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INVESTERA I EN KRAFTFULL
PRODUKTIONSMASKIN
MYCENTER

KRAFT - KONSTRUKTION - PRECISION
•

Kraftfull plangejd konstruktion möjliggör större
avverkningshastighet med högre hastighet
och med längre verktygslivslängd

•

Världens snabbaste plangejdskonstruktion, 60m/min i snabbtransport

•

Snabbindexerande fjärde axel
med integrerad motor, 45,000
grader/min

•

Kraftfull spindel med 15,000
varv/min 22Kw och Big Plus

•

Arumatik-Mi styrsystem med
interaktiva smarta funktioner

•

Noggrannhet +- 0,002 mm positionering
+- 0,001 mm reperterbarhet, gäller hela rörelsen

Kontakt: 036-39 20 00 | EDSTROMS.com
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Ett initiativ i rätt riktning

M

ånga kvinnor underskattar sina tekniska kunskaper – ett beteende
som riskerar att smitta av sig på unga flickor, med sämre självförtroende för teknik som följd. Det går att läsa i ett pressmeddelande
från Teknikföretagen.
I samma pressrelease kan man läsa att forskning visar att tjejer
redan vid unga år inte ser sig själva som tekniska. Enligt Ulrika Sultan, som forskar på
flickors teknikintresse vid Linköpings universitet, beror det på att tjejer inte förväntas
vara intresserade av teknik och att rådande normer fortfarande gör gällande att teknik
inte är för tjejer.
Att det får konsekvenser syns i Skolverkets statistik över antalet sökande till teknikprogrammet på gymnasiet. Endast 18 procent av de sökande är tjejer.

För att stärka flickors tekniska självförtroende har Teknikföretagen tagit initiativ till
kampanjen #CreateTechfidence. Kampanjen ska uppmuntra fler att ta tag i problemet
för att säkra verkstadsindustrins långsiktiga kompetensförsörjning.
Kampanjen sprids på sociala medier där branschorganisationen uppmanar förebilder, som föräldrar och företrädare för teknikföretag, att vara med och bidra till förändring genom att ta till sig av budskapet och dela med sig av sina egna erfarenheter.
Det handlar bland annat om hur vi hanterar teknik inför unga. Man ska inte förutsätta att killar är bättre än tjejer i tekniksammanhang.
På #CreateTechfidence samlas tips och bidrag på hur unga kan öka sitt tekniska
självförtroende. Hashtagen har redan fått spridning, bland annat genom privatpersoner på Facebook, den finns även med på Linkedin, Youtube, twitter, med mera.
Teknikföretagens kampanj är ett mycket bra initiativ. Idag söker svenska verkstäder

med ljus och lykta efter kvalificerad arbetskraft. Det kommer inte att bli lättare i framtiden, då stora pensionsavgångar väntar.
Luckorna för de blivande pensionsavgångarna måste fyllas upp. En lösning kan vara
att få fler kvinnor att intressera sig för en framtid inom verkstadsindustrin. Ett första
steg mot att det kan bli verklighet har Teknikföretagen tagit i och med #CreateTechfidence.
Per Sjögren
Chefredaktör
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Lidhs-andan starkare än någonsin efter nystart
När VA Tooling gick i konkurs den 9 maj 2018 ville inte personalen i Dalstorp ge upp så lätt.
De kraftsamlade och förmådde förra ägaren att köpa tillbaka företaget. Samtidigt återgick
de till gamla banor med småskalighet och återtog familjenamnet. Företaget Lidhs Tooling
AB går nu bättre än någonsin.
–Det var en framgångssaga att backa bandet till det gamla. Den

positiva andan genomsyrar hela företaget. December månad
gav all-time-high i försäljning i Lidhs 50-åriga historia, säger
vd Magnus Andersson.
Det hela började med att familjeföretaget Lidhs Verktyg såldes 2012. Ägaren Harriet Lidh såg då möjligheter för företaget
att växa och kunna ta sig an större projekt. Lidhs fusionerades ihop med skånska Swepart i Tyringe till en koncern under
namnet VA Tooling AB. Nuvarande vd Magnus Andersson var
produktionsansvarig på den tiden.
Koncernen VA Tooling smalnade av kundkretsen genom att
specialisera sig mot kunder inom fordonsindustrin. Några av
de gamla kunderna försvann. Efter sex år var konkursen ett
faktum, men personalen vid anläggningen i Dalstorp såg möjligheter.
–Beslutet om att börja om växte fram under perioden då vi
drevs av konkursförvaltare. Vi ville helt enkelt inte ge upp. Det
fanns några aktörer som var intresserade, men det blev aldrig
något köp. Med kniven mot strupen bestämde sig förra ägaren
att köpa tillbaka.

