Master Xcel klarar positioneringshastigheter upp till
75 meter per minut, maskinen har också automatisk hantering
av slagg.

Sedan drygt två år tillbaka representerar Intercut även det
tyska företaget Timesavers, som tillverkar avgradningsmaskiner
för laser-, plasma- och gasskurna detaljer. Det har börjat bra.
– Vi har sålt fem stycken maskiner i år, säger Trond Hansen,
säljare på Intercut.
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Timesavers har flera modeller, varav en är 42-serien. I den
serien kan maskinerna utföra oxidborttagning, kantrundning,
ta bort slag och efterbearbeta skurna detaljer med slipning.
Avgradningsmaskinen 42RB finns i utförande med 1 350
och 1 600 mm:s material-genomgång. Den automatiska
genommatningen regleras steglöst mellan 0,2 – 8 meter per
minut.
Avgradningsmaskinen har åtta borstar varav fyra roterar medurs och fyra moturs. Effektiv oxidborttagning på skärytor i
inner- och ytterkonturer.
Timesavers 42RB klarar kantrundning radie 2, vilket innebär
mycket bra ytor på detaljer som lämnar denna maskin.
– Timesavers är en av få tillverkare som klarar kantrundning
2 i sina maskiner, säger Trond Hansen.
Många detaljer som har laser-, gas- eller plasmaskurits ska
efterföljande processer som målning, pulverlackering eller
ytbehandling utföras.
Euroblech var en bra mässa ansåg Trond Hansen:
– Vi träffade en hel del svenska besökare, det var kunder som
potentiella kunder. Vi hade också flyt. Jag sålde en borr- och
fräsmaskin för profiler till en kund i Mälardalen.
Kunden var JB Smides AB i Västerås och maskinen var en
Sigma 110 från Geka som ligger i Baskien i norra Spanien.
Fiberlaserskärmaskinen är numera väletablerad som maskin-

typ i svenska verkstäder. Fiberlaserskärmaskinen är en grön
teknologi och har ett par fördelar jämfört med en CO2-laserskärmaskin, bland annat en lägre energiförbrukning och lägre
underhållskostnader.
I en fiberlaserskärmaskin är energiförbrukningen mellan 75 till
80 procent lägre än i en CO2-laserskärmaskin.
Anledningen är att fiberlasern har en verkningsgrad på 25-30
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Fiberlaserskärmaskinerna utrustas hela
tiden med allt kraftigare resonatorer. På
Euroblech visades 10 kW:s maskiner i ett
par montrar.
Bystronic hade en 12 kW:s laser och
den polska tillverkaren av laserskärmaskiner, Eagle, hade en maskin med 15 kW.
Tala om kraftlasrar. Det var inte många
år sedan som den kraftigaste lasern på
marknaden var på sex kW.
Bystronic kallar det för high speedskärning med lasereffekter för särskilt
hög detaljkapacitet. Stora serier och jobb
med många typer av metaller skärs, enligt Bystronic, tillförlitligt på rekordtid.
Oavsett om man ska skära stål, rostfoto: per sjögren
fria material eller icke-järnmetaller så är
Trond Hansen på Intercut vid en avgradningsmaskin av märket Timesavers.
skärkvaliteten i såväl tunna som tjocka
Maskinen är till för laser-, plasma- och gasskurna detaljer.
material och profiler mycket bra.
Den ByStar Fiber på tolv kW som
procent, att jämföras med traditionella laserkällor där verkBystronic visade på Euroblech kan skära
ningsgraden är under 10 procent.
upp till 30 mm i svart material.
Med verkningsgrad menas den energi som förs in i systemet
jämfört med vilken effekt som sedan kommer ut i form av
BLM Group är ett italienskt familjeföretag som har maskiner
kraftlaser. Till exempel för att få ut tre kW i en konventionell
installerade i 75 länder. Företaget har cirka 620 anställda över
laser måste cirka 30 kW skickas in.
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Eroglu har tillverkat
verktygshållare i hög kvalitet
sedan 1978, och har över 6 000
artiklar i sortimentet.
Fräschuckar, hydraulchuckar,
krympchuckar, kraftchuckar samt
mycket mer, finns i lager för
omgående leverans.
Hög kvalitet, till rätt pris!
Kontakta oss för att beställa
2019-års katalog!
Köp online i vår webshop:
shop.gjsverktyg.se
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Det var stort intresse bland
besökarna för Bystronics
ByStar Fiber på tolv kW.
hela världen och omsatte förra året bortåt miljoner euro.
De stora marknaderna är Europa och USA.
BLM Group består i huvudsak av bolagen BLM och
Adige där BLM står för rörbocknings- och ändformningsmaskiner och Adige tillverkar laserskärmaskiner.
BLM Group brukar delta på Euroblech. På 2018 års
mässa demonstrerade de nyheten LT7 som ska fylla
gapet mellan modellerna LT5 och LT8.
– Med LT7 har vi gjort så att vi har tagit det bästa från
våra andra laserskärmaskiner. Till exempel funktionen
active scan som kompenserar om röret inte skulle vara

”
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Med LT7 har vi gjort så att vi har tagit det
bästa från våra andra laserskärmaskiner.
Till exempel funktionen active scan som
kompenserar om röret inte skulle vara
helt rakt.”
Alessio Zoppi, BLM Group.

helt rakt, säger Alessio Zoppi, som är områdesförsäljningschef för Norden och Baltikum på
BLM Group.
LT7 skär rör från 12–152 mm. Laserkällan är
på tre kW vilket ger hög flexibilitet när det gäller
bearbetning av rörtjocklekar och material.
Alla inställningar utförs automatiskt, det gäller för såväl de minsta som de största rören.
Skärning av öppna profiler, som L- och U-profiler, tillhör standardbearbetningar i LT7 och utförs helt automatiskt.
I montern träffar vi Ola Andersson från
Edströms Maskin som reprensenterar BLM i
Sverige.
– Vi har stora framgångar med BLM/Adige.
Vi har installerat fler än 70 rörlasrar på den
svenska marknaden. Den första rörlasern sålde
vi 1997, säger han.
BLM säljer även planlasrar, det kanske inte
alla är medvetna om. De har även en modell
som kombinerar 2D-skärning och rörskärning.
Mer om Euroblech på sidorna 40–41. Även i
nästa nummer skriver vi om Euroblech.

Ola Andersson från Edströms Maskin och Alessio Zoppi från BLM Group
ses här framför en av BlM:s planlasrar som visades på Euroblech.
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FÖRFINAD

GÄNGFRÄSNING
AV HÖGSTA KVALITET

Högsta gängkvalité upp till 1300N/mm²
Upp till 50 % reducerad bearbetningstid
Upp till 100 % förbättrad verktygslivlängd
Pålitlig bearbetning och än
högre processäkerhet
Nyhet från AMB

SC-LINE Gängfräsar
Plastgatan 14 • SE-531 55 Lidköping • Tel: 0510-212 50 • order@guhring.se • www.guhring.se
verkstadstidningen |11

39

2018

GÜHRING – YOUR WORLD-WIDE PARTNER

plåtbearbetning

Mazak presenterade
rörlaser med DDL-tekniken
På föregående sidor har du kunnat läsa om mässan Euroblech som gick av stapeln i slutet

av oktober. Den ledande mässan för plåtbearbetning bjöd på mängder av intressant teknik.
Här ett par blänkare från Euroblech.

Av Per sjögren

Högre verkningsgrad än fiberlasern
Ravema är återförsäljare för Mazak i Sverige och Norge.

På bilden ses Emil Lavesson och Göran Skogefors, säljare
och produkttekniker respektive områdesförsäljningschef på
Ravema, intill nyheten FG-220 DDL. Emil Lavesson håller i
ett rör som visar att skärsnitten på skurna detaljer i en FG-220
DDL blir fina.
I Mazaks nya rörlaserskärmaskin kan förutom skärning
även gängning och fasning utföras. FG-220 DDL som kan skära rör upp till 220 millimeter har ett rörligt skärhuvud.
En fördel med att laserskärmaskinen har fyra chuckar är
bland annat att det går att styra upp röret mycket bra.
– Det blir styvare och man har bättre kontroll under skärningen, säger Emil Lavesson.
DDL, som står för Direct Diode Laser, är en resonator som
Mazak har haft ett tag. I en laserskärmaskin utrustad med DDL
är verkningsgraden mellan 40-50 procent, i en fiberlaser är
verkningsgraden mellan 30-40 procent. I en fiberlaser är det
dioder som går in i en kärna med ytterbium, sedan in i en diod
igen och därefter via en fiberkabel ut till maskinen.
Med DDL-tekniken har Mazak alltså eliminerat ett steg.
Här går man direkt från dioderna in i en prisma via en fiber-
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kabel och in i maskinen. Det har inneburit att man uppnått ännu
högre verkningsgrad jämfört med fiberlasern. I en laserskärmaskin med DDL-tekniken är det mindre energi som går förlorad.

Roboten kan flyttas
mellan olika maskiner
Inom automation demonstrerade Bystronic en intressant

lösning med kantpressen Xpert 40 som är en kompakt kantpress med en presskraft på 40 ton och en bockningslängd på
1 030 mm.
Bystronic Xpert 40 var utrustad med en flyttbar automationsutrustning. En av finesserna med denna typ av automationslösning är att en verkstad kan välja att betjäna kantpressen
manuellt eller med robot.
Här är ett exempel: på kvällar, nätter och helger kan
obemannad körning ske, under dagtid kan en operatör betjäna
kantpressen. Att flytta roboten till en annan maskin på verkstaden är enligt Bystronic mycket enkelt. Det kan ske för hand
eller med till exempel en gaffeltruck.
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”Chin Fong är mycket
bra att arbeta med”
Patrik Olson, marknadschef på Olsons Maskinservice i
Vingåker, i Chin Fongs monter. Olsons Maskinservice, som har
varit återförsäljare av Chin Fong i åtta år, har stora försäljningsframgångar med den taiwanesiska presstillverkaren.
Chin Fong har en årsproduktion på 3 300 pressar.
– Det är mycket automation runt de pressar som vi säljer,
säger Patrik Olson.
Chin Fong växer på såväl den nordiska marknaden som i
Baltikum. Det det finns ett stort intresse för Chin Fong i
Sverige och övriga nordiska länder såväl som i länderna på andra
sidan Östersjön. Det beror på en bra kombination mellan pris
och flexibilitet.
– Chin Fong är mycket bra att arbeta med, säger Patrik Olson.
Det taiwanesiska företaget bygger standardmaskiner, priset för
deras pressar är något lägre än europeiska tillverkares maskiner,
delvis tack vare lägre lönekostnader men också att företaget producerar så många maskiner. Chin Fong tillverkar allt från snabbstanspressar till stora transferpressar med presskrafter upp till
4 000 ton, dessa maskiner används oftast inom fordonsindustrin.

