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YTJÄMNHET

SURFTEST SJ-SERIEN
Många funktioner, hög precision och användarvänlighet:
De kraftfulla, mobila ytjämnhetsmätarna i Mitutoyos
SJ-serie är utvecklade för att kunna användas lika bra i
produktionsmiljö som i mätrum.
Modellerna med fribärande pickup möjliggör mätning av
både vågighet och primärprofil.

4 Mitutoyo

Scandinavia AB
08-594 109 50 • www.mitutoyo.se
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Två event som bidrar
till svensk konkurrenskraft

F

ör sjätte året i följd arrangerades Metal Inspiration Days (MID) i Jönköping.
Eventet har satt sig och är numera etablerat, många i verkstadsindustrin är
bekanta med varumärket. Det har blivit ett lyckat koncept med en bra mix
och bredd för kunderna.
MID, som pågår under två dagar, är fyra parallellt genomförda öppna hus.
Arrangörer är Stenbergs, Edströms Maskin, Kyocera Unimerco Tooling och ABB applikationscenter för maskinbetjäning. De fyra arrangörsföretagen har även medutställare,
det är inte ovanligt med över 30 företag som deltar under ett MID-event.
Metal Inspiration Days är ett framgångsrikt koncept med ett stort intresse från bran-

schen. Till årets MID var antalet föranmälningar cirka 600. Konceptet med flera parallellt genomförda öppna hus är smart och finns på fler orter i Sverige.
Den 15–16 maj genomförs Värnamo Industriexpo 2019, som kommer att ha elva parallellt genomförda öppna hus. Detta event som arrangeras vartannat år är mer inarbetat
koncept än MID. Det första expot genomfördes 2003 (reds anm). När Värnamo Industriexpo arrangerades 2017 kom uppskattningsvis cirka 3 000 besökare (antalet arrangörsföretag var då 14).
Fördelen med event som MID och Värnamo Industriexpo är att besökare kan studera
mycket teknik på kort tid. Det är inte ovanligt att maskinteknik och automationslösningar i yppersta världsklass visas. På eventen skapas också värdefulla kontakter för
framtiden.
Representanter för verkstadsföretag som besöker dessa event åker hem med tips och

idéer på hur de med ny teknik kan effektivisera sin produktion. Företagen som implementerar den nya tekniken höjer sin produktivitet och stärker
därmed sin konkurrenskraft.
Ju fler konkurrrenskratiga verkstadsföretag vi har
i vårt land desto bättre går det för AB Sverige.
Avslutningsvis önskar jag er alla en riktigt
god jul och ett gott nytt år. Vi ses 2019.
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Sandvik satsar på AM-maskiner från Renishaw
Renishaw levererar tre multi-laser RenAM 500Q-system till
Sandvik Additive Manufacturing som ett led i ett utvecklingssamarbete inom additiv tillverkning (AM).
–Vårt utvecklingsfolk i England arbetar nära med Sandviks utvecklingsavdelning på den additiva sidan, säger Renishaw Nordens vd Bo Eneholm. Samarbetet inom AM är bara något halvår
gammalt, men vi har sedan länge även jobbat intimt tillsamman
inom probning. Sandvik har ett väldigt fint techcenter där vi
hjälp till att bestycka deras maskiner med Renishaw-utrustning.
Maskinerna ska placeras hos Sandviks utvecklingsavdelning i
Sandviken och blir en av de hittills största anläggningarna med
Renishaws senaste AM modell, RenAM 500Q. Den har fyra
500W lasrar som var och en kan komma åt hela pulverbäddens
yta samtidigt i den vanligast förekommande plattformsstorleken. Högre bygghastigheter förbättrar produktiviteten och automatiserade pulver- och avfallshanteringssystem möjliggör jämnare processkvalitet, utlovar Renishaw.
–Tanken är att maskinerna ska provas ut som produktionssystem och när vi fått detta att snurra för reguljär produktion är
tanken att de ska kunna placeras ut eller replikeras i olika Sandviksanläggningar, fortsätter Bo Eneholm.
Sandvik är verksamt i hela AM-kedjan, från koncept till serieproduktion och metallpulver, liksom efterbehandling i form av
bland annat maskinbearbetning, värmebehandling och sintring.
Renishaw-maskinerna kompletterar Sandviks befintliga maskinpark för 3D-printing. De båda företagen avser att även samarbeta på områden som materialutveckling, processteknik och
efterbehandling.

Automationsdagen 2018

inspirerade
Automationsdagen
2018 som arrangera-

des den 21 november
på
Produktionstekniskt centrum i Trollhättan blev även i år ett
lyckat event. Över 200
besökare från knappt
80 företag ville ta del
av temat Industrins di- Det finns en nyfikenhet och engagemang för digitala lösningar.
gitalisering.
Här demonstrerar Hvarvenius från
Det var för femte Universal Robots kollaborativa
gången som Automa- robotar.
tionsdagen arrangerades i Trollhättan. Automationsdagen är ett tillfälle för forskning
och företag inom teknik och industri att skapa kontakter, utbyta
kunskaper och få inspiration.
Arrangörer av Automatiosndagen är Högskolan Väst, Innovatum, RISE IVF och IUC Väst positiva.
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Sandvik har satsat 200 mkr på en ny anläggning för framställning av titan och nickelpulver som ska komplettera företagets
nuvarande pulverprodukt Osprey.
–Sandvik är ett företag som på samma sätt som Renishaw
satsar mycket på forskning och utveckling och har tillverkning
in-house, så finns det många intressanta beröringspunkter oss
emellan, avslutar Bo Eneholm.

Sandvik köper kinesisk

verktygstillverkare
Sandvik-koncernern stärker sin position på den kinesiska marknaden genom att förvärva verktygstillverkaren
Kunshan Ousike Presicion Tools Co., Ltd (OSK). Det är
bolaget Seco Tools, en division under Sandvik Machinig
Solutions, som köper den kinesiska tillverkaren. OSK tillverkar solida runda hårdmetallverktyg.
I och med köpet får Sandvik ett bredare produktsortiment riktat till den snabbväxande kinesiska elektronikindustrin och kommer närmare kunderna.
OSK:s kunder finns inom framförallt elektronik- och
formbearbetningsindustrin. Affären ligger i linje med
Sandvik Macining Solutions ambition att växa inom solida hårdmetallverktyg. Transaktionen slutförs under första
halvåret 2019.
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Mycket bra tider för Dormer Pramet Norden
goda tider, en av dem är Dormer Pramet Norden.
–Det är all time high just nu, säger Olof Wixe, försäljningsdirektör på företaget.
En bidragande orsak till ökningen för Dormer Pramet Norden
är att försäljningen av Pramet-verktyg går otroligt bra. Svensk verkstadsindustri har verkligen fått upp ögonen för Pramet.
–Vi ser en kraftig tillväxt när det gäller Pramet och vi har mycket
bra samarbete med våra återförsäljare, säger Olof Wixe.
I början av november lanserade Dormer Pramet flera nya produkter. Angående Dormer introducerades en ny hårdmetallborr och när
det gäller Pramet lanserades verktyg för fräsning och svarvning.
I Dormers Force-serie finns också nyheten Force M som är speciellt anpassad för rostfria stål. Enligt Dormer Pramet är borrarna
som ger hög produktivitet och pålitlighet vid användning i många
materialtyper och applikationer.
När det gäller Pramet finns nya PVD-belagda sorter utvecklade
för högre prestanda och livslängd vid medelfin- och finfräsning i
härdat stål och gjutjärn. M4303 och M4310 heter de nya sorterna.
Ett par fördelar som de nya sorterna har är att de klarar höghastighetsfräsning av formverktyg. Utöver det har de jämn förslitnings-

Foto: Per Sjögren

Många leverantörer av verktyg för skärande bearbetning har

Närmast kameran ses Olof Wixe, försäljningsdirektör på
Dormer Pramet Norden och Mikael Hjelmberg, säljare på
samma företag. Bilden är från Edströms Maskin under
eventet MID där Dormer Pramet Norden deltog.
process, längre livslängd och mycket tunn PVD-beläggning som
ökar eggarnas seghet.

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

Skärande verktyg av högsta kvalitet
hittar du hos GJS Verktygs AB
Stock har ett stort program med snabba
leveranser av borrar, fräsar,
gängtappar,försänkare m.m.
Du hittar en mängd skärande verktyg
från Stock på shop.gjsverktyg.se

ISO
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Chuckcenter breddar sig
Sedan 1 november kan Chuckcenter AB i Ängelholm erbjuda

sina kunder hela produktsortimentet från Losma. Italienska Losma är tillverkare av reningsutrustning för industrin. Det handlar om välkända produkter som motverkar oljedimma, damm,
svetsutsug eller rening och hantering av skärvätskor.
Chuckcenter är leverantör av hållande verktyg och tillbehör
för skärande bearbetning i Sverige. I och med den nya agenturen på breddas nu utbudet med Losmas välkända produkter för
oljedimavskiljning och damm/svetsutsug som Darwin, Galleo,
Icarus och Pascal.
Ett singelsystem som monteras direkt på varje maskin och har
luftflöden från 600 m3/h till 3000 m3/h. Vill man koppla på flera
maskiner på samma system är det Argos som gäller med luftflöden från 3 000 m3/h till 15 000 m3/h. På skärvätskesidan återfinns
produkter såsom bandpappersfilter för både singel och centralsystem, skärvätskekylare, magnetfilter och skimmers med mera.

Grönt ljus för Elmias

nya utställningshall

Skiss över hur en eventuell loungemiljö kan se ut efter
utbyggnaden.
Elmia har fått klartecken från kommunfullmäktige i Jönköping

för att utveckla anläggningen. Nästa höst kan de första spadtagen
tas. Den nya 10 000 kvm stora utställningshallen ska förhoppningsvis stå klar till Elmias 60-årsfirande år 2021.
Planerna på ny utställningshall har funnits en längre tid, men
det var först förra torsdagen som Jönköpings kommunfullmäktige
fattade beslutet.
Projektet innebär en omfattande fastighetsutveckling av Elmias anläggning och kommer ske i etapper. Utöver den nya utställningshallen ingår även att rusta upp befintliga ytor, totalt till en
kostnad av närmare en halv miljard kronor.
Beslutet från kommunfullmäktige är av stor betydelse för Elmia
som nu får möjlighet att utveckla de stora mässorna och kan öka
antalet utställare. Med en smartare fastighet ökar flexibiliteten.
Det är ofta framförallt effektivitet och logistik kring mässorna som
efterfrågas av utställare. Men inte bara Elmia gynnas av beslutet.
Även kommunen och hela regionens attraktionskraft ökar.
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Darwin oljedimavskiljare från Losma.
Losma med bas i Bergamo i norra Italien, har egen utveckling
och tillverkning av sina produkter. De har även försäljningskontor över hela världen.
Chuckcenter är idag en av Skandinaviens mest kompletta leverantörer av hållande verktyg. Sedan hösten 2016 drivs och ägs
Chuckcenter av Patrik Andersson.