6

–Det är inställningen hos framförallt personalen som gjort
återköpet möjligt och nystarten så lyckad. Men även kundernas
respons har varit avgörande. Man hjälps åt på ett helt annat sätt
än man gör i en koncern.
–Kunderna uppskattar oss mer nu när vi är ett mindre företag. Vi har fått tillbaka gamla kunder och även fått nya kunder
från andra branscher, vilket är bra för vi vill inte vara helt beroende av fordonsindustrin.
Vid bildandet av Lidhs Tooling tog tidigare platschef Magnus Andersson över rollen som vd i företaget. Ägaren Harriet
Lidh har ingen aktiv roll i det dagliga arbetet. Hon är styrelsens
ordförande och fokuserar på det strategiska arbetet.
Lidhs Tooling har idag 37 anställda. Runt konkursen var de
nere i 34. Tre medarbetare som slutade vid den oroliga tiden
har nu kommit tillbaka till företaget.
–Orderböckerna är vältecknade. Vi har bra beläggning hela
våren. Men ingenting varar för evigt, något som vi är mycket medvetna om. Just nu ser det dock väldigt ljust ut, avslutar
Magnus Andersson.
Gudrun Lindfors Rönnblom

verkstadstidningen | 3

2019

aktuellt

Rekordorder till
AH Automation
AH Automation har tagit hem en order som är den största i före-

tagets historia. Det handlar om ett ordervärde på ett antal tiotals
miljoner och motsvarar ungefär en fjärdedel av företagets totala
årsomsättning.
Ordern gäller ett drygt ettårigt projekt som ska genomföras
tillsammans med en svensk kund inom automotive och innebär
en ny produktionslina där kunden ska montera drivlinedetaljer.
Projektet ska genomföras med befi tlig personal som får förstärkning av externa konsulter inom konstruktion.
Enligt automationsföretaget har de senaste kvartalets orderingång varit stark och med denna aff r säkerställs grunden till en
god beläggning i ytterligare ett år.
AH Automation ligger i Kungshamn på västkusten. Företaget,
som har funnits i mer än 70 år, utvecklar och levererar innovativa systemlösningar inom automation och service.

Peter Lundin är vd
på AH Automation.

Visste du att..
Med oljedimavskiljare från Italienska LOSMA
separerar ni effektivt ut oljedimman och de
skadliga partiklar som uppstår vid bearbetning
innan de sprids i era lokaler.
Med ett HEPA slutfilter returnerar ni luft som är
99,97% fri från skadliga partiklar.

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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Standardlösningar storsäljare för växande InLead
Foto: InLead

Automationsföretaget
InLead Automation AB har

växt ur sina lokaler och nu går
flytten av verksamheten från
Gislaved till närliggande Anderstorp. Företaget har växt i
både personalstyrka och omsättning med cirka 20 procent
varje år sedan starten. Det är
framförallt de standardiserade
automationslösningarna som
varit en stor försäljningsframgång.
–Den senaste tiden har vi
nästan bara sålt standardlösningar, säger Tommy Strand
som är vd och försäljningschef på InLead. Det är våra
produkter InLine, InPallet, InFeeder och InVeyor som kunderna vill ha.
InLead Automation säljer automationslösningar till
svensk industri och erbjuder Verkstadsdelen är på plats i de nya lokalerna i Anderstorp.
standardlösningar såväl som
speciallösningar anpassade för
framförallt maskinbetjäning till skärande bearbetningsmaskiner. gen, säger Tommy Strand.
–Det var jag och tre kollegor som grundade företaget 2013.
Standardlösningarna InLine, InPallet, InFeeder och InVeyor
Vi har jobbat med automation praktiskt taget sedan vi gick ut är kostnadseffektiva sätt att automatisera tillverkningsprocesskolan och hade alla lång erfarenhet inom verkstadsindustri och sen, något som kunderna efterfrågar alltmer. De är anpassade
plasttillverkning. Det har gått över förväntan i alla år och vi tror för robotar från de stora fabrikaten som Fanuc, ABB, Kuka och
att efterfrågan på automation kommer fortsätta växa.
Motoman. InLead har under hela resan haft ett nära samarbete
–Nyckeln till vår framgång är att vi startade InLead i helt rätt med maskinleverantörerna i Sverige vilket har varit till stor hjälp.
tid. Efter några år med lågkonjunktur runt 2008-2009 hade det
–Framtiden ser ljus ut. Jag tror att 2019 kan bli ett riktigt bra
vänt och de tillverkande företagen hade framtidstro och var redo år. Vi har planer på att anställa tre nya medarbetare under året,
att investera. Våra kunder är främst legotillverkare i alla storle- avslutar Tommy Strand.
Gudrun Lindfors Rönnblom
kar. Allt från ”Nisses Mekaniska” till de största svenska företa-