En riktigt bra mässa för Ursviken
Bilden är från Ursviken Technologys monter. Framför kantpressen ses Jonas Svensson, Ursviken, Michat Dusza, Pivatec och
Kenneth Ragnmark, Ursviken.
Ursviken Technology är en trogen utställare på Euroblech, så
även i år. Kenneth Ragnmark berättar att det är en riktigt bra
mässa i år med många intressanta besökare.
– Ursviken är känt i Tyskland, vilket märks här då många känner igen oss. En hel del besökare vill ha information om stora
kantpressar, säger han.
Ursviken hade också många svenska besökare i montern.
På Euroblech visades Optiflex med en presskraft på 200 ton och
en bockningslängd på tre meter. Ursviken kan tillverka kantpressar med presskrafter upp till 10 000 ton.

FILTRERING

KONTROLL
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Tre anställda vid Euromaskin. F v Joel Paldanius,
maskinsäljare, Joakim
Uveborn, tvättsäljare och
Mattias Peterzon, försäljningschef.

foto: per sjögren

Stora förtjänster med att tvätta rätt
Industriell tvättning är viktigt ur flera aspekter bland annat för att öka tillgängligheten
i maskiner och utrustningar på verkstaden. Ett företag som säljer tvättutrustningar till
verkstadsindustrin är Euromaskin. Vi har besökt dem i Jönköping.

E

uromaskin ingår sedan ett par år tillbaka i det
familjeägda investeringsbolaget J2L Holding
som även äger Stenbergs, de är bland annat
återförsäljare av Okuma. Euromaskin håller
numera till i Stenbergs lokaler som ligger
längs E4:an i Jönköping. Precis som Stenbergs säljer även
Euromaskin verktygsmaskiner, bland annat fleroperationsmaskiner från SW och Alfing.
En annan nisch för Euromaskin är försäljning av maskiner
och utrustningar för industriell tvättning. Några av deras varumärken är Everest, LPW Powerjet, Mecanolav och MKR.
– Euromaskin startade med försäljning av maskiner och utrustningar för tvättning år 1990. Vi säljer mycket till företag
inom fordonsindustrin, men även en hel del till företag inom
andra branscher, säger Mattias Peterzon, försäljningschef på
Euromaskin.
Tvättning växer och det blir allt mer fokus på rengöring av

detaljer inom verkstadsindustrin. Att tvätta är viktigt ur flera
aspekter – bland annat för att öka tillgängligheten i maskiner
och utrustningar.
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– Man tvättar för att någonting ska bli rent. Till exempel en
motor tvättar man för att öka livslängden på den. Får man in en
spåna i en kamaxel, eller vevaxellager, så finns det större risk att
den skär lagerytan, därmed får motorn en försämrad livslängd,
säger Joel Paldanius, maskinsäljare på Euromaskin.
Renhet och livslängd är två anledningar till att tvätta, men
även miljömedvetenhet och arbetsmiljö är viktiga faktorer.
– För personal som dagligen arbetar med motorer är det
en fördel att arbeta med det som är rent och snyggt, säger
Joel Paldanius.
Tvättning utförs också av verkstäder på grund av att de till
exempel har kunder inom fordonsindustrin som har mycket
höga renhetskrav.
– Men även företag inom medicinteknikindustrin, där
det också råder mycket höga krav på renhet och noggrannhet, samt att underleverantörer till dem köper tvättar, säger
Joel Paldanius.
Inom verkstadsindustrin handlar tvättning främst om att rengöra komponenter från skärvätskor, smuts och spånpartiklar.
Att tvätta komponenter mellan olika steg i bearbetnings-

verkstadstidningen | 11

2018

industritvättar

20-21 MARS, 2019 • ØKSNEHALLEN, KÖPENHAMN
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LPW är ett tyskt företag som bland annat tillverkar kammartvättar. I en kammartvätt från LPW kan extremt höga
renhetskrav uppnås.

Inom livsmedelsindustrin krävs
steriliserade komponenter.
Inom fordonsindustrin reglereras
kraven på komponenternas renhet
i olika ISO-standarder. Vanligtvis
anges hur många partiklar som får
förekomma på en komponent per
kvadratcentimeter.
processerna är kvalitetshöjande åtgärder. Rengjorda detaljer
minskar slitaget på verktyg och maskiner och minskar risken
för mätfel i kvalitetskontrollen.
Komponenter som ska lackas måste vara helt fettfria så att
lacken fäster på ytan. Joakim Uveborn, tvättsäljare på Euromaskin skjuter in:
– Exempelvis på bearbetade detaljer som ska svetsas vill
man ha bort olja från dem så att ytorna blir rena.
Tvättning är mycket fördelaktigt även för att efterbearbetningar ska bli lyckade. Till exempel efter rörbockningsoperationer då man vill ha bort korrosionsskydd, annars blir rören
hala.
Inom livsmedelsindustrin krävs steriliserade komponenter.
Inom fordonsindustrin reglereras kraven på komponenternas
renhet i olika ISO-standarder. Vanligtvis anges hur många partiklar som får förekomma på en komponent per kvadratcentimeter.
Vid val av tvättsystem har man fyra olika parametrar att ta
ställning till: tvättid, tvättmedel, tvättemperatur samt typ av
mekanisk påverkan, det vill säga hur tvättningen utförs.
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Årets händelse inom
ytbehandling
Nu är det dags att boka plats på Nordens enda ytbehandlingsmässa,
Scandinavian Coating, som 20-21 mars 2019 återvänder till
Danmark och Köpenhamn.
Efter succén 2017 arrangeras mässan än en gång på Øksnehallen
mitt i det pulserande Köpenhamn. Vi välkomnar hela den nordiska
ytbehandlingsbranschen till Danmark och två intensiva dagar med
mässa, konferens, möten, Galamiddag och mycket mer!
Boka in datumet, 20-21 mars 2019 direkt idag.

Gör som många andra, säkra din monteryta redan nu.
Kontakta oss på info@bramassor.se

Arrangörer:

www.scandinaviancoating.com
43
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Man sänker ned detaljen i ett bad
och tillsätter ultraljud. Ultraljud är
endast applicerbart i dopptvättar och
kammartvättar. Principen bygger
på att ultraljudet bildar miljontals
bubblor som kaviterar
mot arbetsstycket i tvätten.
Euromaskin säljer flera stora varumärken inom

tvättning. Turkiska Everest Ultrasonic tillverkar
ultraljudstvättar av hög kvalité. Förenklat kan
tekniken beskrivas på följande sätt: – högfrekvent ultraljudsvåg skickas ut i vätskan som skapar
små bubblor som kan tränga in i mikroskopiska
ytojämnheter och rengör på djupet när bubblorna
imploderar.
Joel Paldanius förklarar hur en ultraljudstvätt
fungerar:
– Man sänker ned detaljen i ett bad och tillsätter ultraljud. Ultraljud är endast applicerbart i
dopptvättar och kammartvättar. Principen bygger
på att ultraljudet bildar miljontals bubblor som
kaviterar mot arbetsstycket i tvätten.
En ultraljudstvätt från Everest passar bland
annat bra för underhållstvättning av till exempel
formverktyg för plastindustrin eller för att tvätta
bort olja, fett eller sot på geometriskt avancerade
detaljer med många luftkanaler där man ej har
foto: per sjögren
partikelkrav.
Driftskostnaderna i en Mecanofast från Mecanolav är enligt Euromaskin mycket låga. Det är en enstyckstvätt där en detalj/produkt
LPW är ett tyskt företag som bland annat tilltvättas åt gången. Cykeltiden är extremt låg från 30 sekunder upp till
verkar kammartvättar. En fördel med kammaren minut.
tvättning är att man har ingen kontaminering
eftersom tvättningen utförs i en och samma kammare. Såväl detaljen som kammaren tvättas. Både kammare
–Det är en enstyckstvätt där en detalj/produkt tvättas åt gångoch detaljer blir alltså rena.
en. Maskinen kan utrustas med multifixtur så att fler detaljer
– I en kammartvätt kan extremt höga renhetskrav uppnås,
kan tvättas samtidigt. Det är framför allt roterande detaljer och
säger Joel Paldanius.
hus till roterande detaljer som ska tvättas i en Mecanofast, säger
En kammartvätt är med andra ord en industritvätt för de som
Joel Paldanius.
ska leverera detaljer där det råder mycket tuffa renhetskrav.
Principen i maskinen bygger på en spoltvätt med dedikeraLPW:s modell LPW Powerjet kan, om mycket hårda renhetsde munstycken. Kammaren fylls inte upp, spoltvätten används
krav råder, också utrustas med ultraljud samt vakuumtork och
för att nå renheten på detaljer som sedan torkas med tryckluft.
flera tankar. Spåntransportör samt oljeavskiljare för hårt nedDetaljer som lämnar tvätten är inte enbart torra utan de håller
smutsade detaljer kan också fås.
även rumstemperatur.
LPW har även utvecklat ett system, CnP, som bygger på att
– Cykeltiden är extremt låg från 30 sekunder upp till en miman tillför vakuum i en vattenfylld kammare som får vattnet
nut, säger Joel Paldanius.
att bilda gasbubblor inuti detaljen man tvättar för att på så vis få
Även i denna tvätt tvättas både kammare och detaljen samti”ultraljudseffekt, även inuti detaljen. Detta passar bra om man
digt och det sker i ett steg. I LPW-tvätten utfördes tvättningen
har problem med renhet i svåråtkomliga utrymmen såsom oli flera steg.
jekanaler, bottenhål, kanyler med mera.
Euromaskin säljer även maskiner där kolsyreisblästring utEn annan intressant tvätt som Euromaskin säljer är Mecanoförs. Kolsyreisbläster-tvättning är bra för att bland annat ta bort
fast från Mecanolav. Det är en extremt kompakt tvätt som har
beläggningar och dylikt på form- och pressgjutningsverktyg.
en mycket låg driftskostnad.
I en formsprutningsmaskin bildas exempelvis plastbelägg-
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gånger tar det lång tid. Verktygen
måste också svalna innan rengöring kan börja.
– Det är inte ovanligt att det
minst kan ta tre timmar för
denna rengöringsprocess. Med
en kolsyreisblästring kanske det
tar 10–15 minuter, säger Joakim
Uveborn.
Fördelar
med
kolsyreisblästring är att det inte är något
vatten utan istället flytande koldioxid som är nedtaget i pelletsform och håller minus 78 grader.
När pelletsen möter ytan så
foto: per sjögren
expanderar
de 700 gånger och
Inne i en Mecanofast med fixtur och komponent som är ett hus.
återgår i gasform. Det spelar heller ingen roll hur varmt ett verkningar på verktyget. Med en kolsyreisbläster kan man rengöra
tyg eller en detalj är, det går att rengöra dem direkt på plats.
verktygen direkt i formsprutningsmaskinen, därmed minskas
Den 28–29 november genomförs eventet Metal Inspiration
stilleståndstiden. Det är en mycket stor fördel då man sparar
Days i Jönköping där Euromaskin deltar och visar då tvätttid och pengar.
utrustningar av olika slag. Euromaskin är medutställare hos
Stenbergs.
Vid mer konventionell rengöring måste verktygen tas ur
Per Sjögren
formsprutningsmaskinen för att tvättas, det tar tid, många