Automationslösningar

från InLead i Baltikum
Sedan i oktober finns
InLead
Automation
AB:s automationslösningar i Baltikum. Det
är litauiska Progressive
Business Solution UAB
(PBS) som blir återförsäljare för InLeads
automationslösningar.
Till att börja med är
det InLeads standardlösningar som InFeeder, InPallet och InLine
som finns tillgängliga
på den baltiska marknaden.
Litauiska konsultföretaget PBS har etablerat och utvecklat många internationella samarbeten med syfte
att stärka och expandera den baltiska exportmarknaden. Genom
samarbete med utländska företag skapas bättre förutsättningar
för tillväxt inom baltisk tillverkningsindustri. Standardlösningar
är kostnadseffektiva sätt att automatisera tillverkningsprocessen.
Flera kunder har redan sett tillväxtmöjligheterna där.
InLead har stor erfarenhet och kompetens inom automation
för skärande bearbetning och maskinbetjäning. Företaget kan
erbjuda komplett projektledning och konstruktion med ett gediget maskinkunnande. Deras automationslösningar finns både
som standardlösningar och kundanpassade lösningar.
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Elektronik

Mekanik

Box 4124 • 102 63 STOCKHOLM • www.sjoeb.se • Tel 08-442 71 30 • Fax 08-643 11 17
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Avesta Verkstäders tredje Biglia
Avesta Verkstäder AB har investerat i

ännu en svarv från Biglia. Det är företagets tredje från den italienska maskintillverkaren och det är en multifunktionell
svarv av modell B1250M. Svarven är utrustad med Biglias nya 16-lägesrevolver,
drivna verktyg, cnc-styrd stöddocka och
dubbdocka.
Verktygsmakaren Avesta Verkstäder
har specialiserat sig på tillverkning till
företag med mycket höga krav på kvalitet och leveranssäkerhet. I en modern
maskinpark utförs arbeten med hög precision i krävande material. Till kunderna
hör bland annat Sandvik Materials Technology och sedan många år Outokumpu.
Maskinen är levererad och installerad
av Ahlsell Maskin.

Båttillverkare satsar
på MultiTherm

Vontech köper
en Hyundai
Båttillverkaren
Arronet, hemmahörande i Öre-

grund i Roslagen,
har köpt en Messer MultiTherm.
På bilden ses Håkan von Arronet
framför företagets nya maskin.
Håkan von Arronet har tillsammans med sin
bror byggt aluminiumbåtar i 15
år. I företagets lokaler, över 5 000
kvm, tillverkas
över 200 aluminiumbåtar per år. Företagets strategi är att bygga praktiska båtar
för såväl privatpersoner som för yrkesutövare.
MultiTherm är en kraftfull styrd skärmaskin med ett brett användningsområde. I denna maskin finns möjligheten att skära
plåt som är upp till fyra meter breda. MultiTherm kan plasmaskära, borra små hål och märka för bocklinjer och montering.
Intercut har sålt maskinen till Arronet.
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Lichron i Skövde har

levererat en HyundaiWia L230 LMSA till
Vontech–koncernen
i Tidaholm. Hyundai L230LMSA är en
cnc-svarv med drivna
verktyg och motspindel. Svarven har
kompletterats
med
ett stångmagasin med
en längd på tre meter.
Verktygsinfästningen
är BMT-55 och styrsystemet är Fanuc. Mo- Ola Sundell, applikationstekniker
dell L230LMSA har en på Lichron och Jonny Karlsson vid
den nya maskinen.
stånggenomgång på 65
mm.
Vontech-koncernen, som ägs av Jonny Karlsson, består av
KS Industriservice och Däldens Mekaniska Verkstad AB. Jonny
Karlssons bolag har cirka 40 personer anställda. Målet är satt att
inom tre år vara en av de starkaste aktörerna inom skärande bearbetning.
Hyundai Wia har haft stora framgångar i Sverige och i övriga
Europa. Anledningen till försäljningsframgångarna är en kombination av kvalitet, prestanda och prisläge.
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Touch Probe TC60

Vi söker en
servicetekniker

Extremt snabba och exakta mätningar – även med kylvatten.
Blum-Novotest AB | Skövde室| info@blum-novotest.se | www.blum-novotest.com | Production Metrology Made in Germany

LAGERERBJUDANDE
Än finns chansen, begränsat antal maskiner!

20-21 MARS, 2019 • ØKSNEHALLEN, KÖPENHAMN

SR3XP

Årets händelse inom
ytbehandling

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:-

Den 20 mars slår Øksnehallen upp portarna för Scandinavian
Coating. Platsen där alla professionella inom ytbehandling träffas
för att göra affärer och nätverka.
Utställningen visar marknadens senaste produktnyheter; maskiner,
alla sorters utrustning och tjänster för ytbehandling av trä, plast
och metall kommer att fylla Øksnehallen till bredden. Ett gediget
tvådagars seminarieprogram med intressanta ämnen och föreläsare
speglar den senaste utvecklingen i branschen.
Flertalet av branschens största företag ställer ut, branschpress
bevakar mässan och internationella besökare är på plats.
Mässbesök och seminarier är kostnadsfria.

Gör som många andra redan gjort, boka din kostnadsfria
entrébiljett på www.scandinaviancoating.com

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

Arrangörer:

www.scandinaviancoating.com
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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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Vattenskärningsmaskiner

Best choice.
Den flexiblaste
bockningen
någonsin

Vi levererar högkvalitativa,
svenskbyggda maskiner.

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

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

Femaxlig vattenskärning
upp till 6000 bar!

www.kimtech.se
Tel: 08 584 301 90

Xpert80_swe_90x257.indd 1
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7 2016
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Våra agenturer

www.abene.se

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

x
x
x
x
x

Vi erbjuder även:

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

x
x
x
x
x

ÖvrigaFabrikat:
Samsung SMEC
FAT/Haco
Leadwell
Weiler
DUGARD

Vi önskar alla läsare en god jul och ett gott nytt 2019
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MASKIN AB
MASKIN AB
ERLANDSSON
MASKIN AB
ERLANDSSON & HJORTH & HJORTH
www.erlab.se
w
ERLANDSSON
Box 211, 281 22 Hässleholm
Besöksadr. Smidesvägen 4, 281 33 Hässleholm
Tel 0451-840 20 • Fax 0451-835 64 •
E-mail info@erlandsson-hjorth.se

FMB produktprogram omfattas av 25 st olika modeller

God Jul
& från
År!
Gott Nytt29.500:-

79.000:från

89.000:-

Box 211, 281 22 Hässleholm
Besöksadr. Smidesvägen 4, 281 33 Hässleholm
Tel 0451-840 20 • Fax 0451-835 64 •
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Bilden är från Stenbergs som hade 15 medutställare och där många maskindemonstrationer genomfördes.

Ett bildsvep från MID
I slutet av november genomfördes Metal Inspiration Days
(MID) i Jönköping. Eventet består av flera parallellt genomförda öppna hus där arrangörerna är Edströms Maskin, Stenbergs, ABB applikationscenter för maskinbetjäning och Kyocera Unimerco Tooling.
Det var sjätte året i rad som MID arrangerades, konceptet har satt sig i branschen. På detta event får en besökare se

mycket av den senaste tekniken, det är inte enbart arrangörsföretagen som demonstrerar sin teknik, det finns många
medutställare på varje ställe. Nedan presenterar vi ett par notiser från eventet. I nummer 1–2 nästa år har vi en längre artikel om MID. Den är mer fokuserad på teknik.
Av Per Sjögren

Mycket att se hos Edströms GJS visade växande metod

Henrik Olsson (i mitten) är vd för Edströms Maskin. Här ses han
presentera verktygsmaskinen Kitamura Trunnion 4G för ett par
besökare. Edströms har haft försäljningsframgångar med Kitamura under de senaste fem åren. Allt fler inom industrin upptäcker den japanska verktygsmaskintillverkaren som tillverkar
högprecisionsmaskiner.
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Ulf Närvall är teknisk säljare med ansvar för södra Sverige på
GJS Verktygs. GJS var medutställare hos Stenbergs och Ulf Närvall håller i ett diamant-tryckpoleringsverktyg från Baublies.
Metoden med tryckpolering växer.
GJS Verktygs, som ligger i Nykvarn i Sörmland, har haft agenturen för det tyska företaget Baublies i drygt två år. Baublies är en
tillverkare av verktyg för ytpolering.
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metal inspiration days

Presenterade nätverk inom skärande bearbetning
Verktygstillverkaren Seco Tools var medutställare hos Stenbergs. På bilden
ses Magnus Skilberg, produkt– och marknadschef på Seco Nordic och Maria Strömberg-Bylund, som är bearbetningsrådgivare på Seco Consultancy
Services. Förutom att de presenterade Secos produktsortiment marknadsfördes också det relativt nybildade varumärket Seco Consultancy Services.
Det är ett globalt nätverk inom Seco Tools bestående av högt utbildade och
dedikerade experter med både praktiska och teoretiska kunskaper inom
skärande bearbetning.

Ny FlexLoader hos ABB
Hos ABB applikationscenter för maskinbetjäning hölls föredrag
om hur ett verkstadsföretag kan öka sin produktivitet och tjäna mer
pengar. Ett sätt att göra det är att använda alla dygnets 24 timmar,
vilket kan genomföras med automation.
ABB visade en ny modell av deras serie FlexLoader. Deras nya
automationsprodukt har beteckningen FlexLoader SC 3000 XL och
säljstarten var den första november. Enligt ABB är den nya FlexLoadern mer komplett än tidigare modeller i serien. FlexLoader SC
3000 XL passar för betjäning av alla typer av verktygsmaskiner.

Maskindemonstrationer
hos Kyocera

Fredrik Mouchard är vice vd på Kyocera Unimerco Tooling. De

hade ett mycket bra event, den första dagen var över 40 kunder
på plats. Under MID-dagarna genomförde Kyocera maskindemonstrationer i en Haas-maskin med bland annat PCD-verktyg
och verktyg/skär i hårdmetall. Det finns fördelar med att använda PCD-verktyg jämfört med verktyg i hårdmetall, bland annat
en mycket längre livslängd. PCD-skär kan hålla mellan 10–100
gånger längre än mer konventionella skär, beroende material och
applikation.

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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Johan Salomonsson och Andreas Karlsson, cnc-operatör
respektive ägare av Ljungby
CNC Teknik, intill maskinen där
OK Vise-fixtursystemet används.

foto: per sjögren

Effektivare produktion med
flexibelt fixtursystem
Med en avancerad verktygsmaskin kan en verkstad effektivisera produktionen avsevärt. Det kan
även ske med produkter som till exempel ett fixtursystem, vilket Ljungby CNC Teknik har gjort. De
använder ett fixtursystem från OK Vise som inneburit ökad kapacitet och högre produktivitet.
–Endast fantasin sätter gränserna med detta system, säger Andreas Karlsson, ägare av Ljungby
CNC Teknik.