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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Med Seco Double Quattromill™ 14 planfräsar kan du erhålla maximal maskineffekt och
samtidigt reducera kostnaderna
per skäregg. Den finns med 45º
och 65º ställvinkel, fräsen har
dubbelsidiga vändskär med 8
skäreggar, vilket ger lättskärande bearbetning och låga skärkrafter vid större skärdjup.

UTVECKLINGEN AV
PLANFRÄSAR FORTSÄTTER

investeringar

Ellagro ökar kapaciteten
Ellagro AB, en legotillverkare med anor från 1950-talet, har produktionsanläggningar i Västerås och Örebro. I den senare anläggningen har en Quaser
MV154 APC–P, en vertikal fle op med svängpalett, installerats. Maskinen
har levererats av MaskinFransson.
Arbetsområdena för x/y/z är 700/500/560 mm. Det är två paletter som
klarar palettstorlekar på 800 x 500 mm. Maximal storlek för arbetsstycken är 800x500x370 mm (per palett). Antalet verktygsplatser är 48. Maximalt spindelvarvtal är 12000 rpm, spindeleffekten är 25 kW och det är sponing genom spindeln (20 bar). Spindelkona är BT40 BigPlus. Styrsystemet i
MV154APC-P är Fanuc 31iMB med Manual Guide.
Ellagro skapades genom en hopslagning av Lundbergs Plåt och Plåtspecialisten, där den förste bildades 1955 och den andre 1986. Företaget har produktutveckling, laserskärning, plåtbearbetning, maskinbearbetning, svetsning samt montering och beararbetar i rostfritt, stål, koppar och aluminium.
Antalet anställda i de bägge företagen är 40, Ellagro omsätter cirka 62
miljoner kronor.

Vid den nya maskinen ses Erik Ahlmark från Ellagro och Stefan Hallonborg från MaskinFransson.

Genos till Östrand & Hansen
Östrand & Hansen AB i Bankeryd utökar sin maskinpark och
har köpt en Okuma Genos M560-V. Det är en vertikal fle operationsmaskin med ett rörelseområde för x/y/z på 1050/560/460
mm. Fleropen har en spindel som kan rotera 15 000 rpm. Antalet
verktygsplatser är 32 och maskinen är utrustad med styrsystemet
P300M med OSP Suite.
–Vi har haft bra tryck i verksamheten under flera år, och under
senare tid har vi varit tvungna att lägga ut viss bearbetning när vår
egen kapacitet inte räckt till. Med en ny modern maskin höjer vi
även tekniknivån, säger Mikael Ronder, vd för Östrand & Hansen.
Östrand & Hansen tillverkar verktyg för plåtpressning, samt
automationslösningar och specialmaskiner. Kunderna fin s inom
den svenska industrin.
En av Östrand & Hansen styrkor är att ha egen bearbetning.
Efterfrågan på deras tjänster fortsätter att öka och då är det naturligt att utöka kapaciteten med en ny verktygsmaskin. Företaget har
sedan tidigare två Okuma-maskiner.

Från vänster – Mikael Ronder, Mikael Hansen, Tommy Gudmundsson, samtliga arbetar vid Östrand & Hansen.
–Vi har i processen utvärderat flera olika maskinalternativ och
leverantörer. Stenbergs drog det längsta strået när vi värderade
pris, prestanda och service, säger Mikael Ronder.
Stenbergs i Jönköping har sålt Genos-maskinen.