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.

Traverskranar | Lättraverssystem | Svängkranar | Lintelfrar | Kättingtelfrar | Lättportalkranar
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Inte långt kvar till det viktigaste
eventet inom ytbehandling
Den 20-21 mars slår Øksnehallen
i Köpenhamn upp portarna för
Scandinavian Coating, Nordens främsta
mötesplats för hela den nordiska
ytbehandlingsbranschen. Det är
femte gången som denna mässa
arrangeras. Scandinavian Coating har
utvecklats till ett etablerat koncept där
branschens senaste produktnyheter
visas och intressanta konferensprogram
genomförs.

B

ara ett stenkast ifrån centralstationen i
Köpenhamn ligger Øksnehallen, en byggnad
med historia från tidigt 1900-tal.
Här kommer ytbehandlingsbranschen att
träffas under två dagar för att ta del av produktnyheter, intressanta seminarier och nätverka.
Drygt 70 utställare finns på plats för att visa det senaste inom
branschen.
Intresset bland utställare och besökare även utanför Nordens
gränser har visat sig öka. I år finns det utställare från bland
annat Italien, Tyskland, Frankrike och Polen. Arrangörerna
förväntar sig även besökare från flertalet europeiska länder.

Scandinavian Coating är en mässa för de som vill hänga med
i branschen. Mässan med tillhörande konferensprogram i
Köpenhamn kommer att bli något alldeles extra, enligt arrangörerna.
– Där kan du möta kollegor, leverantörer samt lyssna till
senaste nytt i ytbehandlingsbranschen. Vi är många som
känner att utvecklingen har tagit fart och många står i begrepp att göra nyinvesteringar. Detta gör att jag tror på
ett rekordstort besökarantal, säger Björn Delin vd för
BraMässor Sverige AB.
Högaktuellt seminarieprogram

Inom kort kommer konferensprogrammet att presenteras
med de senaste trenderna och intressanta talare.
Viktigt med nätverkande

När branschen träffas är nätverkandet också en stor del av
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arrangemanget. Första kvällen hålls den omåttligt populära
branschfesten med underhållning och en gemensam middag.
Scandinavian Coating arrangeras av MAB – Maleudstyrs-

og anlægsleverandørernes bransche-forening, SPF – Svensk
Pulverlackteknisk Förening och NPLF – Norsk Pulverlakkteknisk Forening tillsammans med mässarrangören BraMässor
Sverige AB.
Denna artikel är ett pressmeddelande från BraMässor och har
redigerats av Verkstadstidningen
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Precision. Stabilitet. Flexibilitet.
BF-serien är den populäraste maskintypen för ett flexibelt behov.
Modellen kan levereras i många olika storlekar, med kraftiga spindelmotorer
och 3-stegs växellåda för tuff körning i olika material. Maskinen är tillverkad
i en kraftig gjutjärnskonstruktion med härdade och slipade gejder.

Rörelser
• X = 2 000-5 000 mm
• Y = 1 000-1 300 mm
• Z = 1 000-2 000 mm

BF-serien

Komplett leverantör av bäddfräsmaskiner och golvfräsverk
RT-serien

RT-serien kombinerar alla fördelar från ett bordfräsverk med
en klassisk bäddfräsmaskin. Avsedd för större komplexa detaljer
som behöver bearbetas från alla håll i en uppspänning. Det styrda rundbordet i kombination med det automatiska fräshuvudet
möjliggör 5-axlig körning i en uppspänning.

Rörelser
• X = 2 000-3 000 mm
• Y = 1 000-1 500 mm
• Z = 1 000-2 000 mm

Rundbord storlek 1 000 x 1 000-1 400 x 1 600 mm

FBF-S serien

FBF-S serien är ett golvfräsverk med fast
bord. Bordet kan kundanpassas och även
inkludera ett styrt rundbord i en eller två
axlar på maskinens framsida.
Rörelser
• X = 4 000-26 000 mm
• Y = 1 500-2 250 mm
• Z = 1 000-1 300 mm

FBF-M serien

FBF-X serien

FBF-M serien är ett kraftigt golvfräsverk för
stora detaljer. Utrustad med en operatörsplattform och verktygsväxlare i ett ergonomiskt
utförande anpassat för maskinoperatören.
Anpassningsbar med flera olika typer av
maskinbord.

FBF-X serien är den största och kraftigaste
maskinen i MTE:s maskinprogram. Maskinen
är lämplig för mycket stora arbetsstycken.
Om maskinen utrustas med ett styrt fräsbord
på framsidan kan komplexa stora detaljer
köras 4-5-axligt.

Rörelser
• X = 4 000-26 000 mm
• Y = 2 000-3 000 mm
• Z = 1 000-1 500 mm

Rörelser
• X = 6 000-26 000 mm
• Y = 3 000-4 500 mm
• Z = 1 600-1 800 mm

Kontakta oss för mer information om våra maskiner och tjänster.
Ring 019-19 79 90 så tar vi fram en optimal maskinlösning.
www.ahlsellmaskin.se

mätteknik

Renishaw vill
avdramatisera additiv tillverkning
Många verkstäder upplever att det är en hög tröskel till additiv tillverkning och automation.
Det vill Renishaw ändra på. Nyligen demonstrerade Renishaw en konceptcell och additiv
tillverkning i sina lokaler i Järfälla. Avsikten var att ta ned både automation och additiv
tillverkning på jorden.

Bo Eneholm, vd för
Renishaw AB, visar
exempel på vad som
kan tillverkas i deras
maskiner för additiv
tillverkning.

D
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et var ett nytt grepp från Renishaws sida
när de nyligen genomförde öppet hus i
Järfälla, ett par mil norr om Stockholm.
– Normalt sett brukar maskinföretagen
bjuda in men här var det vi tillsammans med
några partners, säger Bo Eneholm, vd för Renishaws nordiska
dotterbolag. Vi visade en konceptcell som vi har byggt själva
med bearbetningsmaskin, robot, fixturering och mätteknik.
Vi ville visa ett automationskoncept på ett lättförståeligt sätt för
kunderna och att vi fortsätter satsa starkt på detta.
Alla har ont om tid, men oavsett om man är operatör eller
produktionschef är det viktigt att ta sig tid för att med egna
ögon se hur man med ganska enkla medel kan nå framgång och
göra stora förändringar, fortsätter han.
– Vi jobbar mycket med systemintegratörer och hör att
många kunder känner att tröskeln är hög därför att lösningarna
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måste vara specialanpassade. Men det börjar bli ganska vedertaget med standardlösningar. Gör man en förfrågan kommer
man få ett ganska bra svar.
Renishaws huvudområden är precisionsmätning och medicinteknik. Företagets produkter och tjänster används inom så
skilda områden som tillverkning av jetmotorer och vindkraftverk, tandvård och hjärnkirurgi.
Sedan en tid arbetar Renishaw även med att ta en position
inom området additiv tillverkning, som ibland kallas metall-3D-utskrift eller kort och gott AM (additive manufacturing).
Mest känt för sin mätteknik vill Renishaw demonstrera att
företaget är med i hela kedjan och även konstruerar och tillverkar industriella maskiner som bygger upp detaljer från metallpulver med hjälp av laser.
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Det ligger förstås en utmaning i att man
verkligen måste förstå den teknik man
köpt, så utbildning är förstås väldigt viktigt, understryker han.
– Ofta hjälper vi kunderna att komma
igång, men de måste ändå få operatörer och
produktionsfolk upp till en viss kunskapsnivå innan helheten börjar fungera bra.

foto: per sjögren

Men när en teknik hypas för mycket kan
kontrasterna bli lite väl stora, tillägger Bo
Eneholm.
–Vi hade faktiskt en ganska rolig diskussion nyligen om att det verkade som
om de unga som går utbildning inom additiv tillverkning på gymnasienivå tror att
man kan tillverka precis allting med AM.
Renishaws konceptcell består av en verktygsmaskin, robot, fixturering och mättek- Så när de kommer ut i jobb vet de inte
nik. Med denna cell vill Renishaw visa ett automationskoncept på ett lättförståeligt vad en bearbetningsmaskin är! Samtidigt
ser vi hur storföretag som Sandvik och
sätt för sina kunder.
Siemens satsar mycket på AM.
De komponenter som görs med additiv
Bo Eneholm menar att det är viktigt att avdramatisera AM, inte
tillverkning kommer behöva efterbearbetas i traditionella verkminst för de mindre verkstadsföretagens skull.
tygsmaskiner, slipas, gradas och putsas med mera. Dilemmat
– En del upplever AM som ett hot, men det är ett kompleför många verkstäder är att de har produkter som inte är designade för AM, förklarar Bo Eneholm vidare.
ment till traditionell teknik som kommer att fungera bra.
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MARPOSS 4.0
THE SMART FACTORY TOGETHER