L

jungby CNC Teknik är en legotillverkare inom
skärande bearbetning, på verkstaden finns bland
annat tre fleroperationsmaskiner och fem svarvar. Produktionen består av små till medelstora
serier i de flesta förekommande material. Företagets kunder finns i Sverige.
Ljungby CNC Teknik med 18 anställda har haft en mycket bra
höst och de ser ljust på den närmaste framtiden.
–Det kommer in nya jobb hela tiden, säger Andreas Karlsson.
Företaget med brutet räkenskapsår (1/9–30/8) omsatte förra
året 20 miljoner kronor.
–Prognosen för nästa räkenskapsår är 24 miljoner kronor, säger han.
Ökningen och den framtida tillväxten som företaget räknar
med är ett led i den satsning som de har gjort i ny maskinteknik
och automation. Ska man vara konkurrenskraftig på dagens tuffa
marknad gäller det att hela tiden vara effektiv menar Andreas
Karlsson.
–Effektivitet och automation går hand i hand, säger Kristof-
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fer Järlid som är produktionstekniker samt kvalitetsansvarig på
Ljungby CNC.
Den senaste satsningen är den fyraxliga fleropen NHX 4000
från DMG Mori. Maskinen är integrerad med palettmagasinet
RPP, fem paletter finns i detta system. I anläggningen utförs obemannad körning.
–Maskinen är permanentriggad, antalet verktyg är 180, säger
Kristoffer Järlid.
Utöver verktygsmaskinen, verktyg (Dormer Pramet) och palettmagasinet (RPP) finns ytterligare en viktig biståndsdel till att
produktion kan utföras effektivt i denna anläggning – nämligen
ett fixtursystem från OK Vise som bland annat innehåller mycket speciella spännare.
–Det är oerhört flexibelt system. Det var flexibiliteten som var
avgörande till att vi köpte det, säger Andreas Karlsson.
Hjärtat i detta system är spännarna. De kan användas till OK
Vises baslister och i egna fixturer.
Roger Arvidsson, säljare på Standardmekano som är agent för
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På bilden ses en spännare och en baslist från OK Vise.

OK Vise i Sverige, skjuter in:
–Med detta system kan en användare plocka och bygga vilka
fixturer som helst, varpå man uppnår flexibiliteten. I många av
konkurrenternas system så passar bara spännaren ihop med baslisten.
Andra fixtursystem som finns på marknaden är fasta mot enskilda detaljer. Vill man genomföra ändringar i en detalj eller

börja producera en ny detalj behövs
en ny fixtur.
Kristoffer Järlid menar att OK Vise-systemet ger dem möjligheten att
kunna spänna upp många ämnen på
en kub.
–Ämnen kan även spännas upp på
flera olika sätt då en uppspänning kan
anpassas efter hur ämnet ser ut.
Vill man till exempel spänna upp
ett runt ämne på kuben så placerar
man och flyttar runt baser och spännare efter den formen.
–Placerar man ett traditionellt
skruvstycke uppåt mitt på kuben, då
har man bara en detalj per skruvstycke att dra åt, den sitter längst ned
på kuben. Det är fyra sidor på kuben
och man får max upp fyra detaljer, säger Andreas Karlsson.
I NHX-maskinen används kuber med en höjd på 560 millimeter. Det är med andra ord många ämnen som kan bearbetas till
färdiga detaljer i NHX-maskinen genom att Ljungby CNC använder det speciella fixtursystemet från OK Vise.
–Systemet innebär ökad kapacitet och högre produktivitet, det
är det primära för oss, säger Andreas Karlsson.
Enligt Andreas Karlsson är det mycket bra stabilitet

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
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verkstadstidningen |12

2018

18/05/2016 09:02:45

19

De OK Vise-spännare
som Ljungby CNC
använder spänner
med en spännkraft
på upp till 6,5 ton.

foto: per sjögren
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F v Daniel Götesson, Sohlbergs, Kristoffer Järlid, Ljungby CNC, Hasse Heneby
och Roger Arvidsson från Standardmekano.

Sohlbergs är nischade mot försäljning av produkter till indu-

strin i Småland. I Sohlbergsgruppen ingår Sohlbergs i Ljungby,
Sohlbergs i Jönköping samt Markaryds Järn och Stål & Verktyg
i Växjö.
Inom skärande bearbetning säljer Sohlbergs bland annat Kennametal och Dormer Pramet.
Standardmekano säljer bland annat spännare, fixturer och
verktyg för skärande bearbetning. Företaget som är beläget i
Märsta, ett par mil norr om Stockholm, utför också projektarbeten där det till exempel kan vara fråga om att ta fram rätt verktyg
för specifika applikationer.

OK Vise är ett finskt företag som säljer sina produkter över hela
världen. Företaget gjorde sig ett namn som tillverkare av kilformade lågprofilspännare. Kärnan i företagets produktsortiment
är kilspännaren.
OK Vises fixtureringskoncept består av ett flertal system som
ger användare möjligheter att bygga fixturer på ett mycket enkelt
och snabbt sätt.
Per Sjögren
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Uppspänt på
kuben, det
handlar om
50 minuters
bearbetning.
foto: per sjögren

Det är Daniel Götesson, säljare på Sohlbergs i Ljungby, som har
sålt OK Vise-systemt till Ljungby CNC.
–Förutom att det är ett flexibelt system är det också snabbriggat, säger han.
Daniel Götesson har ett mycket bra förhållande till Ljungby
CNC, de har under årens lopp gjort många affärer. Sohlbergs är
återförsäljare av Standardmekanos produktsortiment.
Daniel Götesson och Roger Arvidsson började att diskutera
OK Vise-systemet för drygt ett år sedan.
–Roger presenterade systemet för mig och jag insåg direkt att
det skulle passa mina kunder. Till exempel Ljungby CNC hade
som krav på ett fixtursystem där det går snabbt och mycket enkelt att spänna upp ämnen, säger Daniel Götesson.

foto: per sjögren

under bearbetningar. De OK Vise-spännare som Ljungby CNC använder spänner med en spännkraft på upp till 6,5 ton.
Mer konventionella fixtursystem på marknaden har olika bredder på baserna för att komma upp i olika spännkraft.

OK Vises system är mycket flexibelt. Ämnen kan spännas
upp på flera olika sätt då en uppspänning kan anpassas
efter hur ämnet ser ut. Vill man spänna upp ett runt ämne
på en kub så ser det ut så här.
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Japanska Jimtof präglades av
högeffektiva flerfunktionsmaskiner.

Jimtof visade framtidens
maskinteknik
Japanska Jimtof 2018 visade flera exempel på kommande maskinteknik. Inte minst olika former
av hybridbearbetning och additiv tillverkning i metall lyftes fram av flera utställare.

D

et hålls numera tre riktigt globala mässor
för verktygsmaskiner. Dessa är amerikanska IMTS, europeiska EMO samt kinesiska
CIMT. Tidigare var japanska Jimtof den
mässa som representerade Asien i detta sällskap. I takt med att det kinesiska undret skett har CIMT tagit över rollen alltmer.
Att Jimtof med åren blivit en mer nationell angelägenhet gör
den dock inte mindre intressant. Japan i sig är ju både en stor le-
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verantör och användare av högteknologisk maskinteknik. Dessutom innebär landets egna förutsättningar med liten yta och dyr
arbetskraft att bland annat högautomatiserade maskinlösningar
frodas.
Detta avspeglades också på årets mässa som hölls i det lätt futuristiska området Big Sight, nära Tokyos centrum. Här samsades inte minst de japanska tillverkarna av mer avancerad maskinteknik på en kompakt och effektivt utnyttjad mässyta.
För besökaren innebar detta att man med relativt liten an-
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Mazak visade flera tillämpningar
där operationer som normalt utförs i
specialmaskiner nu bakats in i deras
avancerade flerfunktionsmaskiner.

INNOVATIV
MÄTTEKNIK
Utöver fyrsidig bearbetning kan Mazaks FJV-60 FSW även
utföra friktionssvetsning.
strängning kunde ta del av en lång rad exempel på riktigt spännande och innovativ teknik.

MÄTMASKINERNA I GLOBAL
S-SERIEN ÄR VÅR SENASTE
INNOVATION FÖR ÖKAD
PRODUKTIVITET.
Global S kommer i fyra olika
funktionspaket med fokus på
nyckelfaktorer för kundernas
produktivitet: genomloppstid, precision,
mångsidighet och verkstad/produktion.

Hybridbearbetning i fokus

Under Jimtof var det påtagligt många utställare som visade hur
ytterligare förädlingsprocesser kunde bakas in i mer eller mindre
konventionella maskiner för skärande bearbetning. Inte minst
Mazak visade flera tillämpningar där operationer som normalt
utförs i specialmaskiner nu bakats in i deras avancerade
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Mazak visade hur en lång rad olika kugg-geometrier och
splines kunde bearbetas fram i deras Integrex i-200s AG.
flerfunktionsmaskiner.
Redan under IMTS i Chicago visades hur man integrerat friktionssvetsning i en fleroperationsmaskin. I Tokyo visades maskinen och exempel på tillverkade detaljer upp i en större skala,
vilket drog stort intresse.
På engelska heter metoden Friction Stir Welding (FSW), vilken skapar värme genom friktion då ett roterande verktyg trycks
mot och ner i arbetsstycket. Med hjälp av verktyget och maskinens rörelser plasticeras sedan arbetsstyckets material och sammanfogas i en process som kan liknas vid att knåda en deg.
Fördelen med metoden är att väldigt rena och porfria svetsfogar kan skapas, vilket inte minst gjort metoden populär då kopparkärl för slutförvar av kärnbränsle ska förslutas. Mazaks maskinlösning innebär att den även kan slutbearbeta svetsfogen till
färdiga mått, vilket då utesluter minst ett ytterligare processteg.
En annan hybridlösning som flera maskintillverkare visade
upp var ytterst avancerad frambearbetning av olika kuggeometrier och splines med flera. Dessa processer utförs i vidareutvecklade fleroperationssvarvar, där då till exempel olika axlar
som innefattar såväl kugghjul som splines nu kan tillverkas från
ax till limpa.
Okuma visade för övrigt ett ytterligare steg under mässdagarna i Tokyo, genom att även inkludera laserhärdning direkt i
maskinen.
3D-printing i många former

Under Jimtof var det påtagligt hur många av de traditionella maskintillverkarna som nu tagit upp additiv tillverkning på sina
program. De stora maskintillverkarna som DMG Mori och Mazak har ju redan under flera års tid visat upp sina hybridmaskiner, så även i Tokyo.
De bygger på lösningar där additiv tillverkning integrerats in i
konventionella maskiner. Då byggs strukturer i metall upp genom
att pulvermaterial svetsas på arbetsstycket med hjälp av en laser,
för att sedan direkt kunna bearbetas genom fräsning med mera.
En sak som då går att åstadkomma är att bearbeta geometrier
som sedan blir inneslutna eller överbyggda av nya strukturer.
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I Okumas Multus U4000 Laser EX kombinerades bearbetning av axlar med integrerad laserhärdning.