Valmet i Sundsvall köper stor svarv
Lichron i Skövde har sålt en stor svarv

från Hyundai-Wia modell L700MA till
Valmet i Sundsvall. Svarven väger 18 ton
klarar en maxsving på diameter 1 050 mm
och en maximal svarvdiameter på diameter på 920 mm. Spindeln har en maxeffekt
på 45 kW och revolvern har roterande
verktyg med BMT85–infästning. Det är
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en svarv för kraftig bearbetning, maskinen är uppbyggd på plangejdrar.
Valmet i Sundsvall har cirka 450 anställda och
bedriver utveckling, konstruktion och
tillverkning av utrustning samt maskiner för framställning av kemisk- och mekanisk pappersmassa.
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Ungt företag satsar på
femaxligt

Anrikt Hallsbergsföretag
köper Durma

DMG Mori Sweden

Hallsbergs Smide har in-

har sålt en DMU 50
3:e generationen till
JK CNC i Våxtorp
AB i Våxtorp, cirka
15 km söder om Laholm. DMU 50 är
en femaxlig fle operationsmaskin med
30 verktygsplatser
och en spindel som
maximalt roterar
15 000 rpm och HSK-63. Det är luft genom spindeln (40 bar). Styrsystemet är Siemens och gränssnittet är Celos.
JK CNC i Våxtorp utför legotillverkning och är nischat mot fräsning.
Produktionen vid enmansföretaget består av såväl små som lite längre
serier i material som stål, rostfritt, aluminium, mässing och plast.
Företaget startades av Alexander Johansson år 2017. Han har 15 års
erfarenhet av skärande bearbetning inom både fräsning och svarvning.
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vesterat i kantpressen Durma
AD-S 40400. Maskinen har en
presskraft på 400 ton och en
bockningslängd på fyra meter.
Kantpressen är utrustad med
6-axligt anslag och plåtföljare.
Hallsbergs Smide, som
grundades 1945, är nischat mot
smide och reparationer. Företaget med 40 anställda utför Anders Holgersson.
bland annat byggsmide samt
prototyp- och serietillverkning av komponenter.
Intercut har sålt maskinen. Maskinsäljaren Anders Holgersson
är nöjd med Durma-agenturen.
–Vi har representerat Durma sedan 2014 och nu märks det
verkligen att kunderna gillar konceptet med ett bra maskinkoncept till vettiga priser. Försäljningen har gått över förväntan och då
inte enbart när det gäller kantpressar, vi säljer även bra av Durmas
fiberlaserskärmaskiner, säger han i ett pressmeddelande.
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Vikten av
flexibilitet
ABUS produktprogram inom lätta
lyft ger ergonomiska lyft precis där
det behövs.
Tillsammans med en kättingtelfer får
du maximal rörelsefrihet och säkerhet
för din personal.
• Svängkranar
• Lättraverser
• Lättportalkranar

Best choice.

Läs mer på abus-kransystem.se

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

E-handelsspecialisten för
verkstadsindustrin

Skärande • Hållande • Mätverktyg • Tillbehör
Inside Automation - obemannad körning till
låg kostnad med... Grippex®

Finns i 3 storlekar
- Mini, Small och Large
Drivs av kylvätskan
Kylvätska- PÅ
- griper den stången
Kylvätska- AV
- släpper den stången
Kylvätskedriven stångframdragare och pick-up enhet för
CNC Svarvar. Kan utrustas med olika typer av robotfingrar
och backar.
Pris för komplett körklar enhet från 10.300 kr exkl. moms

Mer information och beställning

www.industributiken.se
12

ring 08 - 122 094 20
order@industributiken.se
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UTMÄRKT TILLFÄLLE ATT TESTA PRAMET

Pågående kampanj - Välj set för just Din applikation
Välj bland flera olika kombinationer av set för svarvning, fräsning och avstickning.
Seten inkluderar En hållare och Tio skär. För mer information om priser etc, kontakta din lokala
återförsäljare, alternativt Dormer Pramets Kundsupport (info.se@dormerpramet.com, alt. 035-165296).
www.dormerpramet.com
Annons Dormer Pramet Mars 2019.indd 1
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KONKURRENSKRAFTIG
HYDRAULSERVICE!
KONKURRENSKRAFTIG
HYDRAULSERVICE!
KONKURRENSKRAFTIG
HYDRAULSERVICE!
VI SERVAR ALLA TYPER AV HYDRAULIK!
WWW.HYDRAULPARTNER.SE
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WWW.HYDRAULPARTNER.SE
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Foto: Hannover Messe

Industrimässorna i Hannover lockar hundratusentals besökare från jordens alla hörn. Denna bild är från 2018.