WIRELESS HANDLE

REAL TIME
SECURE DATA
TRANSMISSION

INTERNET
OF THINGS

ERGONOMIC
DESIGN

SWITCH ON-OFF
COMMANDED
BY GUIDED SEQUENCE
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The innovative Marposs I-Wave2 wireless
handle with its integrated colour display and
ergonomic design is the perfect partner for any
dimensional inspection requirement in today’s
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.
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mätteknik

Mättekniken som Renishaw arbetat
med i fyrtio år är fortfarande basen
och där kommer vi fortsätta verka.
Men additiv tillverkning för metaller
blir ett starkt och viktigt komplement.
– Har du en detalj på fem kilogram som sitter i ett flygplan
och kan få ner vikten till två kilo med samma hållfasthet så är
det en stor besparing. Har du komplexa, detaljrika och svårmonterade produkter kan AM spara mycket tid och pengar
genom att göra en enda detalj som ersätter flera. Men jag tror
att för underleverantörer och generellt där produktutvecklingen styrs av andra, är det svårt att gå in och börja med additiv
tillverkning.
Om produkterna blir alltför designade och exklusiva, hur går
det då med de längre serierna som i slutänden ger lönsamhet?
– För en detalj som sitter i ett fordon, där vi pratar hundratusentals eller miljontals enheter, kommer nog AM dröja mycket länge. Men om du vill ta fram en avancerad prototyp inom
någon vecka jämfört med månader blir det förhållandevis
billigt. Små och enkla produkter inom serieproduktion är inte
lämpade för AM.
– Formverktyg med komplexa kylkanaler är däremot en
klart intressant tillämpning för AM, för man kan då även
simulera livslängd och verktygens effektivitet, tillägger han.
Men AM är inte lösningen för alla.

foton: per sjögren

Renishaws femaxliga system PH 20 har en unik teknik av
mäthuvudrörelser som gör det möjligt att ta mätpunkter genom att endast röra mäthuvudet, istället för hela
CMM-maskinstrukturen.

Bo Eneholm i Renishaws demohall i Järfälla. Efterfrågan på företagets produkter fortsätter att vara mycket god och han ser inga tendenser till avmattning, trots att det finns orosfaktorer runt om i världen.
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Renishaw arbetar med maskinleverantörer, systemintegratörer, distributörer och

agenter och direkt gentemot industrikunder.
En stor del är traditionell verkstadsindustri,
fordons- och flygsektorn och deras underleverantörer.
– Vi är egentligen med överallt där du har
tillverkande produktion, säger Bo Eneholm.
Satsningen på AM betyder inte att Renishaw gör någon direkt nyorientering som
företag, fortsätter han.
– Mättekniken som Renishaw arbetat
med i fyrtio år är fortfarande basen och där
kommer vi fortsätta verka. Men additiv tillverkning för metaller blir ett starkt och viktigt komplement.
Produktionsmaskiner för AM-tekniken
har Renishaw haft sedan 2012, främst för
tillverkning inom medicin och dentalsegmenten. Successivt har större maskiner lanserats ända upp till nuvarande flaggskepp
RenAM 500Q som har fyra 500 Watts lasrar.
– Allt vi säljer tillverkar vi själva in-house,
även elektroniken. Så kunskapen har funnits länge i företaget, säger Bo Eneholm.
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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!

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

foto: per sjögren

Matilda Bastman är vd på automationsföretaget Marab
som var medutställare under Renishaws öppna hus.

Att Renishaw är marknadsledande på mätteknik inom verkstad är en vanlig uppfattning som det verkar svårt att få konkreta siffor på. Hur många nordiska företag som har Renishaw-huvuden i sina maskiner är omöjligt att svara på, menar
Bo Eneholm.
– Vi är ödmjuka och säger att de flesta är Renishaw-kunder
utan att veta om det.
Det är stor konkurrens i världen och det kommer in maskiner
hela tiden där vi inte alltid kan veta om de har vår utrustning
eller någon annans.
Efterfrågan fortsätter att vara mycket god och Bo Eneholm
ser inga tendenser till avmattning, trots att det finns lite
orosfaktorer runt om i världen.
–Kanske har det planat ut något under senaste året och blivit
mer balanserat. Generellt sett är Norden en marknad som satsar på ny teknik och även har mycket produktion av komplexa
detaljer. Det gör att man måste ha kontroll på sina processer
med mätteknik och hög automationsgrad där våra produkter
kommer in. Allt detta talar för att Norden är rätt område för
våra produkter.
Brittiska Renishaw har över 70 kontor i 35 länder, med drygt
4 000 anställda som under det senaste året utökades med 332.
Av dessa är 2 800 personer anställda i Storbritannien där
företaget har det mesta av sin forskning och utveckling och sin
tillverkning.
I nästa nummer kan du läsa om teknik som visades under
Renishaws öppna hus, som genomfördes i mitten av oktober.

TYSKA FMB tillverkar stångmagasin med hög kvalité, byggt
på erfarenhet, kunskap och teknologi från tidigt 80-tal.

Mats Thorén
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på nya poster

Kuka Tech Center till Göteborg
Andreas Verga är hemvändande Kuka-medarbetare som fått uppdraget
att ansvara för ett nordiskt Kuka Tech Center.
Sedan 1 oktober finns ett Kuka Tech Center i Göteborg.
Centret består av en samling testanläggningar där kunder kan få testa
Kukas robotar.
Andreas Verga är ansvarig för Kuka Tech Center i Göteborg. Han har
jobbat för Kuka i tio år och är utbildad inom automation och utveckling.
De senaste två åren har han varit stationerad i San Francisco i USA där
han haft en tjänst som Technical Account Engineer och jobbade med de
stora tech-företagen i Silicon Valley.
Syftet med ett Kuka Tech Center är att komma närmare kunderna och
finnas till hands då de vill starta upp en robotiserad produktion.
Det nordiska Kuka-centret i Göteborg har en all round-inriktning, medan
många ute i världen är mer specialiserade.
Placeringen av Kuka Tech Center är strategisk med anledning av
närheten till industrier inom fordonstillverkning, medicinteknik och läkemedel.

Ny säljare hos MaskinFransson
Sedan den 1 oktober är Gustav Lewinson ansvarig säljare för distriktet södra
Sverige hos Maskin AB Fransson. Gustav Lewinson har tidigare arbetat med
försäljning inom olika branscher, närmast med dörrautomatik och fiber.
Till att börja med får Gustav Lewinson en introduktion i Hölö och ges möjlighet att bekanta sig med sina nya medarbetare och produkter genom att
bland annat följa med företagets servicetekniker ut till befintliga kunder.
Därefter kommer Gustav Lewinson med utgångspunkt från Jönköping att
kontakta gamla och potentiella kunder inom distriktet.
Gustav Lewinson tar över efter Niclas Mårtensson som hade tjänsten i
många år.

Nya i teamet på KmK Instrument

och innan dess som försäljnings- och produktkoordinator på Ahlsell AB division Kyl.
Liselott Jämtefors är ny innesäljare med

Janna Gustavsson heter den nya försäljnings- och marknadsassistenten på KmK Instrument AB. Hon kommer närmast från
en anställning som Produktchef på Intra Scandinavian Design
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ansvar för kundvård och eftermarknad och
kommer närmast från Ovako Hallstahammar. Där hade hon en tjänst som innesäljare
för hårdförkromade stänger och rör. Dessförinnan jobbade
Liselott på Sälj och Marknad för kätting och förankringssystem
på Ramnäs Bruk.
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VÄRLDENS BÄSTA MASKINER
MED
ROTERANDE BORSTAR

NYHET!
HAMMERHEAD

BÄSTA BORSTMASKINEN FÖR AVGRADNING, KANTRUNDNING,
YTFINISH OCH OXIDBORTTAGNING
42 RB och 32 RB är kompakta maskiner med unik kantrundning, extremt lång livslängd på de roterande borstarna och kan bearbeta såväl
små som stora detaljer med varierande materialtjocklek på samma gång. Nya Hammerhed kan dessutom klara hårt sittande slagg från
gasskärning. Lämplig för kolstål, rostfritt, aluminium, alu-zink och koppar.

TIMESAVERS 42 RB SERIEN

TIMESAVERS 32 RB SERIEN

•
•
•
•

•
•
•
•

HÖG KAPACITET
LÅGA VERKTYGSKOSTNADER
HAMMARHEAD FÖR HÅRD SLAGG
KANTRUNDNING UPP TILL 2 mm

KOMPAKT
LÅGT PRIS
LÅGA ENERGIKOSTNADER
MINIMALA VERKTYGSKOSTNADER

www.timesaversint.com

WEBB:

INTERCUT.SE

TELEFON:

08 550 512 00

scanautomatic

Den helt uppkopplade
verkstaden inom räckhåll för allt fler
I oktober gick Scanautomatic och ProcessTeknik 2018 av stapeln på Svenska Mässan i Göteborg.
Verkstadstidningen pejlade stämningen med tre av utställarna.

Renishaw ställde ut sitt
mätnings- och processkontrollsystem Equator.
Det var ett lyckat drag för
denna mässa, anser Peter
Johansson som är säljare på
Renishaw.

N

ärmare 10 000 besökare och 300 utställare deltog i de båda mässorna som pågick
under tre dagar. Sedan några år tillbaka
arrangerar man Scanautomatic och ProcessTeknik parallellt och många utställare
deltar på båda mässorna.
Fokusområden var digitalisering, energieffektivisering,
produktivitet och smart industri. Nya idéer och exempel från
digitaliseringprojekt inom svensk industri presenterades och
lyftes fram bland annat genom semniarieprogram. Seminarierna med bland andra Preem, Poppels bryggeri och den kände
forskaren inom digitalisering Ashkan Fardost, drog stor publik.

foto: dagmar zitkova

Fokusområden var digitalisering,
energieffektivisering, produktivitet
och smart industri. Nya idéer och
exempel från digitaliseringprojekt
inom svensk industri presenterades
och lyftes fram.