Visst visades verktyg i Sandviks monter men fokus låg på
deras CoroPlus för digitalisering i verkstäderna.
Om sedan hybridmaskinerna visar sig bli rätt väg att gå, eller om
det är bättre att hålla isär processerna, är en annan fråga.
Cykeltiderna för de olika processerna i en sådan maskin är extremt olika, vilket möjligtvis indikerar att detta giftermål kanske
inte är optimalt. Men det som nu också alltmer visas är hur de
traditionella maskintillverkarna erbjuder renodlade utrustningar för 3D-printing i metall. Ofta är det då fråga om ett samarbete
mellan renodlade tillverkare av utrustningar för 3D-printing och
maskintillverkarna.
Den spännande lösning som då kan uppstå är att de konventio-

nella maskintillverkarnas kunskap om effektiva flöden och omställningar i maskinerna kombineras med djupare kunskap om
processen för 3D-printing.
Kanske ser vi nu här början på en utveckling av maskiner för
3D-printing i metall som verkligen lever upp till effektivitetskraven i verkstäderna. Oavsett vägval blir nu den additiva tillverk-
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ningen i metall en allt mer etablerad process i våra verkstäder.
Ofta då inte istället för de traditionella
maskinerna för skärande bearbetning,
utan som ett mycket spännande komplement för mer komplexa uppgifter. Under
Jimtof lyftes också flera spännande exempel fram där den nya friheten att konstruera och optimera komponenter, som sedan
3D-printas, utnyttjades. Hos DMG Mori
visades bland annat ett optimerat maskinstativ upp som nog satte fantasin i rörelse
hos mer än en besökare.

kraftigt IT-stöd för de verktyg som företaget erbjuder.
Förvisso kunde man ta del av en del fysiska verktyg på deras mässyta, men tyngdpunkten låg helt klart på Sandviks CoroPlus som erbjuder ett omfattande digitalt
stöd för bearbetningen, dess förberedelser
samt uppföljning av resultat. I praktiken är
CoroPlus samlingsnamnet för en plattform
för anslutna verktyg och programvaror, där
en central del utgörs av teknik för att kommunicera information mellan olika delar.
Väl värt ett besök

Som nämnts tidigare bär numera japanska
Kanske framtidens optimerade maUnder Jimtof satte digitaliseringen sina
Jimtof en lite mer nationell prägel. Det ska
skinstativ som 3D-printas i metall.
spår, vilket faktiskt var tydligare här än på
dock inte hindra internationella besökare
mässorna i både USA och Kina tidigare unsom råkar ha vägarna förbi. För det handder året. Maskinindustrin är givetvis inte opåverkad av digitali- lar om en både lättillgänglig och givande mässa.
seringens snabba framväxt, även om en del faktiskt varit lite sena
Jämför man årets amerikanska, kinesiska och japanska mäs�upp ur startgroparna.
sor är det faktiskt så att stora delar av den mest innovativa maNu är det dock lite annat ljud i skällan, speciellt hos de största skintekniken visades just i Tokyo. En gissning är också att denna
aktörerna där bland annat olika molnlösningar mm för att kopp- teknik nu letar sig vidare till Europa, där den sannolikt också
la upp maskinerna förevisades i Tokyo.
kommer utgöra huvudnummer under kommande EMO 2019.
Här var också svenska Sandvik kanske de som hårdast profilerade sig som en föregångare när det gäller att erbjuda ett riktigt
Mats Lundin
Digitaliserade verktygslösningar
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Effektiv paletthantering
hos DMG Mori
När DMG Mori Sweden tillsammans med MG Verktyg arrangerade öppet hus var automation
i fokus. Besökare kunde studera palettisering av fleroperationsmaskin där hanteringen var
mycket enkel och lättarbetad.

D

MG Mori Sweden AB i Göteborg är ett dotterbolag till DMG Mori, som inte behöver någon
närmare presentation. När dotterbolaget arrangerade öppet hus under namnet Tech Days i
november demonstrerades fem verktygsmaskiner. En av dem var fleroperationsmaskinen NHX 4000 som var
utrustad med palettmagasinet RPP, även det en DMG Moriprodukt.
Totalt fanns det fem paletter i denna anläggning.
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–Enligt min mening är denna lösning det smidigaste paletthanteringssystemet som finns, säger Patrick Almquist, försäljningschef på DMG Mori Sweden.
En av anledningarna till att anläggningen är ett smidigt system är att appen Pallett Manager finns i DMG Moris framgångsrika operatörsgränssnitt Celos.
–Pallett Manager är helt integrerat i Celos. Det som gäller är
drag and drop. Det är mycket enkelt att arbeta med systemet.
Förfarandet kan liknas vid hur man använder en iPad, säger
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orolig för att göra fel, hävdar Patrick
Almquist.
Operatören klickar på appen Pallett Manager, hen kan till exempel
zooma och redigera, med mera.
DMG Mori har kommit långt inom
digitaliseringen, när det gäller digitalisering inom verktygsmaskinsteknik
är de pionjärer. Idag har DMG Mori
27 appar för Celos. Sammantaget kan
apparna beskrivas som en ”digital
verktygslåda” som möjliggör effektiv
produktion.
Med Celos har operatören en bra
översikt på verktygsmaskinen, till exempel hur stor energiförbrukningen
Fleroperationsmaskinen NHX 4000 var utrustad med palettmagasinet RPP och apär. En operatör kan även ha inforpen Pallett Manager var helt integrerat i Celos.
mation om verktygsmaskinen i sin
mobiltelefon och på så sätt övervaka
den.
Celos är ett exempel på nytänkande och en maskin utrustad
Patrick Almquist.
En användare kan effektivt utföra omprioriteringar av palet- med gränssnittet ger ett modernt intryck, tack vare skärmen
terna, och palettordningen, i palettmagasinet. Det kan vara så med den snygga designen.
Ett längre reportage om Tech Days kan du läsa om i nr 1-2
att ett snabbjobb kommer in. Eller att man bestämmer sig för
(utkommer 15 februari).
att genomföra kvälls- och nattkörning (obemannad körning).
–En av de största fördelarna är att man aldrig behöver vara
Per Sjögren
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Foto: Edge Technology

Pierre Holmström, säljare på södra Sverige på Edge Technology, presenterade i sitt anförande nyheterna inom fräsning i
Edgecam 2018.

Ett givande och inspirerande
event om Edgecam
I slutet av september genomfördes ETUX. Eventet är en ögonöppnare och ett bra tillfälle att lära
sig mer om Edgecam.

E

dge Technology är svensk återförsäljare av Edgecam, som är en av de stora camsystemen i världen. Årligen lanseras två nya versioner/uppdateringar av Edgecam som går under namnen R1
och R2.
För att ge mer kunskap om de årliga versionerna genomför
Edge Technology tillsammans med samarbetspartners eventet
ETUX (Edge Technology Users Experience). Det är ”grand final”
efter ett år med nyheter i Edgecam.
–ETUX är unikt, det finns inget liknande i branschen. Under två dagar får deltagarna fakta, kunskap, inspiration och även
nöje, säger Johan Sjölund, säljare på Edge Technology som var en
av talarna på årets event.
ETUX 2018 genomfördes i slutet av september på Arken Hotell och SPA i Göteborg. Hundratalet betalande kunder kom till
eventet, vilket var mycket bra anser Johan Sjölund.
–Trots att våra kunder har mycket att göra, där det kan vara
svårt att få tid till att resa till mässor och liknande event, prioriteras ETUX.
De som besökte ETUX fick lyssna till företrädare för Edge

Technology. Utöver det fanns representanter för Vero Software
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(som utvecklar och är leverantör av Edgecam) samt deras ägare
Hexagon Manufacturing Intelligence och Seco Tools på plats i
Göteborg.
2018R1 släpptes i slutet av förra året och 2018R2 introducerades i somras. I vanlig ordning bjöd både R1 och R2 för 2018 på
många förbättringar.
Pierre Holmström, säljare på Edge Technology presenterade i
sitt anförande nyheterna inom fräsning i Edgecam 2018. Han tog
bland annat upp Tombestone Manager som har fått en komplett
uppdatering under 2018. I modulen fanns 13 förbättringar när
R2 släpptes.
–Det går att göra betydligt snabbare beräkningar idag i
Tombstone Manager. En av nyheterna är att man kan editera
sina egna features som behåller tidigare markerad geometri, säger Pierre Holmström.
I Tombstone Manager kan en användare enkelt montera beredda detaljer på fixturer. Detaljer som kan vara av samma slag
eller helt olika. Efter monteringen optimerar Edgecam de olika
beredningarna till en sammanhängande beredning. Detta förfaringssätt sparar mycket tid vid programmering av till exempel
kub-bearbetning.
Edgecam R1 gav stöd åt långhålsborrning med modulen Deep

verkstadstidningen | 12

2018

Foto: Edge Technology

cam

Johan Sjölund, säljare för norra Sverige på Edge Technology, håller föreläsning.
Hole Drilling (brukar kallas för Gun Drilling). I den modulen
ges användare möjlighet att kontrollera ingångs-, utgångs- och
mellanborrningsförhållanden. Detta är viktigt där specialverktyg för Gun Drilling används och där processen kräver en exakt
rörelse.
–Gun Drilling har utvecklats och blivit mer komplett, säger
Pierre Holmström.
Seco Tools demonstrerade hur effektiva verktygsbanor i kombination med rätt val av verktyg sparar både bearbetningstid
och ökar verktygens livslängd. Hexagon demonstrerade modern
mätteknik. Det var uppskattat i och med att Hexagon hade mätutrustningar på plats som besökarna ingående kunde studera.
Representanter för det engelska företaget Vero Software fanns
på plats i Göteborg. De berättade om nyheter i 2019R1 som lanseras under slutet av detta år.
Steve Sivitter, vd för Vero Software, höll ett anförande om hur
de tillsammans med ägaren Hexagon arbetar för att ta fram lösningar som innebär att företag inom verkstadsindustrin kan producera mer effektivt.
Svenska verkstäder som implementerar dessa lösningar kan
stärka sin konkurrenskraft än mer. I förlängningen kan det medföra att produktion kan vara kvar i Sverige eller rent av plockas
hem till vårt avlånga land.

Visste du att..
BIG KAISER har lanserat världens
första hydrauliska chuck anpassad för
längdsvarvar.
Den här nya chucklösningen möjliggör
ett mycket förenklat verktygsbyte och
ger precis som alla andra hydrauliska
chuckar från BIG KAISER, en mycket hög
rundnoggrannhet och repeterbarhet.

Det var för 19:e gången som ETUX arrangerades. Eventet kan

beskrivas som en ögonöppnare och en inspirationsträff.
–Edgecam uppdateras två gånger per år och de som använder programvaran kan systemet. Det betyder inte att alla arbetar
exakt likadant i Edgecam, funktioner kan utföras på olika tillvägagångssätt beroende på vem som arbetar med programvaran,
säger Johan Sjölund.
Vidare säger han att ETUX inte enbart är en ögonöppnare för
kunderna, utan även för honom själv.
Pierre Holmström får avsluta:
–På ETUX får jag tips, idéer och lär mig nya trix på hur man
kan arbeta i Edgecam. De diskussioner som jag har med deltagare under de två dagarna är guld värt.
Deltagarna på ETUX får inte enbart kunskap utan även en god
middag som genomförs på kvällen mellan dag 1 och dag två.

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

Per Sjögren
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plåtbearbetning

Bystronics Bending Cell är en helautomatisk bockningscell där flexibilitet kombineras med hög produktivitet.

Flexibel automation i Hannover
Automationslösningar inom plåtbearbetning blir allt mer avancerade där såväl långa som korta
serier kan utföras med hög lönsamhet. Exempel på den typen av lösningar demonstrerades på
Euroblech.