Exponering Sverige
under Hannovermässan
Den 1–5 april genomförs Hannovermässan 2019 med cirka 6 500 utställare och uppskattningsvis
runt 220 000 besökare. Årets evenemang är extra intressant då Sverige är partnerland.

H

annover Messe, eller Hannovermässan på
svenska, arrangeras årligen och är ett antal
industrimässor som genomförs parallellt.
2019 års event består av sex mässor där utställningarna Integrated Automation, Motion & Drives och Digital Factory är de mest intressanta för
oss inom verkstadsindustrin.
Ett par trender som tas upp i Hannover blir industri 4.0, samarbetsrobotar (cobots) och förebyggande underhåll. I år har
svensk industri en unik chans att positionera sig i och med att
Sverige är partnerland.
–Det är ett gyllene tillfälle att knyta nya kontakter och ingå
nya partnerskap för att på sikt öka våra internationella aff rer
liksom att attrahera utländska investeringar till Sverige, säger
Ylva Berg, vd Business Sweden, i ett pressmeddelande.
Att vara partnerland innebär bland annat att Sverige exponeras på flera håll. I hall 27 fin s en nationell paviljong. Utöver det
fin s en svensk automationspaviljong i hall 11 och i hall 12 har
Energimyndigheten ordnat en energipaviljong.
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Svenskar har mycket att vara stolta över anser Business Sweden.
Sverige är en världsledande leverantör och utvecklare av innovativa, digitala och hållbara företag, lösningar samt kompetens
– grunden för allt samarbete. Som partnerland kommer Sverige
och svenska företag att stå i centrum för detta enorma evenemang.
Paviljongen i hall 27 är på 1 000 kvm där temat är hur bra vi i
Sverige är på samarbete. Projektledaren (Business Sweden) använder namnet Sweden Co-Lab där Co (collaborative) står för samskapande och Lab för innovation. Runt om i paviljongen fin s demostationer där företag visar sina produkter och lösningar.
–Konceptet i paviljongen är att vi kör samarbetsprojekt med
våra samarbetspartner och kunder där vi visar hur bra vi bland
annat är på samarbetslösningar, hållbarhet och digitalisering, säger Siros Jahanfar som är projektledare för ABB Sverige inför Hannovermässan.
–Vi kommer även att visa exempel på hur tillverkningen i framtidens fabriker kommer att se ut.
ABB visar bland annat sin industriella samarbetsrobot YuMi
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inför hannovermässan

ABB:s samarbetsrobot YuMi visas i Hannover.
Roboten har två sjuaxliga armar som var för sig
kan utföra olika rörelser.

Foto: Per Sjögren

som är ett bra exempel på hur människor och robotar kan arbeta sida vid sida.
YuMi kan till exempel arbeta tillsammans med
människor i en produktionslina. En tillämpning
för roboten är montering av mindre komponenter.
YuMi är enkel att programmera, den har två sjuaxliga armar som var för sig kan utföra olika rörelser.

Siros Jahanfar är projektledare för ABB Sverige
inför Hannovermässan.

Foto: Per Sjögren

Ett annat företag som deltar i paviljongen är Nyli Metrology i
Uddevalla, de säljer utrustning inom teknisk renhet samt mätmaskiner och handmätdon. Företaget, som har både agenturer och
egna produkter, vill försöka sig på en internationell satsning.
–Vi kommer att visa en av våra egna produkter inom teknisk
renhet, säger Andreas Thorn, försäljningschef på Nyli Metrology.
Nyli visar produkten CCB och analyssystemet ParticleView.
CCB är ett extraktionsskåp (ett spolskåp) där partiklar extraheras från känsliga komponenter såsom växellådskomponenter, kullager och hydraulslangar.
Partiklarna som extraheras samlas på ett filter som sedan