Det gäller att synas

Renishaw ställde ut sitt mätnings- och processkontrollsystem Equator. Det var ett lyckat drag för denna mässa, berättar
Peter Johansson som är säljare på Renishaw.
–Vi hade egentligen fokus på enkodrar och skalor och hela
det segmentet, men Equatorn ser häftig ut och drog besökarnas
blickar till sig. Och även deras intresse.
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Det andra vi hade var ju inte lika visuellt. Man måste synas
också.
– Det var första gången som Renishaw deltog på Scanautomatic, så vi visste inte vad vi hade att vänta, fortsätter Peter
Johansson. En stor vinst var att vi fick lite nya ögon på oss,
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Noggrannare
Snabbare
Mekanisk spänndorn för stora processkrafter
och noggranna toleranser.
¡
¡
¡
¡

foto: dagmar zitkova

Stort expansionsområde
Korta ställtider
Korta spännlängder
Hög vridstyvhet

Mothåll

Andreas Hansson på RS Components propagerade för
Internet of Things, IoT.

Spännhylsa
många som vi inte möter på de industrimässor vi normalt är
med på, eftersom detta var mer en automations- och integratörsmässa.
Besökarna var mycket nyfikna och ville gärna diskutera.
– Diskussionerna handlade mycket om problemen de brottas
med runt automation, hur man ska få allt att fungera, inte bara
tekniskt utan personalfrågor, svårigheten att få tag på folk och
så vidare. Tiden är det största problemet idag. De förstår att de
måste göra något för att utveckla sig men har svårt att hinna med.
Så var det fint att många yrkesskolor var där, konstaterar
Peter Johansson och tillägger:
– När de ungdomarna snart kommer ut i arbetslivet så vet
de vad Renishaw är och har lärt sig mycket om verifiering,
mätning och kontroll. Och har sett maskinen.
Det visuella är oftast det man kommer bäst ihåg.

Anslag

Vanliga verkstäders behov

En annan utställare var RS Components AB, som bland
annat säljer komponenter som ingår i automationslösningar.
RS propagerade för att Internet of Things, IoT, varken är för
kostsamt eller komplicerat.
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Adam Asplund på Edströms
Maskin hade ett par bra dagar i Göteborg.

– Vi visade IoT i montern och hur man med en Ipad och
sensorer kunde göra alla möjliga konster, från att mäta temperatur och tryck till att servera drinkar, säger Andreas Hansson på
RS Components.
RS Components ställde ut sina märkesegna verktyg i serien
RSPro som utgör en mindre del av ett brett sortiment elektronik- el- och industrikomponenter av andra märken som företaget är distributör för.
– Mässan fungerade positivt för oss på flera sätt. Även när
besökarna inte pratade om våra produkter utan om andra
lösningar de sett innan de kom till vår monter, så kunde vi
diskutera hur vi kan lösa deras problem. Har de redan en IoTlösning så kanske de behöver hjälp med de komponenter som
behövs och med support.
Andreas Hansson fortsätter:
– Man vänder sig i princip till alla typer av företag, men
framför allt till kunder som inte har extrema krav och väldiga
volymer.
– Vi ser oss som leverantören som klarar de mindre och
snabbare leveranser som inte de andra klarar. Vi har även en
teknisk support där kunderna kan ställa frågor och få råd och
stöd när de gäller vilka grejer de kan använda och vad som
fungerar tillsammans.
– När vi pratar med vanliga verkstäder så märker vi hur
mycket de uppskattar att vi har snabba leveranser. Om något står still i produktionen är det panik. Så går de in på vår
websida och har komponenten dagen därpå. Där ligger vår
absolut viktigaste styrka - tillgängligheten som kommer av att
vi har över 500 000 artiklar i lager. Plus den personliga kontakten, att de kan ringa direkt.
Samarbetande robotar

Att vara med på Scanautomatic handlade för Edströms
Maskins del om att visa hur enkelt det blivit att automatisera.
Edströms hade samarbetande robotar på plats i montern och
besökarna fick både se demonstrationer och prova själva.
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De har tittat länge, men det är en större
process för ett stort företag att ta in
denna teknik. För ett mindre företag
är det lättare att komma igång med
kollaborativa robotar.
– Man kan skapa ett program på två minuter som flyttar föremål från en sida till en annan. Det var så roligt att kunna visa
det på plats. Det var inte så många besökare hela tiden, men
framför allt var det var rätt kunder som kom. Det är det viktigaste, säger Adam Asplund på Edströms Maskin.
Det var första gången som Edströms ställde ut på Scanautomatic, så de hade inga förväntningar i förväg.
– Men det var kul och vi är nöjda, säger Adam Asplund.
Det som diskuterades med besökarna var samma teman
som på Elmia i våras, att de har planer på att automatisera och
uppskattade att de fick se och testa i verkligheten. Det är ett bra
sätt att avdramatisera automation, menar Adam Asplund.
– Vi jobbar framför allt gentemot små och medelstora
företag, fortsätter Adam Asplund. Men vi ser att även de större
bolagen börjar fundera på att använda denna typ av automation. Eftersom vi finns i Göteborg så är det självklart ett stort
bilföretag det handlar om, säger han.
– De har tittat länge, men det är en större process för ett stort
företag att ta in denna teknik. För ett mindre företag är det lättare att komma igång med kollaborativa robotar.
En nyckelfråga för Edströms är att sänka tröskeln till automation.
– Det är inte svårt att automatisera längre. Alla kan göra
det, även om man har kortare serier. Det märker vi på hur bra
försäljningen går av robotar till mindre företag. Vi har otroligt
mycket att göra, avslutar Adam Asplund.
Mats Thorén
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nya produkter

Snabbare matningshastigheter

med Gührings SC Line
När det gäller processäkerhet och gängkvalité så är gängfräsning fortfarande den vanligaste bearbetningsmetoden när det
kommer till bearbetning av gängor. Det nydesignade gängfräsprogrammet SC Line ger snabbare matningshastigheter och är
ett program för mikro-gängfräsning och gängfräsning med 45°
fas. Varje verktyg finns med upp till åtta skäreggar.
SC-MTM3 SP mikro-gängfräs ger bland annat avsevärt
förlängd verktygslivslängd, även för små diametrar och material upp till 1,300 N/mm².
SC-TMC SP gängfräsar med fas är karaktäriserad av kombinationen av försänkare och gängfräs. Verktyget ger en mycket
jämn bearbetning och minskade matningskrafter.
Extra skäreggar ger en avsevärt snabbare gängfräsning och
gör det möjligt att räkna med ökad verktygslivslängd.
Kombinationen av nytt hårdmetallsubstrat, anpassad beläggning och ny verktygsgeometri ger en mycket god gängkvalitet
och förbättrar verktygets livslängd. Radiekompensation blir
inte nödvändig för bearbetning med SC verktyg förrän betydligt senare i processen.
SC-MTM3 SP: Mikro-gängfräsning
Ökat antal skäreggar

Upp till åtta skäreggar gör att SC-MTM3 SP kan bearbeta avsevärt fortare. Bearbetningstiden minskas med upp till 50% gäller även mikrobearbetning.
Vänsterskärande geometri

Den nya vänsterskärande geometrin ökar verktygslivslängden med upp till 100 procent, särskilt i synkroniserade
processer.

Ökad motståndskraft för verktygsslitage

Kombinationen av nytt hårdmetallsubstrat, TiCN beläggning och ny verktygsgeometri ger fler gängor per verktyg.
Radiekompensering är inte nödvändigt förrän betydligt
senare.
SC-TMC SP: Gängfräsning med 45° fas
Ny geometri

Den nya geometrin tillåter verktyget att stabilisera sig under
bearbetning. Den ökar bearbetningssäkerheten och förlänger
livslängden med upp till 100 procent vid synkroniserade processer.
Gührings verktyg med vänsterskärande geometri kan i
synnerhet uppnå en längre verktygslivslängd, särskilt vad gäller
synkroniserade bearbetningar. Gängfräsen bearbetar mycket
stabilt.
Ökat antal skäreggar

Upp till åtta skäreggar med optimerad geometri, SC-TMC SP
halverar nästan bearbetningstiden.
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Ökad motståndskraft för verktygsslitage

Kombinationen av nytt hårdmetallsubstrat, AlCrN beläggning och ny verktygsgeometri ger fler gängor per verktyg.
Radiekompensering är inte nödvändigt förrän betydligt senare.
Överblick av SC Line programmet:

• gängfräsning med optimal prestanda
• klarar material upp till 1,300 N/mm²
• bearbetningstiden minskas med upp till 50%
• livslängden förlängs med upp till 100%
• pålitlig bearbetning och även ökad processäkerhet
www.guhring.se

verkstadstidningen | 11

2018

nya produkter

Favora®

Produkt med hög
prestanda från Schunk

Den nya vridenheten SRM från Schunk erbjuder hög vrid-

prestanda för applikationer där vridningar upp till 180 grader
används. SRM kombinerar både hög prestanda med en unik
förmåga att även hantera stora masströghetsmoment.
Enhetens yttre mått är kompakta men enheten erbjuder
trots det genomgående centrumhål och mycket robusta inre
lagringar.
Ett viktigt inslag i utvecklingen av SRM har varit en avancerad simuleringsteknik som på ett mycket realistiskt sätt mätt
viktiga data som reaktionstid, tryckförlopp, dämpningshastighet samt rörelseenergi.
Genom detta verktyg har SRM kunnat optimeras på ett nytt
sätt, jämfört med tidigare liknande produkter. SRM har ett
helt nytt dämpningssystem och en ny form av kolvtätning som
starkt bidragit till nya högre prestanda.
Som option finns även möjlighet att beställa SRM med
vitontätningar vilket gör att vridcylindern kan användas i mer
aggressiva applikationer.
De inre lagringarna är förspända för både axiell som radiell
belastning vilket reducerar spel samt skapar hög momentupptagningsförmåga. Vid byte av dämpare kvarstår inställd vridningsvinkel och individuell anpassning för applikationen, ingen ny justering behöver göras.