I

förra numret hade vi vår första rapport från Euroblech i Hannover som genomfördes i slutet av oktober. Denna mässa hade mycket att bjuda på, bland
annat inom automation. En av många automationslösningar var Bystronics Bending Cell, som är en helautomatisk bockningscell.
Den Bending Cell som visades i montern bestod av kantpressen Xpert Pro 150 och en Kuka-robot. I bockningscellen kombineras flexibilitet med hög produktivitet och varierande orderflöden kan hanteras effektivt och felfritt, enligt Bystronic. Såväl
korta som långa serier kan utföras med god lönsamhet.
Den sjuaxliga roboten hade fler uppgifter än att enbart betjäna
kantpressen. Roboten växlade också verktyg (vid en station i cellen bytte roboten automatiskt till ett nytt gripdon för att kunna

32

utföra verktygsväxlingar).
–Det finns intresse för cellen i Sverige, säger Thomas Eklund
säljare på dotterbolaget Bystronic Scandinavia.
Faktum är att en cell redan har sålts till ett företag i Sverige.
Prima Power demonstrerade sitt toppmoderna produktionssystem PSBB. I anläggningen utförs helautomatiserad tunnplåtsbearbetning på ett mycket rationellt sätt. Råmaterial matas in i
den ena änden och ur den andra änden av linan kommer helt
färdiga produkter.
Det är ett flexibelt system där produktion utförs helt utan
flaskhalsar. Såväl korta som långa serier kan köras med hög lönsamhet.
Den PSBB som visades på Euroblech bestod i huvud-

444
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God Jul
&
Gott Nytt År!

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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I Prima Powers PSBB-anläggning utförs helautomatiserad tunnplåtsbearbetning på ett mycket rationellt sätt.
sak av stans-och vinkelsaxen SG 1530 och bockautomaten EBe 720. SG 1530-maskinen var en vidareutveckling av Prima
Powers vinkelsaxkoncept. Den har en ny servodriven laddare,
och en ny vinkelsaxlösning där det på ett mer effektivt sätt jämfört med tidigare går att klippa bort skelett-delar och klippskrot
från nesten. Stans-och klippsaxen har även servodrivna sorteringsenheter.
–Bockautomaten EBe 720 har nya uppdaterade drivsystem.
Prima Power har också lagt till ett antal servodrivna axlar för att
ytterligare effektivisera processen, säger Henrik Bergkvist, produktansvarig för Prima Power på Din Maskin som representerar
dem i Sverige.
Bockautomaten var också utrustad med en vänd–och en centreringsenhet. PSBB står för punching, shearing, buffering och
bending (stansning, vinkelklippning, buffertlager/sortering och
bockning).
Din Maskin har sålt ett par PSBB-anläggningar under de senaste åren. Denna typ av produktionslina kan beskrivas som en
”fabrik i fabriken”.
På Euroblech träffade Verkstadstidningen Maria Schechtl, vd
och ägare för Schechtl samt Johnny Kvist från Alingsås Plåtmaskiner, som representerar det tyska företaget i Sverige. Schechtl,
som grundades 1910, tillverkar kantvikmaskiner och gradsaxar.
De stora försäljningsmarknaderna för företaget är Europa och
USA.
Schechtl tillverkar högkvalitativa maskiner som sällan går
sönder.
–Det är inte komplicerade uppbyggnader i maskinerna. Vi levererar vad kunden förväntar sig, säger Maria Schechtl.
På Euroblech demonstrerade Schechtl flera modeller och att
de har utvecklat ett nytt styrsystem.
–Det är ett användarvänligt system där bland annat information om materialtabeller kan erhållas, säger Johnny Kvist.
Alingsås Plåtmaskiner är en helhetsleverantör av maskiner
och verktyg till plåt- och ventilationsföretag. Förutom Schechtl
säljer de bland annat också Stubai, Krasser och Farina.
Alingsås Plåtmaskiner har haft en otrolig utveckling under de
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Maria Schechtl, vd och ägare för Schechtl, samt Johnny
Kvist från Alingsås Plåtmaskiner i Schechtls monter.
Alingsås Plåtmaskiner säljer bra med maskiner från det
tyska företaget.

senaste fyra åren, bland annat har de sålt mycket bra av Schechtl.
Förra räkenskapsåret (1/5–30/4) sålde Alingsås Plåtmaskiner totalt 123 maskiner och omsättningen blev 38 miljoner kronor.
–Nu taktar vi mot en omsättning på 45 miljoner, säger Johnny
Kvist.
Tillväxten har inneburit att antalet anställda ökat från två till
nio. Ägare av Alingsås Plåtmaskiner är Johnny Kvist och Sofie
Dahlgren, som är företagets vd. De äger 50 procent vardera.
Alingsås Plåtmaskiner associeras med Alingsås, men företaget
ligger i Götene i Västra Götaland.
När Johnny och Sofie köpte Alingsås Plåtmaskiner för fyra år
sedan flyttade de företaget till västgötaslätten där de är hemmahörande.
Vattenskärmaskintillverkaren Water Jet Sweden (WJS) med
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Water Jet Sweden demonstrerade NCH
30 med ett arbetsbord på 3000 x 1500
mm. Maskinen kan fås med antingen
pekskärm eller med tangentbord.

huvudkontor och produktion i Ronneby är ett internationellt företag. Merparten av alla vattenskärmaskiner som företaget tillverkar exporteras till marknader över hela världen. WJS utvecklar och bygger vattenskärmaskiner som skräddarsys för att möta
kunders specifika behov.
Att ställa ut på Euroblech har alltid varit en självklarhet för
Ronnebyföretaget, till denna mässa kommer många av deras
kunder. WJS vd, Lennart Svensson, berättar att det är ett bra tryck
på årets utställning:
–Vi har haft fullt upp hela tiden. Det är européer, kineser och

amerikanare som kommer in i montern.
WJS visade NCH 30 som de kallar för en instegsmaskin, då den
bland annat har ett något enklare styrsystem. Maskinen kan fås
med antingen pekskärm eller med tangetbord. Vattenskärmaskinen har ett arbetsbord på 3000 x 1500 mm.
Mer om Euroblech kommer i nummer 1-2 nästa år. Då bland annat med Trumpf, Durma, Salvagnini, Baykal, Amada och många
fler.
Per Sjögren

THE FUTURE STARTS HERE

Det världsledande CAM-systemet! Med en helhetslösning från
Mastercam förenklas och optimeras tillverkningen.

Preparation/
Setup
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Mycket nytt hos SafanDarley
Foto: SafanDarley

En av de maskiner som SafanDarley visade på Euroblech var
hybridmaskin H-Brake Hybrid 110T Premium. Kantpressen har
utvecklats speciellt för att uppnå högre presskrafter på en
kortare bockningslängd.
brid 110T Premium är med andra ord en kompakt maskin där
mycket höga presskrafter kan erhållas på en liten yta. För att
erhålla dessa höga presskrafter används vanligen kantpressar
med en bockningslängd på tre meter eller längre. H-Brake
Hybrid 110T Premium är lämplig för bockning av små komplexa detaljer i tjockare material.
SafanDarleys hybridmaskiner är unika i sitt slag så till vida att
de har en betydligt reducerad oljetanksvolym, upp till 95 procent
mindre olja jämfört med en renodlad hydraulisk kantpress.
H-Brake Hybrid 110T Premium är en servohydraulisk maskin
med ett litet slutet system.
–Det är endast nio liter på varje sida, säger Fredrik Carlsson,
produktansvarig för SafanDarley på Din Maskin.

SafanDarley är en välkänd tillverkare av
maskiner för plåtbearbetning. På Euroblech
demonstrerade maskintillverkaren bland
annat den nya generationens servoelektriska
kantpressar samt den nya hybridmaskinen
H-Brake Hybrid 110T Premium.

S

afanDarley har gjort sig ett namn för sina servoelektriska maskiner (kantpressar och gradsaxar).
Din Maskin som representerar SafanDarley i Sverige har haft stora försäljningsframgångar med EBrake-serien.
Den nya generationen kantpressar från SafanDarley kännetecknas av att de har flera uppdateringar, nytt HMI och funktioner för industri 4.0, maskinerna kommunicerar med varandra.
I dessa smarta maskiner får man bland annat information om
ställtider, produktionstider, med mera. Sammantaget innebär
förbättringarna att produktionen kan effektiviseras än mer.
Det holländska företaget tillverkar även hydrauliska pressar
samt hybridmaskiner. En av höjdpunkterna hos SafanDarley under Euroblech var hybridmaskinen H-Brake Hybrid 110T Premium med en presskraft på 110 ton. Kantpressen har utvecklats
speciellt för att uppnå högre presskrafter på en kortare bockningslängd.
Bockningslängden i kantpressen är 1600 mm. H-Brake Hy-
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Din Maskin representerar även den italienska systemintegratören Starmatik. SafanDarley-kantpressar som automatiseras i
Sverige brukar ingå i en automationslösning från Starmatik. På
Euroblech demonstrerade de sin nyhet Hyper Bending System.
–Det är en kompakt och högproducerande robotcell som endast upptar en golvyta på 28,5 kvadratmeter. Robotcellen levereras komplett som en enhet till kund, vilket möjliggör en mycket
kort installationstid, säger Fredrik Carlsson.
En hel artikel om Hyper Bending System kan du läsa om i
nummer 1-2 av Verkstadstidningen.
Per Sjögren

En av de maskiner som
SafanDarley visade på
Euroblech var hybridmaskin H-Brake Hybrid
110T Premium. Kantpressen har utvecklats
speciellt för att uppnå
högre presskrafter på
en kortare bockningslängd.
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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
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I Renishaws konceptcell kan produktionen
säkerställas genom hela
bearbetningsprocessen
av färdigställandet av
detaljer.

Full kontroll på nollan i Renishaws cell
För en tid sedan bjöd Renishaw AB, tillsammans med Marab, Schunk Intec och AME, in till Mätoch Uppspänningsdagar. Fokus under eventet var en konceptcell.
–Vi demonstrerar ett processtänkande där man kan säkerställa både kvalitéten samt öka
kvantiteten och säkerställa produktionen. Det kan ske genom att hålla koll på nollpunkten,
säger Bo Eneholm, vd för Renishaw AB.

R

enishaw AB ligger i Järfälla norr om Stockholm.
I företagets byggnad finns förutom kontor och
personalutrymmen även ett temperaturstyrt
mätrum och en demohall.
I demohallen genomfördes ett öppet hus under
två dagar i mitten av oktober. Där demonstrerades produkter
från Renishaw, Schunk och AME. Systemintegratören Marab
(Mora Automation & Robotteknik AB) bistod med expertkunskap när det gäller automationslösningar, och då framför allt av
automatiserad fåstycksproduktion.
I demohallen fanns en cell som Renishaw har utvecklat.
–Det här är inte en cell som vi säljer. Det är en konceptcell där
vi på ett enkelt och överskådligt sätt visar för kunder hur en automationslösning skulle kunna se ut, säger Bo Eneholm.
Cellen var helt och hållet programmerad av Renishaw. Deras
konceptcell kan variera. Den som demonstrerades i Järfälla bestod av Renishaws mätmaskin Equator och två av deras prober.
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Både roboten och verktygsmaskinen (RoboDrill) var Fanuc. Utöver det fanns Schunks nollpunktssystem Vero-S i cellen.
I konceptcellen kan produktionen säkerställas genom hela
bearbetningsprocessen av färdigställandet av en detalj. Det sker
bland annat med nollpunktssystemet Vero-S. Det är ett modulärt
system som möjliggör palettväxlingar med en repeternoggrannhet på fem my.
Detta nollpunktssystem har flera fördelar, bland annat
innebär det kraftigt reducerade ställtider jämfört med att rigga
på traditionellt sätt med traditionell spännteknik.
Vero–S höll reda på en detaljs koordinatsystem. Tack vare nollpunktsystemet gick det att hålla koll på nollpunkten i cellen när
ämnet transporterades av roboten till mätmaskinen Equator för
inmätning och därefter till bearbetningen i verktygsmaskinen. Ej
heller att förglömma är att med Vero–S behöver roboten aldrig
ställas om.
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Bo Eneholm är vd för Renishaw AB och Jamie
Lord är applikationsansvarig för industriell
mätteknik på Renishaw i Storbritannien.