foto: ABB

placeras under analyssystemet ParticleView (mikroskop) där
alla partiklar räknas och storleksbestäms enligt standard.
Det har blivit allt viktigare att säkerställa renheten i tekniska
system och tillverkningsprocesser. Målet är att eliminera skadliga
partiklar från kritiska komponenter som kan orsaka onödig förslitning eller haveri i exempelvis en lastbilsmotor.
I en rapport från STLE (Society of Tribologists and Lubrication
Engineers) och NRCC (National Research Council of Canada)
uppskattades det att 82 procent av förslitningsskador i mekaniska
system var orsakade av partiklar.
Nyli står i en demostation tillsammans med samarbetspartnerna Mevisio och Skymaker. Arbetsnamnet vid stationen är ”Smart
Control & Quality.” Nyli demonstrerar spolskåpet, Mevisio har ett
digitalt ledningssystem och Skymaker står för ett mjukvarusystem
som gör att steget från beredning till produktion kortas.
Partnerskapet sätter inte bara strålkastaren på Sveriges industri,

det fin s även ett politiskt fokus. Svenska delegationer kommer att
resa till Hannover för möten med internationella kollegor. Öppningsceremonin, den 31mars, genomförs under närvaro av bland
annat statsminister Stefan Löfven och förbundskansler Angela
Merkel.
Per Sjögren

Andreas Thorn är försäljningschef på Nyli Metrology som
deltar i den svenska paviljongen i hall 27.
verkstadstidningen | 3

2019

15

GÖR ÅRETS BÄSTA MASKINAFFÄR!
Bra erbjudanden på nya demomaskiner. Välkommen med din förfrågan.
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trumfilter,
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Akira-Seiki SR3AXP Rörelseområde X/Y/Z
762/410/460mm, 11.000 rpm, 11 kW, BT40,
snabbtransport 36m/min, armväxlare med 20
verktygsplatser, kylvätska genom spindel 35 bar,
spåntransportör, styrsystem Fanuc.

0:Nu: 2.495.000:-

Nu: 525.000:-

Ord pris: 2.995.00

Ord pris: 725.000:-

Hyundai-Wia KF5600 Vertikal fleroperationsmaskin
rörelseområde X/Y/Z 1100/560/635 mm, bordsstorlek
1250 x 560 mm, direktdriven spindel med 12.000
rpm, 18,5 kw, BT40 kona Big Plus, 30 verktygsplatser
med armväxlare, snabbtransport 40m/min, kylvätska
genom spindel 20 bar, spolpistol, helt inkapslad,
spåntransportör bandmodell + interna spånskruvar,
styrsystem Heidenhain TNC620

MASKIN AB
ERLANDSSON & HJO
Nu: 1.495.000:-

Nu: 1.995.000:-

Komplett
svarvcell med
vision-robot

Hyundai-Wia L230LMSA
Svarv: Hyundai-Wia L230LMSA, sub-spindel svarv med
drivna verktyg, 45 graders snedbäddsmaskin komplett med
servostyrd revolver för 12 verktyg. 15 kW spindelmotor,
4000 varv. 8’’ chuck, genomgång Ø 65 mm. Max svarvlängd 521 mm, max sving över bädd Ø 600. Snabbgång
X/Z 36/36 m/min. Rörelseområde X/Z 220/560. Drivna
verktyg BMT55, 5000 varv, 3,7 kW. Subspindel 6”, full
C-axel, 5.000 rpm, Styrsystem Fanuc.

Robotcell: i3tex, standardcell för maskinbetjäning med
kraftig Hyundairobot, hanteringsvikt robot: 20 kg, inoch utmatning av detaljer 30-75 mm, 200 mm långa,
två transportband (400 x 1850 mm) med buffertkapacitet. Ett dubbelgripdon i standardutförande. Vision-system. Skjutbart skydd för mycket god åtkomst till svarv!
Provkör i vår utställningshall.

Bridgeport XT-630 (5-AX) Heidenhain 5-axlig
simultan fleroperationsmaskin, bordsstorlek dia
630mm. Spindel 15.000rpm direktdriven, BT-40,
Heidenhain iTNC640, kylvätska genom spindel 20
bar, skalor XYZ, spåntransportör, 60 verktygsplatser,
kyld kulskruv och kulmutter, 19 tums skärm, automatisk fettsmörjning, Prober Renishaw, kinematik
med mera, förberedd för fixturering i bord. Omgående leverans.