Med de nya kompakta inbyggnadsmåtten kan SRM användas i små och decentraliserade system där korta cykeltider och
precision är avgörande.
Pneumatisk eller elektrisk överföring av signaler är också
möjligt som tillval och om pneumatisk överföring används så
är det genomgående centrumhålet fortfarande möjligt att använda för annan typ av media.
Om elektrisk överföring krävs så är kablarna integrerade i
modulen med färgkodad markering för att underlätta inkoppling och eventuell felsökning. Alla kablar kan bytas individuellt
om någonting externt orsakar ett kabelbrott.

Visste du att..
Favora ® är hämtat från planspråket
Esperanto och betyder gynnsamma.
Just nu har vi extra förmånliga priser på
utvalda fräsar från Favora® serien.
Favora ® - Favourable and technically
perfect.

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

www.schunk.com
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Frässorter för bättre livslängd
och bearbetningssäkerhet
Sandvik Coromant lanserar GC4330 och GC4340, två nya skärsorter för

stålfräsning. Tack vare utvecklingen av avancerade tillverkningstekniker,
som ett nytt substrat, Inveio-beläggning och förbättrad efterbehandling,
öppnar de nya sorterna utmärkta möjligheter för betydligt bättre verktygslivslängd och bearbetningssäkerhet jämfört med sorterna den tidigare
generationens GC4230 och GC4240, som nu kommer att ersättas.
Tillverkare står inför många utmaningar vid fräsning i ISO P-arbetsstycken. En del hårda och nötande stål kan till exempel generera förslitning
längs skärets flank, särskilt vid högre hastigheter och längre tider i ingreppet. Bearbetning under instabila förhållanden på grund av dålig fixturering
eller långa överhäng höjer dessutom risken för urflisning i skäret, medan
värmevariationer under bearbetning, särskilt under våta förhållanden, kan
orsaka sprickbildning och efterföljande plötsliga brott.
– Våra nya sorter klarar dessa problem på flera sätt”, menar Magnus Engdahl,
produkt-applikationschef vid Sandvik Coromant.
Den optimerade Inveio-beläggningen ökar till exempel slitstyrkan och verktygslivslängden dramatiskt, utan att äventyra säkerheten. Den likriktade kristallorienteringen gör att beläggningen har högt motstånd mot värmesprickor.
Det i sin tur främjar en lång och tillförlitlig verktygslivslängd, något som ytterligare förstärks av den nya efterbehandlingen som stärker skäret genom att ändra
dess mekaniska egenskaper.

Ett nyutvecklat substrat ger välkontrollerad fördelning av kornstorlekar, vilket
gör att verktyget beter sig mer förutsägbart. Dessutom uppnås en konstant livslängd
med snävare tolerans för skäreggens eggavrundning (ER). Ökad verktygslivslängd
ger lägre kostnad per komponent, samtidigt som förbättrad bearbetningssäkerhet
ger förutsägbar funktion och lägre stilleståndstider, för att inte tala om högre komponentkvalitet.
GC4330 är en medelhård sort och första val för grovbearbetning till medelfin planfräsning,
medan den sega GC4340-sorten är att föredra för grov hörnfräsning och spårfräsning.
Våt och torr bearbetning är möjliga, men vi rekommenderar torr bearbetning.
Både GC4330 och GC4340 finns även i följande produktfamiljer: CoroMill 390 och CoroMill 490 för hörnfräsning, CoroMill 345
och CoroMill 745 för planfräsning, CoroMill 210 för fräsning för hög matning, CoroMill 200 för profilfräsning och CoroMill 331
för spårfräsning och kapning.
Även om sorterna är optimerade för stål är de också lämpliga för blandad produktion som inkluderar arbetsstycken i ISO K
(gjutjärn) och ISO M (rostfritt stål).
www.sandvikcoromant.com/se

Nya sorter för ökad verktygslivslängd
Nu lanserar Sandvik Coromant nya skärsorter för borrar av typ
CoroDrill 870 med utbytbar spets. Sorterna GC4344, GC3334
och GC2334 har utvecklats för att öka verktygslivslängden.
GC4344, GC3334 och GC2334 tillverkas med Zertivo-tekniken.
En produktionsteknik med PVD (fysikalisk ångdeponering)
som Sandvik Coromant utvecklat. Zertivo-tekniken bevarar de
fördelaktiga egenskaperna vid sorttillverkningsprocessen och
förstärker varje sorts egenskaper. Samtidigt bevarar teknologin
egenskaper som eggsäkerhet och allmän slitstyrka, vilket ger
ökad skärlivslängd och säker bearbetning.
CoroDrill 870 är borren med utbytbar spets och är

konstruerad för håltoleransområdet H9-H10 och spar både
tid och minskar kostnaden per borrat hål. Borren går att
skräddarsy i ett urval möjliga längder, diametrar, steg och
fasningar. CoroDrill 870 finns i diameterområdet 10-33 mm
och för möjliga djup från 3xD till 12xD.

www.sandvikcoromant.com/se
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Svår fräsning
har blivit enklare
Dormer Pramets sortiment av hårdmetallpinnfräsar för svår-

bearbetade material erbjuder en mängd olika alternativ från
grovbearbetning till finbearbetning.
S2-sortimentet innehåller exempelvis en rad alternativ med
midja, som gör det möjligt att nå djupare med fräsen, samt flerskäriga alternativ för att underlätta operationer i tuffa stål, titan
och nickel.
Dess differentialdelade skär (S260, S262, S264) minskar
vibrationer och erbjuder färre verktygsförskjutningar, vilket
ger effektiv spånavverkning vid höga matningshastigheter.
Trion ovan finns tillgängliga i diametrar mellan 3mm-20mm
och har en optimerad skäregg för minskad urflisning och förlängd verktygslivslängd. Samtliga har en AlCrN-beläggning
Tagarno
- Digitala mikroskop
som förbättrar slitstyrka
och oxidationsmotstånd.

Dessutom har S264-fräsen en robust hörnfas på ändskäret

för att ytterligare minska urflisning och en grövre profil för
bättre spånavverkningshastighet. Hörnradien på S262 ger
också en mer exakt finish och optimerad prestanda, särskilt
vid rampning.
Dormer Pramets pinnfräsar med sex till åtta skär (S225,
S226, S227) har en hög spiralvinkel för att underlätta bearbetningar under konstanta ingrepp. Detta resulterar i ren, effektiv
bearbetning och högkvalitativ ytfinish.
Flera alternativ med midja finns tillgängliga som förenklar
fickfräsning, upp till 8xD. Genom att förhindra kontakt mellan
skaft och arbetsstycke elimineras risken för vibrationer.
För att förenkla allmänna fräsoperationer erbjuder vi fyrskäriga fräsar upp till 9xD (S216, S217, S218, S219).
Denna serie har även en optimerad skärgeometri och en
AlTiN-beläggning som förbättrar värmebeständighet och
oxidationsmotstånd. En speciell eggbehandling ger en jämn
och tyst bearbetningsprocess som förlänger verktyget.
www.dormerpramet.com

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

LEDANDE INOM OPTISK MÄTNING

Tagarno - Digitala mikroskop

Digitala mikroskop med Full HD 1080 / 60 fps
Digitala mikroskop med full HD 1080 / 60 fps
för avsyning
och
för avsyning
och mätning
mätning
B03:80

016-17 11 50

www.ogp.se

KONTAKTA OSS FÖR MER INFO ELLER EN DEMONSTRATION

www.ogp.se

016-17 11 50

OGP Scandinavia AB • 016-17 11 50 • www.ogp.se

verkstadstidningen |11

2018

61

Anmäl dig på
VILL DU SYNAS HÄR?
www.verkstadstidningen.se
”På marknaden”

Här väljer du själv rubrik
och antal rader.
II C
E
E
OMB YGGN
1 870SERV
kronor
SERV
Cför
E ••5R
Rrader
E PA
PA R
R AT
AT ION
ION ER
ER •• OMB
YGGN AD
AD ER
ER
SERV
I
C
E
•
R
E
PA
R
AT
ION
ER
•
OMB
YGGN
AD
ER
för ett helt år.
34 kronor raden.

KONKURRENSKRAFTIG
HYDRAULSERVICE!
KONKURRENSKRAFTIG
HYDRAULSERVICE!
Välkommen med din bokning!
KONKURRENSKRAFTIG
HYDRAULSERVICE!
VI SERVAR ALLA TYPER AV HYDRAULIK!
08-514 934 00WWW.HYDRAULPARTNER.SE
eller mail
WWW.HYDRAULPARTNER.SE
WWW.HYDRAULPARTNER.SE
malin.jerre@vtf.se

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev
Nyheter med analys var 14:e dag!
Anmäl dig på

www.verkstadstidningen.se

NISCHADE PRODUKTER - DET ÄR VÅR STANDARD
:,9=0*,9,7(9(;065,964)@..5(+,9

KONKURRENSKRAFTIG HYDRAULSERVICE!
MÄRKNING

SMARTA VERKTYGSHÅLLARE

RUNDBORD

VI SERVAR ALLA TYPER AV HYDRAULIK!

WWW.HYDRAULPARTNER.SE
08-544 403 40 www.dankab.se
verkstadstidningen | 3
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3D PRITNING

rhenus
FU PRISVÄRDA
800
MYCKET
OCH HÖGEFFEKTIVA OLJEDIMAVSKILJARE
Högpresterande
• 5 olika storlekar
skärvätska
• 3 olika filtersteg

• Fri från samtliga
aminerpå att leverera högsta kvalitet , såväl i produkturval som i genomförandeprocesserna.
• LättViattfokuserar
byta
filter Vi värderar kvalitet, precision och driftsäkerhet över allt annat.
• Fri från borsyra
Kan
sättas på maskin eller på stativ
• Fri•från
kloroform
• Fri•från
formaldehyd
Olja eller skärvätska

• Hepafilter,
62 rhenus
FU 800 (fjärde steg som option)

Manometerskärvätska,
för filterstatus (standard)
4:e •
generationens
fri från
aminerfilter
och borsyra
• Lång
livslängd

rhenus FU 800

| 11 2018
Om du är rädd om
”humankapitalet”
verkstadstidningen

DURMA
ÄR ALLTID ETT
RIKTIGT BRA VAL

DURMA FIBERLASER HD-FL 3015 med upp till 10 kW lasereffekt. Hantering med två eller 10 fack.