–Det är viktigt att man har full kontroll på nollpunkten under
en produktion. Så att man kan säkerställa kvalitén genom mätningen både i verktygsmaskinen och vid en efterkontroll, i det
här fallet utförs den i Equatorn, säger Bo Eneholm.
I cellen kan detaljer mätas upp automatiskt och den är utrustad så att kompensationer för temperaturförändringar kan ut-

föras. Renishaws cell är ett exempel på hur stabil
bearbetningsprocess kan utföras 24/7.
Renishaws Equator är ett mätsystem som med
skanning kontrollerar om en detalj skiljer sig
från de förprogrammerade värdena på en referensdetalj. Equator, som är utvecklad för att stå
i produktionen, är ett effektivt sätt att kontrollera
komponenter.
Genom att kontrollera detaljer direkt i produktionen kan långa produktionsavbrott undvikas,
vilket är fallet då kontroller enbart genomförs i
ett mätrum. Bearbetas en komponent där krav
finns på löpande stickprovskontroller på många
bitar i en serie, sparar en verkstad mycket tid genom att använda
sig av Equator.
I RoboDrillen fanns två Renishaw–probar. En av dem var
Sprint som är till för höghastighetsmätning med bibehållen noggrannhet. Sprint-systemet som har 3D-teknologi är till för kontaktskanning på verktygsmaskiner.
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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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foton: per sjögren

Sprint innebär stora tidsbesparingar vid inspektion
och inställningar inför jobb på en maskin, vilket ökar den tillgängliga bearbetningstiden. Med andra ord – högre produktivitet och därmed bättre lönsamhet genom att använda sig av Sprint
i en verktygsmaskin.
Från Marab var Matilda Bastman på plats. Hon är företagets vd

och diskuterade med besökarna om hur framför allt automatiserad fåstycksproduktion kan utföras med hög lönsamhet. Vid
många verkstäder finns en oro över att det är svårt att få lönsamhet
när det gäller automatiserad fåstycks- och kortserieproduktion.
–Man tror att det blir för många omställningar på roboten och
att automationslösningen blir för komplicerad. Därför fortsätter
de att plocka bitar för hand, säger Matilda Bastman.
Mot den bakgrunden är det bra, anser hon, att få demonstrera
en konceptcell som den hos Renishaw.
–Man får se ett konkret exempel på hur en automationslösning kan se ut. Tröskeln, för att ta steget över till automatiserad
fåstycks- och kortserieproduktion, minskar, säger hon.
Vidare säger Matilda Bastman att allt fler inom verkstadsindustrin börjar få upp ögonen för att automatiserad och fåstycksproduktion kan utföras med lönsamhet. Marab har en lång erfarenhet av att utveckala och bygga automationslösningar för
verkstadsindustrin.

Marabs vd, Matilda Bastman, pratade automation med
besökare.

Tagarno - Digitala
mikroskop
Schunk Intec representerades
av Roger
Cronholm som på sin
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
Renishaws cell är ett exempel på hur stabil bearbetningsprocess kan utföras 24/7.

016-17 11 50

www.ogp.se

KONTAKTA OSS FÖR MER INFO ELLER EN DEMONSTRATION
016-17 11 50

www.ogp.se

OGP Scandinavia AB • 016-17 11 50 • www.ogp.se
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Arne Johansson på AME pratade Mastercam och Robotmaster med besökarna.
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Roger Cronholm på Schunk Intec demonstrerade nollpunktssystem.
station i hallen demonstrerade nollpunktssystem.
–Schunk är ledande i världen när är det gäller nollpunktssystem, säger han.
–Man sparar mycket tid genom att använda ett nollpunktssystem i produktionen.
På hans bord kunde besökare bland annat studera NSE3.
–Det är tredje generationens nollpunktssystem och passar för
automatiserad volumproduktion, säger Roger Cronholm.
Från AME kom Arne Johansson som tyckte att det var ett bra

upplägg under öppna huset med en huvudattraktion (konceptcellen) och olika stationer där varierande produkter demonstrerades.
AME säljer Mastercam och Robotmaster. När det gäller Mastercam beskrev Arne Johansson vikten av att integrationen mellan Mastercam och fixtureringen fungerar så effektivt som möjligt – det gäller såväl för en stand alone-maskin som en verktygsmaskin i en automationslösning.
–Det har hänt mycket under de senaste åren när det gäller fixturering i cammiljö, säger han.
Fixturering används för kollisionskontroll och åtkomst.
Arne Johansson presenterade även mjukvaran Robotmaster
för intresserade besökare. Robotmaster är cad/cam-baserad offlineprogrammering av 6-axliga robotar. I Robotmaster skapas
program på ett snabbt och enkelt sätt. Det går att skapa enkla eller komplexa robotrörelser helt utan manuella teach-in-punkter.
Det handlar om komplett 6-axlig programmering och postning
av slutkod för robotar.

FILTRERING

KONTROLL

Per Sjögren
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elmia subcontractor

Snabbväxande företag och
intressant teknik på Elmia
I november genomfördes Elmia Subcontractor på Elmiamässan i Jönköping. Drygt 1 200
utställare fanns på plats och visade sina färdigheter. Här är ett par längre blänkare från mässan
i Jönköping.

Text och foto: Per Sjögren

Fem gånger fler idag
Andreas Wessung är försäljnings-

ansvarig på Mora CNC Production
AB. De utför legotillverkning inom
skärande bearbetning av små till
medelstora serier. Moraföretaget
har vuxit kraftigt sedan starten år
2012, då var antalet anställda fyra.
Idag arbetar 20 personer på företaget.
–Vi växer tack vare att vi satsar på
nya verktygsmaskiner och automation, säger Andreas Wessung.
Mora CNC har 14 styrda maskiner, varav fem är automatiserade. Robotcellerna ställs om minst
en gång om dagen. Företaget utför automatiserad fåstycksproduktion och de känner sig mycket bekväma med den typen av
automation.
–Kunderna är mycket nöjda, säger Andreas Wessung.
Det var första gången som Mora CNC ställde ut på Elmia Subcontractor.
–Mässan var hyfsat bra. Vi kommer tillbaka nästa år, säger
Andreas Wessung.

Iscar var medsponsor
Under Elmia Subcontractor brukar tävlingen Ungdoms–SM
i CNC-svarvning avgöras. Ett av företagen som var med och
sponsrade tävlingen var Iscar Sverige.
–Vi har gjort det i ett par år. Det är en bra sak, säger Olof Helgeson, säljare på Iscar Sverige.
Det var Iscarverktyg i svarvarna.
Iscar Sverige hade också en uppställningsplats intill tävlingen där
de kunde visa nyheter och produkter ur sitt sortiment. På bilden ses
Olof Helgeson hålla i en borr ur serien ModuDrill. Borren har ett modulärt utbytbart huvud, är 400 mm
lång och 37 mm i diameter.
Möjlighet finns att sätta in en förlängare i ModuDrill och göra borren ännu längre.
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Keramspecialisterna som alltid är med
Cornelia F. Sundberg är specialist på keramer och vd för Aliaxis

Utilities & Industry AB som är Aliaxiskoncernens sälj- och distributionsbolag i Norden. De brukar ställa ut på Elmia Subcontractor, sedan drygt 15 år tillbaka.
–Det är den mässa som för Aliaxis ger flest antal besökare,
både beträffande nya kontakter och befintliga kunder, säger Cornelia F. Sundberg.
Aliaxis är en internationell koncern med huvudkontor i Bryssel och har totalt 16 200 anställda över hela världen. En av koncernens divisioner är Ceramics. Aliaxis är en av de ledande företagen i världen när det gäller keramiska produkter och material
för industriella användningsområden. Aliaxis keramproduktion
ligger i Tyskland.
I nära samarbete med sina kunder utvecklar Aliaxis optimalt
anpassade keramiska produkter och keramik-metall-konstruktioner.
–Cirka 90 procent av allt som utvecklas och produceras för
den nordiska regionen är kundanpassade produkter, säger Cornelia F. Sundberg.
På mässan demonstrerades flera exempel av företagets produkter. I Cornelias vänsterhand ses en keramisk kolv för högtrycksvattenskärmaskiner. Keramiska högtryckskolvar används
även i många andra mekaniska applikationer, exempelvis inom
olje– och gasindustrin. I hennes högerhand ses en keramisk ventilenhet som passar för företag inom kemi- och processindustrin.
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Ett nytt lasermätsystem från Blum-Novotest
Blum-Novotest GmbH tillverkar

och säljer bland annat mätsystem
för mätning av komponenter och
verktyg. Mätprober för förinställning och mätning av detaljer i
verktygsmaskiner. På Elmia Subcontractor deltog dotterbolaget
Blum-Novotest AB.
På bilden ses vd Lars Strungat
hålla i nyheten LC 50 som är den
5:e generationens lasermätsystem
för mätning i fleroperationsmaskiner. Med systemet utförs verktygsövervakning och verktygsinmätning.
–LC 50 är digilog. Det är ett mätsystem som både är analogt
och digitalt, säger Lars Strungat.
LC 50 är 60 procent snabbare än föregående generations lasermätsystem och kan mäta med så hög noggrannhet som 1 my och
klara av att mäta en diameter som är mindre än 10 my.
–LC 50 klarar att mäta 1000-tals mätpunkter per sekund, vilket är likvärdigt med skanning, säger Lars Strungat.
Med lasermätsystemet kan verktygsbrott förebyggas genom
att man har full kontroll på och exakt kännedom om tillståndet
på verktygen i en flerop.
Genom att skanna verktyg upptäcks förslitningar, utnötningar
och kraftigt slitage. Med den informationen kan verktygsbrott
förhindras.
Med LC 50 kan obemannad körning med hög tillförlitlighet
säkerställas. En stor ekonomisk fördel för en verkstad som til�lämpar obemannad körning under kvällar och nätter. Det kan
utföras med vetskapen att något avbrott i produktionen, på
grund av förslitna verktyg, inte kommer att ske och att man vet
att alla tillverkade detaljer blir godkända.

Visste du att..
PUMA 2600 SY II är byggd för stabilitet.
Byggd för noggrannhet. Men mest av allt
Byggd för dig!
Just nu har vi ca. 400 maskiner på vårt
lager i Tyskland för omgående leverans

Ställde ut i Sinfs samlingsmonter
Mia Gyllenhammar och Peter Johnson ses här i Svensk Industriförenings (Sinf) samlingsmonter. Mia Gyllenhammar är vd
på lödningsföretaget Dreisen i Linköping och Peter Johnson äger
PJ Industrikablage i Katrineholm.
Dreisen är en underleverantör som har breddat sig till att numera även utföra konsulttjänster inom lödning. Dreisen går ofta
in och hjälper företag med bland annat deras lödningsprocesser,
samt utför även utbildning och kvalitetsförbättringsarbete.
PJ Industrikablage är specialiserade på kablagetillverkning. De
tillverkar allt från enkla till avancerade kablage, kunderna finns
såväl i Sverige som i utlandet.
PJ Industrikablage har som ambition, oavsett bransch och kundkrav, att alltid överträffa kundernas förväntan på kvalitet, service
och leveranssäkerhet av kablagelösningar och önskade tilläggstjänster.
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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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Industrin skriker efter svetsare
foto: per sjögren

Just nu är efterfrågan större än tillgången när det gäller svetskompetens. För att råda bot på
svetsarbristen föreslås kvalitetssäkrad utbildning och validering. Det framkom vid en intervju
som verkstadstidningen gjort med Svetskommissionens vd Mathias Lundin.