Hardinge Talent 42 MSY Sub-spindel svarv med
drivna verktyg och Y-axel, revolver för 12 verktyg.
18,5 kW, 6000 varv. Hylschuckar, materialgenomgång Ø 42 mm. Snabbgång X/Z 30 m/min. drivna
verktyg, 5.000 varv. Styrsystem Fanuc, detaljfångare
med utmatningsbana, spåntransportör, stånginterface med mera.

Telefon: 0500 – 44 50 50

www.lichron.se

Nu: 1.350.000:-

Eumach HSM-400U 5-axlig fleroperationsmaskin med rundbord dia 400 mm och sidoförlängning totalt bord 600 x 365
mm. Spindelkona BT40, 12.000 rpm,18,5 kW maxvikt detalj
100 kg/200 kg. A axel +120 grad -42 grad, C axel 360 grad,
rörelseområde X/Y/Z 800/610/510 mm, skalor alla axlar, spåntransportör, verktygsväxlare med 24 verktygsplatser. Helt inkapslat arbetsområde. Styrsystem Fanuc med 15” skärm.
Vikt ca. 8.600 kg

Yasda PX30i
Fullutrustad lagermaskin med 33 paletter och 314 verktygsplatser. Simultan 5-axlig, BT40 BigPlus, 20.000rpm,
Fanuc styrsystem, probar, mycket utrustning!
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E-

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
från

79.000:från

29.500:-

89.000:-

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

MAJOR VHZ

28.000:-

PHOENIX
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Gering +60°
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FMB BANDSÅGAR

FMB BANDSÅGAR

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

ORTH

ZEUS CNC
Helautomat

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

från

297.000:från

157.000:-

339.000:-

från
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JUPITER CNC

Helautomat
JUPITER
VHZ CN
Kap 260x310 mm

från

www.erlab.se

från

Helautomat
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OLIMPUS VHZ
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du veta mer, slå en signal eller gå in på vår hemsida: www.erlab.se
Tel 0451-840
SE ALLA VÅRA MASKINER PÅ
E-mail info@erlandsson-hjorth.se
Box 211, 281 22 Hässleholm
Besöksadr. Smidesvägen 4, 281 33 Hässleholm

www.erlab.se

Box 211, 281 22 Hässleholm Besöksadress: Smidesvägen 4, 281 33 Hässleholm Telefon 0451-840 20 Telefax 0451-835 64
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OPTICAL INSPECTION

CONTACT GAUGE

CONTACT CAM FOLLOWER

CONTACT AXIAL PROBE

Optoquick is the latest generation MARPOSS flexible solution.
It is the perfect solution for high precision gauging of shafts on the shop floor.
By integration of optical and contact technologies and full Marposs design allows the
Optoquick to offer extended measurement capabilities beyond the standard expected in this
industry sector.
By using this unique integration of technologies Optoquick performs comprehensive quality
checks on parts within a few seconds.
Marposs AB - Elementvägen 2www.marposs.com
- 69142 Karlskoga tel +46 586 721130 fax +46 586 721149 - www.marposs.com

Verktyg & maskiner för plåtbearbetning
Kantvikar

Svetsar

Vattenskärningsmaskiner
Nytt - Begagnat - Service - Reservdelar - Verktyg - Butik

Kapsågar

Kombistansar

Best choice.
Sveriges bredaste sortiment

0322 - 611 900
www.alingplatmaskiner.se Hantverksgatan 3 533 33 Götene

Vi

Vi levererar högkvalitativa,
svenskbyggda maskiner.

Fiberlaserskärning
utan kompromisser
håller
skärpan

inom omslipning och nytillverkning
Produktivitet utan motstycke, brett användningsområde och massor av praktiska funktioner. Vad
du än behöver skära till i framtiden så får fiberlasern ByStar Fiber jobbet gjort.
K
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Laserskärning | Bockning | Vattenskärning
bystronic.com
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BEROS Verktygsslipning är marknadsledande inom omslipning och tillverkning
av kundanpassade verktyg för skärande
bearbetning. Vi är sedan 40 år en
komplett partner och leverantör av
högkvalitativa verktyg till bearbetande
industrier över hela Sverige.

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

Femaxlig vattenskärning
upp till 6000 bar!

www.kimtech.se
Tel: 08 584 301 90

Kvalitets- och miljöcertifierade enligt
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CTX Beta 1250TC 4a var en av
fle a fle funktionsmaskiner
som visades i Pfronten. I maskinen kan avancerade fräs- och
svarvoperationer utföras och
detaljer kan göras helt färdiga i
en enda maskin.

foton: per sjögren

Toppmodern teknik i Pfronten
Den senaste tekniken när det gäller verktygsmaskiner, digitalisering och additiv tillverkning.
Det kunde besökare på DMG Moris öppna hus i Pfronten bland annat studera.