DURMA KANTPRESS AD-S 40320 TANDEM. Vi har kantpressar för de flestas behov.

DURMA är en av världens ledande tillverkare av plåtbearbetningsmaskiner.
DURMA använder endast komponenter från vällkända tillverkare. Över 9000 maskiner tillverkas varje år.

KONTAKTA MIG DIREKT
ANDERS HOLGERSSON
08 550 512 23
0704 255 244
ANDERS.HOLGERSSON@INTERCUT.SE

WEBB:

INTERCUT.SE

TELEFON:

08 550 512 00

Träffa industrigänget på
Elmia Subcontractor!
Den 13 – 16 november i Jönköping.

Ni hittar oss i monter:

A03:38
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3-dimensionellt nonwoven filterpapper av högsta
kvalité för djupfiltrering av vätskor
Ledande leverantör av
nonwoven filterpapper

Vacuum
filter

Gravity belt
filter

Pressure belt
filter

Hydrostatic
filter

Compact belt
filter

•

Fordonsindustrin

•

Metallindustrin

•

Verktygstillverkning

•

Tråddragning

•

Livsmedels- och
dryckesindustrin

Multi-plate
filter

• Telefon: 08 514 307 60 • info@bonthron-ewing.se • www.bonthron-ewing.se

Från ritning till färdig komponent
på 20 min!

SLX

Svarvar med ProtoTRAK SLX
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!

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.

Bromi Gruppen AB: Telefon 040-53 75 50 | info@bromigruppen.se | www.bromigruppen.se
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Nytänkande löste Volvos
monteringsknutar i Hallsberg
Volvo ce:s fabrik i Hallsberg monterade
förarhytter på tre separata monteringslinjer
för tre olika produkter: en hjullastarhytt,
en grävmaskinshytt, en dumperhytt.
Omorganiseringen gjorde det möjligt att slå
ihop linjerna. Monteringslinjerna slogs samman
till en. Stora ytor sparades vilket gav utrymme
för att ta in fler produkter och nya hytter.

V

olvo CE:s fabrik i Hallsberg byggde en
ny flexibel monteringslinje. Tre tidigare
separata linjer blev en. Det ökade kapaciteten
avsevärt och gav en rad andra fördelar.
Resultatet blev så bra att hjältarna bakom
satsningen belönades med årets Monteringspris.
Monteringsprisets jury tyckte i sin motivering att Hallsbergsprojektet är ett föredöme för svensk verkstadsindustri, inte
minst för de mindre företagen.
Inte så svårt om man får börja från noll och utforma produkterna så att det underlättar monteringen. Men så enkel var inte
situationen i Hallsberg.
– Flexibla monteringslinjer har byggts länge, det är inte
så märkvärdigt, säger Björn Langbeck, industriell expert vid
Tillväxtverket och ledamot i Monteringsprisets jury.
I Braås gör Volvo alla storlekar av dumprar på samma linje
liksom Volvo Cars i Torslanda där alla bilmodeller delar linje.
Skillnaden med Hallsberg är att fabriken där monterar hytter
som under lång tid utvecklats för helt skilda användningsområden.

Hallsberg 2.0
Tre monteringslinor slogs samman till en.
Stora ytor sparades vilket ger utrymme för
att ta in fler produkter/hytter. Nya hytter kan
introduceras med mindre arbetsinsats.
Förmontering användes för att minska variationen
på huvudlinjen, därmed ökades kapaciteten.
Målen var bland annat ökad säkerhet, minimera lyft
och sänka kostnaden per färdig hytt. Resultaten, som
ska trimmas upp i kommande projektsteg blev:
66

foto: volvo

Hur svårt kan det vara att skapa en flexibel monteringslinje?

• 8.3 procent effektivisering
• 11 procent frigjorda platser i
materialfasad
• 200 kvm frigjord golvyta
• 30 procent mindre körtimmar
med truckar
• 29,6 procent ökad lageromsättningshastighet
• Minskad energiförbrukning
Projektet leddes av Christian Nilsson och
Tommy Karlsson vid Volvo Construction
Equipment i Hallsberg.
verkstadstidningen | 11

2018
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Det handlar om en hjullastarhytt, en grävmaskinshytt, en dumperhytt och en fjärde variant i form av en så kallad single drum,
en vägvält med gummihjul bak och en vals fram.
– Hytterna har egentligen inga likheter annat än att de har
rutor och dörrar. En grävmaskin har alltid sett likadan ut, medan
dumperhytten har ursprung i traktortraditionen. Tanken på att
skapa produktionslikheter på utvecklingsstadiet har aldrig funnits.
Därför blev utmaningen i Hallsberg stor. Utgångspunkten var
att de tre produktfamiljerna kördes på var sin linje, helt separata
från varandra. Det fungerade i och för sig, men nackdelen var låg
flexibilitet i produktionen.
– Fabriken hade svårt att anpassa produktionen, eftersom de
olika maskintyperna har olika svängningar i sina försäljningscykler, förklarar Björn Langbeck. Ibland stod personalen vid
dumperlinjen helt sysslolös medan grävmaskinslinjen kunde
slå i taket, eller tvärtom. Och detta gick ut över fabrikens totala
kapacitet.
– Kan vi inte göra detta på en linje, frågade sig projektledningen?
Jo, det finns möjligheter, men ett hinder var att dumperhytten
har avsevärt större monteringsinnehåll än de två övriga.
Skillnaderna mellan hytterna isolerades till vissa delområ-

foto: volvo

den och dessa skillnader utjämnades tidsmässigt med hjälp av
förmontering. Förmonteringen av exempelvis en instrumenbräda eller elpaket sker nu i nära anslutning till linjen och fyller
en buffertfunktion.

444

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

Kontakta mig för mer information!

Patrik Olson
Maskiner, Tillbehör
Mobil: 070-681 30 15
E-post: patrik@olsons.se
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PÅ OCH OMKRING
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– Men det behövs inga mellanlager, det räcker
med några få enheter för att hålla huvudlinjen
igång, säger Björn Langbeck.
Det är fortfarande människor som monterar och de mjuka faktorerna, som organisation
och utbildning, är helt avgörande konstaterar
Björn Langbeck. I Hallsberg fick all personal
lära sig två nya produktfamiljer. Därmed
utökades arbetsinnehållet.
– Utvecklingen under senare år i Sverige
går mycket tydligt mot att man lägger större
vikt vid de mjuka faktorerna i produktionen
än tidigare. Många företag har hög medelålder och folk som jobbar länge. Då måste man
orka jobba.
– Så arbetsmiljön har bara blivit viktigare,
foto: volvo
fortsätter Björn Langbeck. Dels den fysiska
Det är fortfarande människor som monterar. Förmonteringen av
med tunga lyft, men också att arbetet måste
exempelvis en instrumentbräda eller elpaket sker nu i nära anslutning till
vara organiserat så att de anställda har en rimlinjen.
lig grad av omväxling i jobbet. Tar man för
lätt på dessa frågor riskerar du att inte få ut effektiviteten när
var problemen med materialförsörjningen, berättar Björn
väl den nya anläggningen är på plats. Har inte de anställda en
Langbeck.
rimlig arbetssituation gör de heller inte ett bra jobb.
– Men idag kan vi försörja en linje flexibelt. Vi kan acceptera
att varje produkt som kommer på linjen är helt unik och ofta
På 70-talet gick Volvo i bräschen för att avskaffa det löpande
har kundspecifika tillval av olika slag. Det är IT och logistikbandet som ansågs skapa en mängd problem, inte minst dålig
utvecklingen som gjort det möjligt att köra linjer för denna
arbetsmiljö. Volvo byggde några experimentfabriker med självtyp av högflexibel produktion. En enda istället för tre linjer ger
styrande arbetslag som monterade kompletta bilar vid stationer.
många fördelar, understryker han.
De lades ner. Så småningom slog istället japanska produk– Eftersom varje moment bara görs på ett ställe kan du lägga
tionsmodeller igenom och en lång period följde då många krismer pengar på hjälpmedel som skapar en bättre arbetsmiljö.
stämplade Sverige som produktionsland.
Har du tre linjer och ska lyfta en hytt på tre ställen till exempel
– Det är inte riktigt sant att Volvos experiment inte fungså går det åt nio liftar.
erade, men det var svårt att få upp effektiviteten. Idag arbetar
En linje behöver bara tre liftar. Det kan ge extra investeringssvensk industri på många håll med stationsmontering, alltså
utrymme till mer avancerade liftar med fler funktioner.
bygger hela produkten på ett ställe. Ibland är det en alldeles
Med den analysen klar så framstår det tydligare var i procesutmärkt lösning. Även Toyota bygger vissa av sina fordon i
sen automation ger bäst effekt. I Hallsberg limmades rutorna
stationer, till exempel ambulanser.
manuellt. Nu tar en robot hand om limningen av alla tre hyttIdag är diskussionen annorlunda, menar Björn Langbeck.
varianterna.
– Det är svårt att motivera automatisering av moment som
– Det vi är bra på i Sverige är faktiskt att jobba i grupp, på
bara utförs någon gång i timmen. Med högre frekvens lönar det
lagarbete. Det betyder att vi kan ha produktionslinjer där man
sig, men ett ännu viktigare motiv för automatisering är minsarbetar som arbetslag inom vissa områden och personalen
kad risk för mänskligt slitage vid repetitiva moment.
tillåts arbeta rätt mycket efter eget huvud. Det behövs inte så
I Hallsberg började man i rätt ände, menar Björn Langbeck:
mycket arbetsledare som går in och bestämmer allt.
tydliga mål med en övergripande vision för vad de ville
Det märks i situationer som är vanliga i svensk industri;
uppnå. Sedan identifierade man hindren och fokuserade på
ganska små serier och stora variationer i produkterna.
att eliminera dem, ett efter ett.
Då är företagen mer beroende av att ha medarbetare som tar
egna initiativ för att få jobbet att flyta på. Där har vi i Sverige en
– Det kan vara svårt att lyfta blicken och se förutsättningslöst
klar fördel som produktionsmiljö.
på sin egen invanda miljö. Där missar de lite mindre företagen
– Ett av skälen till att man gick ifrån linjemontering under
ibland. De ger sig direkt på detaljer som svårflyttade elskåp eller
70-talet var att man ville skapa bättre tillfredsställelse i jobbet.
nivåskillnader och missar därmed de stora linjerna.
Hytterna är inte en hel produkt som en personbil, men det är
När jag kommit in som konsult finns det ofta redan förslag på
inte det viktiga, utan att personalen känner sammanhang.
layouter. Ofta alltför många möjliga layouter.
Det skapas genom att man får ett eget ansvar för sin del i
– Då brukar jag börja med att fråga vad de tycker att fabriken
produktionen. Poängen är att de anställda känner att de kan
ska uppnå, deras vision, helt bortsett från nuvarande lokaler.
påverka sin egen arbetsdag i någon utsträckning, till exempel
I slutänden kan man då göra avsteg och anpassningar.
välja vilka stationer de ska jobba på.
Men man ska inte börja med begränsningarna.
En annan faktor bakom att industrin ville komma ifrån linjen
Mats Thorén
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noterat

Fokus på
Sverige i Tyskland

N

u börjar pusselbitarna falla på plats inför
Sveriges nationella deltagande på en av
de största industrimässorna, Hannover
Messe i Tyskland, konstaterade Elisabeth
Somp, affärschef vid Business Sweden.
Nyligen bjöd de tillsammans med representanter för arrangören, Deutsche Messe, på en informationsträff i Stockholm.