Mathias Lundin på
Svetskommissionen
anser att skräddarsydda utbildningar sparar
mycket pengar jämfört
med svepande utbildningsinsatser.

”V

i har svårt att hitta folk”, har varit
något av ett mantra för verkstadsföretagen under de senaste åren av
högkonjunktur. ”Det verkar finnas
hur många svetsutbildade som helst,
men vi måste ändå lära upp dem från början”, tillägger man
ibland.
Många i Sverige är arbetslösa samtidigt som industrin ropar
efter arbetskraft. Denna motsägelsefulla bild av svensk arbetsmarknad debatteras livligt och många initiativ har tagits för att
på olika sätt förbättra industrins kompetensförsörjning.
–Att vi har en stor missmatch på arbetsmarknaden är helt
klart, säger Mathias Lundin. Det är ett mångfacetterat problem.
Den stora bilden är att vi i nuläget har en arbetslöshet som egentligen är större än vad den officiella siffran visar.
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Han fortsätter:
–Jag skulle uppskatta att missmatchningen, inklusive arbetslösheten betyder att omkring var femte arbetsför person inte jobbar alls, eller är på ställen där de har fel kompetens eller ingen
alls. På det viset eldar systemet för kråkorna. Det tär hårt på Sverige just nu och det är något vi på Svetskommissionen arbetar
hårt för att lösa.
Historiskt sett har Svetskommissionen arbetat länge med att organisera bra utbildningar med kompetenta lärare och verka för
kvalitetssäkrade utbildningar, förklarar Mathias Lundin. Kommissionen propagerar också för att svetsande företag ska ha kvalitetssystem med prövade svetsare. Dessutom arbetar man med
svetsaryrkets image, alltså locka unga till yrket.
–Så har industrin jobbat sedan årtionden, fortsätter han. Under
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senare tid, under konjunkturpuckeln, inser man att detta inte räcker.
Vi kommer inte klara kompetensförsörjningen med tillflödet från
skolorna. Vi har personer som har tjugo års erfarenhet av industriellt
arbete men utan formella meriter och med kunskapsluckor.
Samhällets olika organ och arbetsmarknadens parter har identifierat detta, så det finns resurser i form av arbetsförmedling,
Trygghetsråd och olika satsningar som parterna har kommit
överens om, till exempel yrkesintroduktionsavtal.
–Vad vi som branschorganisation gör då är att jobba upp de
formella byggstenarna. Det saknas valideringssystem, utbildningssystem som arbetsförmedling och Trygghetsråd kan bygga
sina åtgärder på. Vi står inför en framtid där vi kommer konkurrera om arbetskraften och det kommer vara stor efterfrågan på
personer som är under omskolning. Frågan blir då vad de ska
omskolas till. Och industrins stora konkurrenter kommer vara
vårdsektorn.
–Vad vi måste övertyga om är dels att vi har rätt system och
brist på kompetens så att samhället satsar allmänna medel på
att minska missmatchen genom att försörja industrin med den
kompetens som den behöver. Hellre än vården. Det låter kanske
krasst, men vårt fokus är att vara bäst på att locka till oss de samhällsresurser som behövs för att klara industrins omställning så
att vi har råd med vården.

–Misstaget jag tror många gör är att de ser till de krav de som
underleverantörer har på sig, nämligen att de måste ha personal
med intyg på att de kan svetsa.
–När arbetsförmedlingen ringer upp och frågar; behöver
ni svetsare? Ja, om de har svetsarprövningsintyg så anställer vi
dem direkt. Vad de då kanske inte inser är att svetsarprövningen
bara är ett verktyg för kvalitetssystemet, att certifiera svetsarens
handlag i löpande verksamhet. Det är egentligen inte ett kompetensbevis från en svetsarutbildning. Vad företaget gjort då är
att de låter arbetsförmedlingen betala för en kvalificering som de
egentligen själva skulle stå för.
Man råkar ut för att det finns något som heter svetsarprövning och tittar bara på det, menar Mathias Lundin. Arbetsförmedlingen kan visserligen köpa en 30-dagars kurs,

Svetsare i Sverige
Det finns mellan 20 000 till 25 000 som är svetsare
på heltid i Sverige. Men upp till 250 000 personer
utför svetsning som en del av sitt arbete, till
exempel reparatörer och VVS-installatörer.

Mathias Lundins uppmaning till de mindre verkstadsföretagen är att
söka och kräva kompetens. Men de måste ha hela bilden klar för sig.

Källa: Mathias Lundin, vd Svetskommissionen

Lista erbjuder förvaringslösningar
med fantastisk prestanda och
med unika kundanpassade
lösningar. Företaget
symboliserar kvalitet och är
marknadsledande i Europa när
det gäller arbetsplatser och
förvaringsutrustning. Referenser
finns inom verkstadsindustrin,
försvarsmakten, sjukhus,
universitet, F1-stall, apotek,
kärnkraftverk, bilindustrin mm.
Kontakta oss för mer information
om Lista eller någon av våra
andra leverantörer!

www.techpoint.se
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Svenska verkstäder
är under ständig prispress när det gäller
svetsproduktion.

men det blir ingen svetsare av det.
–Företaget blir besviket när man märker att personen inte kan
någonting. Och jag förstår dem. Det är ett dilemma som de till
en del själva försatt sig i då de efterfrågar svetsarprövningsintyg.
Mitt budskap är att det anställande företaget självt ska anställa
personer med rätt utbildning och erfarenhet och sedan självt ansvara för kvalificeringen av svetsare. Det ingår i vad företagets
kvalitetssystem kräver att de gör.
Vid anställningar måste en arbetsgivare se till hela utbildnings-

bakgrunden, understryker Mathias Lundin.
–Du har lyckats göra provläggningen en gång och blivit godkänd, men du kanske inte kan göra det en gång till. En person
som genomgått en riktig svetsarutbildning har gjort många svetsarprövningar och i många olika material.
Ett verkstadsföretag ska efterfråga IW-svetsare (international
welding). Det är ett viktigt budskap. Företaget får då en svetsare
med en kvalitetssäkrad utbildning enligt riktlinjer som godkänts
av mer än 30 länder.

Svensk Industrivalidering har skapats av tio olika branscher
och är ett exempel på branschöverskridande samarbete. Där ingår svetsfunktionen, liksom skärande bearbetning i form av Skärteknikcentrum. Gjuteriföreningen är med, liksom företrädare för
bygg-, livsmedels- och trävaruindustrin.
Valideringens mål är att alla som jobbar som operatörer i någon verkstadsmiljö ska ha samma grundkunskaper i bland annat
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svenska, engelska, ritningsläsning, matematik och säkerhetsfrågor.
–Vi har arbetat fram modeller för att validera detta. Och vi
utvecklar även valideringsmodellerna för svetspersonal. Valideringen är viktigt av flera skäl. Dels kan vi se vilka kompetensluckor som finns hos en given person och fokusera på att enbart
fylla i dem. Vi behöver inte utbilda i sådant som personen redan
kan. Skräddarsy utbildningar sparar mycket pengar jämfört med
svepande utbildningsinsatser.
–Valideringen ger också personer med lång erfarenhet av industriarbete möjlighet att skaffa sig ett formellt bevis på sina meriter. Det är enda sättet som finns idag, förutom att genomgå en
hel yrkesskoleutbildning. Det är något vi också måste ändra på
för att få detta att gå ihop.
Hur står sig svensk svetskompetens i konkurrensen?

–Svetskommissionen har ett brett perspektiv och jag skulle
vara väldigt försiktig med att säga att vi är världsbäst på den ena
eller andra. Vi har allt från stora verkstadsföretag till OEM, stålbyggnadsbranschen, maskinleverantörer, konsulter och så vidare, säger Mahtias Lundin.
–Tar du stora broprojekt som exempel hittar du inga svenska
företag, för vi har inte tillräckligt många svetsare för det i landet.
Det är inte bara en kapacitetsfråga, vi har inga kompetenta företag för sådana projekt.
Svetsjobben kvar i Sverige
När det gäller om svetsjobben fortfarande försvinner från Sve-
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ota i Mjölby eller Ebersprächer, som lade en ny stor
verkstad utanför Nyköping, är exempel på det. Det är
företag som aktivt har valt att förlägga svetsproduktion i Sverige. Det finns även många exempel på underleverantörssidan.
Däremot anser Mathias Lundin att det fortfarande
finns en drivkraft i att exportera svetsjobb.
–En förutfattad mening är att man kan tjäna pengar på att utnyttja låglöneländer. Kina är mindre attraktivt i det avseendet, men Indien gäller fortfarande.
Kalkyler för att exportera svetsjobb innehåller sällan, eller antagligen aldrig, en riskanalys. ”Vad händer när man upptäcker ett fel vid leverans, när nästa
batch ligger på båten, nästa på kajen och nästa är
halvvägs genom produktion i Indien?”
Ett av många svenska företag som utför svetsning är Skeppshult
–Ingen kan slå en svensk underleverantör när det
Press & Svets. Att hitta svetskompetens är inte det lättaste anser
gäller leveranssäkerhet och leveranstider i Sverige.
representanter för företaget. På bilden ses Boel Felixson och Jonas
Däremot är den ständiga prispressen dock ohållbar
Lönnblom, vd respektive affärsområdeschef på företaget. Bilden togs
för många svenska underleverantörer, säger Mathias
på Elmia Subcontractor tidigare i höstas.
Lundin.
Vidare säger han att där kompetensen finns, där
kommer företagen också förlägga produktion.
–Svetskommissionens roll är att försörja svensk industri med
rige tycker Mathias Lundin att så inte är fallet. Vid Svetskommisden bästa kompetens vi förmår. Då kommer arbetstillfällena att
sionen ser de inte någon direkt ström åt ena eller andra hållet.
–Vi för inte statistik på det sättet, men det jag uppfattar det finnas där, avslutar Mathias Lundin.
som att vi tar tillbaka svetsjobb från utlandet på många håll. ToyMats Thorén

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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KONKURRENSKRAFTIG
HYDRAULSERVICE!
KONKURRENSKRAFTIG
HYDRAULSERVICE!
KONKURRENSKRAFTIG
HYDRAULSERVICE!
VI SERVAR ALLA TYPER AV HYDRAULIK!
WWW.HYDRAULPARTNER.SE
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10% på

Kitagawa
Rundmatningsbord!
Kitagawa är världsledande leverantör av chuckar och rundmatningsbord.
Rundmatningsborden finns i många utföranden som 4- eller 5-axliga och med
flera spindlar. Även modeller till trådgnist ingår i sortimentet.
Fram till 30/4 2019 lämnar Chuckcenter 10% rabatt på

SAMTLIGA KITAGAWAS RUNDMATNINGSBORD.

Kitagawa TP530
Rundmatningsbord

Kitagawa TW2180
Rundmatningsbord

Kitagawa CK160
Rundmatningsbord

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

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

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

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

www.chuckcenter.se
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NISCHADE PRODUKTER - DET ÄR VÅR STANDARD

MÄRKNING

SMARTA VERKTYGSHÅLLARE

RUNDBORD

God Jul !

08-544 403 40 www.dankab.se

PRECISIONSMASKINER

SVARVNING

Gott Nytt År!
3D PRITNING

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

FlyMarker® mini
är en smidig portabel märkningsenhet med
möjlighet att skriva såväl text som logotyper
eller data-matrix koder.
All programmering kan göras direkt i maskinen
om så önskas. Svenskt menysystem gör att man
snabbt lär sig att hantera den. Ergonomiskt
två-handsgrepp för ökad stabilitet.

Pris från 39.900:Standardmekano Förs. AB
08-591 110 55
info@standardmekano.se
www.standardmekano.se
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på nya poster

Flera nyanställda hos Duroc Machine Tool

Mikael Högberg, vd.

Alexander Karlsson.

Marcus Mattsson.

Karl-Erik Elvinsson.

Duroc Machine Tool, med huvudkontor Vislanda i Småland,

är bland annat generalagent för den koreanska verktygsmaskintillverkaren Doosan i Skandinavien (minus Norge) och i
Baltikum.
Det har hänt mycket på personalsidan hos Duroc Machine
Tool under hösten. Företaget har en ny vd, ny servicechef och
tre nya servicetekniker samt en senior engineer och en ny applikationstekniker.
Några har slutat på Duroc Machine Tool men framför allt så
förstärker företaget ordentligt på servicesidan. Här är de nyanställda på företaget:

Bernt Pettersson.

Patrik Andersson.

Glenn Kaukinnen.

Bernt Pettersson är ny servicetekniker, han började sin anställning i början av oktober. Bernt har varit egen företagare
och drivit ett företag inom verktygsmaskin-service.
Alexander Karlsson är sedan mitten av september service-

tekniker/industrielektriker. Alexander kommer närmast från
Maint Partner AB.

Karl-Erik Elvinsson började i november som ny servicetek-

niker. Innan Karl-Erik började på Duroc var han anställd hos
Ahlsell Maskin.

Mikael Högberg är ny vd. Han kommer närmast från Arcoma

Patrik Andersson heter Durocs nya applikationstekniker. Pat-

Marcus Mattsson är ny servicechef. Han börjar sin anställ-

Glenn Kaukinnen börjar sin anställning som senior engineer
den 1 januari 2019. Han kommer från en anställning hos DMG
Mori Sweden där han arbetade i över ett decennium.

AB där han bland annat arbetat som koncern-vd. Mikael började sin anställning i början av december.
ning 1 januari 2019. Marcus kommer närmast från Scania Service.

52

rik inledde sin anställning i oktober, han kommer närmast från
Bromi Gruppen.
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nya produkter

VQT5 – femskärig pinnfräs
med invändiga kylkanaler
Mitsubishi Materials toppsortiment av VQ-pinnfräsar har utö-

kats med en 5-skärig högpresterande pinnfräs för bearbetning av
titanlegeringar. Det senaste tillskottet har speciellt utformats för
valsfräsning med långa skärdjup
och spårfräsning upp till 2 xD.
Dess speciella lämplighet för
dessa applikationer kommer av
den optimerade 5-skäriga variabla spiralgeometrin. Denna design
säkerställer inte bara god vibrationskontroll utan erbjuder också
idealiska förutsättningar för spånevakuering.
Den sömlösa övergången från
hörnradie till den perifera skäreggen motverkar också onormalt
slitage och säkerställer hög processäkerhet även vid stora skärdjup. Den centrerade kylvätskekanalen säkerställer att skäreggarna får riklig mängd kylväska.
Denna egenskap är en avgörande funktion som bidrar till
ökad avverkningsgrad, VQT5
fräsen är designad att snabbt avlägsna de stora spånvolymer som
stora skärdjup ger. Ytterligare effektivitet kan erhållas genom att använda optimerade skärdata och programmering av verktygsbanan och därmed uppnå avverkningsvolymer upp till
250 cm3 per minut i titanlegeringar.

Beläggning

Mitsubishis VQ solida pinnfräsar är belagda med Miracle Sigma (Al,Cr N-beläggning)
med en väsentligt högre slitstyrka. Beläggnings yta poleras vilket resulterar i extremt
jämna bearbetningsytor, minskat skärmotstånd och ökad kapacitet av spånflödet. Det
extrema oxid- och värmemotståndet tillsammans med lägre friktionskoefficient på den
nya beläggningen innebär att senaste generationens pinnfräsar maximerar prestanda och
förhindrar verktygsslitage även under de tuffaste förhållanden vid bearbetning av svårbearbetade material.
ZERO-µ yta

Med den unika ZERO-µ ytan behåller skäreggen sin skärpa även efter beläggning, medan
tidigare teknologier ofta resulterade i minskad eggskärpa. ZERO-µ ger både jämn beläggningsyta och eggskärpa vilket resulterar i en betydligt längre verktygslivslängd.
Utbud

Pinnfräsen finns tillgänglig i tre dimensioner, Ø16, 20 och 25 millimeter, med hörnradie 3
alternativt 4 mm. Andra hörnradier kan tillgodoses på begäran som semistandard.
www.collyverkstadsteknik.se
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På marknaden
ULTRALJUDSUTRUSTNINGAR

BALANSERING

MASKINRENOVERING

RESERVDELAR

Elektrisk drivteknik EDT AB

Storebro Industrier AB

Storebro Industrier AB

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

Box 61

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

clean@allkal.se

RÖRBOCKNING

Viverk AB

590 83 Storebro

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

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

Tibro Maskinreparationer
Kyrkefalla Brovik 1, 543 34
Tibro

Willis Mekaniska AB

☎ 0504/109 87

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

www.timab.se

MÄTDON
SJÖBORGS MASKIN AB

ELMOTORER
BUSCK & Co AB

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

GASFJÄDRAR
ADITECH AB

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

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

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

PRECISIONSVATTENSKÄRNING

tillverkning, CNC-Fleroperationsbearbetning,

☎ 0704-915395

www.owj.se

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

RENGÖRING OCH
TVÄTTNING

LYFTBORD

Roland Carlberg
Processystem AB

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

www.allkal.se

Olvägen 25, 342 50 Vislanda.

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

VENTILER FÖR KYLOCH SKÄRVÄTSKOR

SKÄR- OCH
SLIPVÄTSKOR

HUGO TILLQUIST AB

SOLMASTER AB

Box 1120 · SE-164 22 KISTA · Sweden

Box 556 58, 102 15 Stockholm

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

☎ 08-66 56 566

www.tillquist.com

info@tillquist.com

Industrikemikalier för metallbearbetning

TVÄTTMASKINER FÖR
VERKSTÄDER

VERKTYGSSLIPNING
Beros Verktygsslipning AB
Torsåsgatan 22, 392 39 Kalmar

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

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

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

Precisionsvattenskärning, Komplett
Trumling, Anodisering, m.m.

Östling Märksystem AB

☎ 054/203850

www.solmaster.se

Orrhaga WaterJet AB

LASERMÄRKSYSTEM

ALLKAL AB

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

VILL DU SYNAS HÄR?
”På marknaden”

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

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

Visa Företaget! • Var med På Marknaden • Maila: malin.jerre@vtf.se
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MALMÖMÄSSAN: ONSDAG 6 FEB, 09.00–17.00 & TORSDAG 7 FEB, 09.00–16.00

SVERIGES SMARTASTE INDUSTRIEVENT.

ARRANGERAS PARALLELLT MED EMPACK OCH LOGISTICS & DISTRIBUTION

REGISTRERA DIG HÄR FÖR FRI ENTRÉ:
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easyfairs.nu/vt-reg

Tommy Thörn
Ytskyddsgruppen

teknik ur tiden
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Abene Machine AB

14

Ahlsell Maskin AB

37

AME AB

35

AxMek AB

49

Blum-Novotest AB

11

Bonthron & Ewing AB

48

Bra Mässor Sverige AB

12

Bromi Gruppen AB

48

Bystronic AB

13

Chuckcenter AB

50

Colly Company AB

41

Dankab

27, 51

DMG Mori Seiki Sweden AB

26

DoratoTools AB

33

Duroc Machine Tool AB

26, 31, 43

Easy Fairs Scandinavia AB

57

Lancia Flavia
Farina Coupé

Edge Technology AB

47

Edströms Maskin AB

2, 27

Erlandsson & Hjorth, Maskin AB

15

First Machinery Group AB

26

Fransson, Maskin AB A.

27, 28, 29

Fructus Data AB

25

GJS Verktygs AB

7, 26

GL Maskin & Verktyg

27

ancia Flavia tillverkades mellan 1960 och 1974. En andra generation
presenterades 2011. Flavian konstruerades efter idéer av Antonio
Fessia. Fessia hade varit konstruktionschef hos Fiat. 1955 blev han
teknisk direktör i Lancia. Företaget letade efter alternativa produkter
att tillverka efter kriget.
Fessia hade i en tidigare anställning konstruerat en framhjulsdriven bil med en
fyrcylindrig boxermotor, kallad Cemsa-Caproni F11. Tyvärr saknades Censa pengar
att förverkliga projektet och Fessia lämnade företaget. I mitten av 1950-talet kom han
till Lancia för att arbeta tillsammans med Vittorio Jano.
Sedan Jano lämnat Lancia 1955 fick Fessia ansvaret att ta fram företagets nya mellanklassbil. Resultatet blev en kopia av Cemsa F 11 som han konstruerat. Bilen hade
framhjulsdrift och framvagnen hade individuell hjulupphängning, avfjädrad med en
tvärliggande bladfjäder.
Tidiga prototyper hade även individuell bakhjulsupphängning men produktionsbilen fick nöja sig med en stel axel, upphängd i längsgående bladfjädrar. Bromsarna
var skivor runt om. Motorn var en fyrcylindrig boxermotor (dvs horisontella motstående cylindrar). Motorn hade två kamaxlar, en per cylinderrad.
Pininfarina presenterade en coupé-version 1962 som byggde på ett kortat Berlinachassi. Coupén hade även en starkare tvåförgasar-motor. Bilen kallades ”fattigmansFerrari”, eftersom karossen var mycket lik Pininfarinas samtida Ferrari-modeller.
1963 fick bilen en ny, större motor.
1969 genomgick bilen en ansiktslyftning, med bland annat ny front och akter. Samtidigt uppdaterades motorprogrammet ännu en gång.
Från 1971 marknadsfördes även coupén under modellnamnet 2000. Produktionen
uppgick till 22 400 Coupéer, inklusive 2000-modellen.

Gühring LVS

27, 50B

Hexagon Metrology Nordic AB

23

Hydraulpartner AB

49

Index Traub AB

50A

Intercut AB

27

Iscar Sverige AB

26, 60

Kimblad Technology AB

13

Lichron AB

12

Marposs AB

39

Mitutoyo Scandinavia AB

4, 14

Olsons Maskinservice AB

26, 33

Promet Precision AB

40

Ravema AB

1

Renishaw AB

19

Seco Tools AB

27

Sjöborgs Maskin AB

9, 27

Standardmekano AB

51

Star Servus Verktygsmaskiner AB

26, 54, 55

TechPoint Systemteknik AB

45

Trumpf Maskin AB

59

Tungaloy

21, 26

Wasa Kredit AB

17

L

Text och foto: Hans-Olof Holmgren
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Bilaga i detta nr:
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