Det är Business Sweden som har fått regeringens uppdrag att

ansvara för hela genomförandet.
– Partnerskapet sätter strålkastaren inte bara på landets
industri och näringsliv, utan har genom åren även blivit en

foto: dagmar zitkova

USA, Indien, Mexiko, Italien är några exempel på länder som har
varit partners i Hannover och vars statsmän och kvinnor har
deltagit i evenemanget.

– Det är fortfarande möjligt för svenska
företag att anmäla sig och vara med i
Hannover, säger Luciano Benitez, på
Business Sweden.

allt viktigare politisk arena, konstaterade Brock Mc Cormack,
kommunikationschef vid Deutsche Messe.
– Med detta i åtanke är det extra viktigt att Sverige hamnar i fokus på en av våra viktigaste marknader. Tyskland och
Norge avlöser nämligen varandra nästan regelbundet i att vara
nummer ett som största exportland, påpekar Elisabeth Somp.
Det är många idéer som har kommit fram inför arrangemanget. Den svenska utställningen kommer att byggas upp
som en hel produktionskedja med olika beståndsdelar.
Automation kommer även att få en egen dag då den kommer
att stå i fokus.
Det är fortfarande möjligt att anmäla sig för de företag som
är intresserade att vara med på mässan i Hannover i början av
april (mässan pågår från 1 till 5 april).
Förutom partnerlandets nationella utställningshall, håller

Sverige på att skapa ett flertal andra aktiviteter. Det blir flera
samlingspaviljonger med svenska utställare ute i mässhallarna,
bland annat en automationspaviljong, men även andra som
energi- och underleverantörspaviljonger.
– Svensk automation kommer att samlas i en egen paviljong ute i mässan, säger Annika Persson, affärsutvecklare
på Svenska Mässan som håller i just denna aktivitet.
– Vi samarbetar med bland annat Automation Region och vi

Innovationer och teknikframgångar kommer att vara
Sveriges huvudtema i Hannover, berättade Elisabeth Somp
från Business Sweden.
verkstadstidningen |11
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vill ta med oss våra automationsföretag, bland annat dem som
har ställt ut på Scanautomatic och Processteknik i Göteborg,
säger Annika Persson. Det är också till mig som företagen kan
vända sig om de vill veta mer om former för deltagandet och
anmälningarna.
När det gäller de övergripande arrangemangen kring det
svenska partnerland deltagandet så är det Luciano Benitez vid
Business Sweden som sitter inne med alla fakta, detaljer och
information om hur man anmäler sig.
Dagmar Zitkova
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På marknaden
ULTRALJUDSUTRUSTNINGAR

BALANSERING

MASKINRENOVERING

RESERVDELAR

Elektrisk drivteknik EDT AB

Storebro Industrier AB

Storebro Industrier AB

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

Box 61

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

clean@allkal.se

RÖRBOCKNING

Viverk AB

590 83 Storebro

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

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

Tibro Maskinreparationer
Kyrkefalla Brovik 1, 543 34
Tibro

Willis Mekaniska AB

☎ 0504/109 87

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

www.timab.se

MÄTDON
SJÖBORGS MASKIN AB

ELMOTORER
BUSCK & Co AB

☎ 031/87 09 00
www.busck.se
Elektrisk drivteknik EDT AB
Box 305, SE-442 10 KUNGÄLV
☎46-303-240410 ☎46-704-568297
ingela@edtab.se www.edtab.se

GASFJÄDRAR
ADITECH AB

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

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

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

PRECISIONSVATTENSKÄRNING

tillverkning, CNC-Fleroperationsbearbetning,

☎ 0704-915395

www.owj.se

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

RENGÖRING OCH
TVÄTTNING

LYFTBORD

Roland Carlberg
Processystem AB

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

www.allkal.se

Olvägen 25, 342 50 Vislanda.

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

VENTILER FÖR KYLOCH SKÄRVÄTSKOR

SKÄR- OCH
SLIPVÄTSKOR

HUGO TILLQUIST AB

SOLMASTER AB

Box 1120 · SE-164 22 KISTA · Sweden

Box 556 58, 102 15 Stockholm

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

☎ 08-66 56 566

www.tillquist.com

info@tillquist.com

Industrikemikalier för metallbearbetning

TVÄTTMASKINER FÖR
VERKSTÄDER

VERKTYGSSLIPNING
Beros Verktygsslipning AB
Torsåsgatan 22, 392 39 Kalmar

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

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

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

Precisionsvattenskärning, Komplett
Trumling, Anodisering, m.m.

Östling Märksystem AB

☎ 054/203850

www.solmaster.se

Orrhaga WaterJet AB

LASERMÄRKSYSTEM

ALLKAL AB

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

VILL DU SYNAS HÄR?
”På marknaden”

Här väljer du själv rubrik och antal rader.
1 870 kronor för 5 rader för ett helt år.
34 kronor raden.

Välkommen med din bokning!
08-514 934 00 eller mail
malin.jerre@vtf.se

Visa Företaget! • Var med På Marknaden • Maila: malin.jerre@vtf.se
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Chuckcenters
nya agentur!

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

Chuckcenter AB | Åkerslundsgatan 11 | SE 262 73 Ängelholm. Tel. +46 431 44 80 65 | Fax +46 431 164 95 | info@chuckcenter.se

www.chuckcenter.se
verkstadstidningen |11

2018
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teknik ur tiden

Annonsörer i
Verkstadstidningen 11 2018
Abene Machine AB

15

ABUS Kransystem AB

45

Ahlsell Maskin AB

47

Beros Verktygsslipning AB

13

Bevego AB

64

Bonthron & Ewing AB

65

Bra Mässor Sverige AB

43

Bromi Gruppen AB

1, 65

Bystronic AB

13

Chuckcenter AB

73

Colly Company AB

41

Dankab

62

Duroc Machine Tool AB

21,59

Edge Technology AB

15

Erlandsson & Hjorth, Maskin AB

12

Fransson, Maskin AB A.

24, 25

Fructus Data AB

27

GJS Verktygs AB

37

GL Maskin & Verktyg

55

Gühring LVS

39

Hugo Tillquist AB

13

Hydraulpartner AB

62

ilburn Wagon Co startade 1848. Verkstamheten bestod till en
början av tillverkning av hästvagnar.
Utöver den egna vagntillverkningen rymdes även tillverkningen för Ohio Electric i fastigheten vilket troligen kan ha kommit att
inspirera till Milburns eldrivna bil.
Milburns Toledofabrik var en av de första vagnfabrikerna byggd 1873. Den var
helt mekaniserad och var under de kommande 35 åren en av de största vagnbyggarna i USA. 1909 började Milburn bygga bilkarosser för biltillverkare som Ford, Ohio
Electric, Oldsmobile, Overland och Willys.

Index Traub AB

4

Intercut AB

53, 63

Iscar Sverige AB

76

Kimblad Technology AB

14

Lemeko Machinery AB

51

Lichron AB

35

Marposs AB

49

Micromatic International AB

61

Nordiska Wemag AB

57

Den första egna bilen presenterades 1914 och vid 1915 års slut hade man redan till-

Olsons Maskinservice AB

67

verkat 1 000 bilar.
Ohio Milburn Wagon Co är mest kända som tillverkare av Milburn ”Electric bil”
en av en handfull elbilstillverkare som fick uppleva marginella framgångar. Karaktäristiskt för Milburnbilarna var att de med sitt eleganta utseende såg mindre klumpiga
ut än konkurrenternas bilar.
Till största delen bestod tillverkningen av täckta bilar även om en del roadsters
ingick bland modellerna.

Partille Tool Trading AB

14

Promet Precision AB

61

Ravema AB

29

Renishaw AB

7

Sandvik Coromant Sverige AB

23

Seco Tools AB

31

Sjöborgs Maskin AB

9

1918 presenterade Milburn en nyhet som bestod i ett utbytbart batteripaket som

Star Servus Verktygsmaskiner AB

70, 71

Telia Sverige AB

2

TL Maskin Partner AB

19

Trumpf Maskin AB

75

Tungaloy

33

Wasa Kredit AB

11

Milburn Electric

M

enkelt kunde ersättas av ett nyladdat batteripaket. Detta utbytessystem gjorde att man
kunde köra vidare utan att vänta på uppladdning.
Milburn producerade ca 4 000 bilar mellan 1915 och 1923 och var en av de mest
populära elbilarna i USA. Elbilar tappade marknad relativt snabbt och när Milburns
fabrik 1919 förstördes av en brand hämtade sig inte företagets ekonomi igen.
General Motors köpte 1923 fabriken med planer på att använda den till produktion
av Buick.Exemplaret på bilden finns att beskåda på Autoseum i Simrishamn.
Text och foto: Hans-Olof Holmgren
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Bilaga i detta nr:

European Exposition Systems AB
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