D

MG Moris årliga öppna hus i Pfronten i
Bayern är ett event som besöks av tusentals
kunder från hela världen. I slutet av januari
genomfördes 2019 års utställning som Verkstadstidningen besökte. Det var i vanlig ordning en fullmatad teknisk utställning där 70 maskiner visades.
I förra numret skrev vi om DMG Mori DMP 70 som är en
kompakt femaxlig fle operationsmaskin. I den kan matningshastigheter upp till 60 meter per minut och accelerationer upp till 2g
utföras. En annan maskin som demonstrerades var
fle funktionsmaskinen CTX beta 1250 TC 4a.
I den kan avancerade fräs- och svarvoperationer utföras och
detaljer kan göras helt färdiga i en enda maskin. Genom att an-

vända en CTX Beta 1250 TC 4a sparar ett verkstadsföretag mycket tid, effektiviserar produktionen och höjer kapaciteten.
CTX beta 1250 TC har en maximal svarvdiameter på 500 mm
och en max svarvlängd på 1185 mm. Maskinmodellen har huvudspindel samt svarv- och frässpindel samt nedre revolver. Motspindel kan fås som option, då kan sexsidig bearbetning utföras.
Sexsidig bearbetning innebär att en detalj spänns om till maskinens motspindel, därmed kan även baksidan på komponenten bearbetas.
I fle funktionsmaskiner som CTX beta TC 1250 kan även femaxlig simultanbearbetning utföras. Med denna metod har en användare stor produktionsfrihet samt att ytorna på detaljerna blir
mycket fi a. Med tekniken kan bearbetningsstrategier som är
omöjliga med andra tekniker utföras.
CTX beta TC fin s i olika storlekar. Ett företag som har denna
maskintyp på verkstaden vässar sin produktion. Verkstaden
uppnår också hög flex bilitet med CTX beta TC då den bland
annat medför att cykeltiderna på detaljer sänks, utöver det uppnår företaget rörlighet i produktionen.
Automatiseras en CTX beta blir effekten ännu högre produktion och verkstadsföretaget kan producera komponenter till
mycket konkurrenskraftiga priser och stärker sig på en global

CMX 70 U är en femaxlig fle operationsmaskin med
750/600/520 för x/y/z. Fleropen klarar att bearbeta ämnen
upp till 350 kg.
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Lasertec SLM 12 är en pulverbäddsmaskin där tekniken är
Selective Laser Melting. Med lasern smälts succesivt lager för
lager av pulver.

marknad.
Att färdigställa detaljer i en fle funktionsmaskin som CTX
beta TC innebär att eventuella toleransfel (som kan uppstå då
detaljer måste flyttas mellan olika maskiner för att färdigställas)
minskas.
Vid flera omspänningar kan formförändringar uppstå på en
detalj och måtten kommer då att ligga utanför toleranserna. Att
endast behöva använda en enda maskin för att bearbeta färdigt
avancerade detaljer innebär också att cykeltiden på komponenter kan sänkas och därmed även ledtiderna för produkter.
Dagens DMG Mori-maskiner utrustas med operatörsgränssnittet Celos som lanserades på EMO i Hannover 2013. Intresset för
Celos växer – det fin s flera anledningar. Det är lätt att arbeta
och använda Celos, det påminner om hur man använder en
smartphone eller en surfplatta. Operatören klickar på någon av
apparna, hen kan till exempel zooma och redigera, med mera.
Bilder och grafik fås enkelt fram på pekskärmen.
Till Celos fin s idag 34 stycken appar/cycles. Med gränssnittet
kan till exempel produktionen planeras, det sker med appen Job
Scheduler.
Produktionen kan övervakas digitalt. Appen Messenger visar
status för alla verktygsmaskiner, med underhållshistorik och utvärdering av produktionstid, stillestånd och haverier. Med Appen Messenger kan aktuell status av verkstadens maskiner och
maskinpark visualiseras centralt.
Med appar som Messenger kan ett verkstadsföretag öka sin
produktivitet, bland annat genom att stilleståndstider i maskinerna reduceras. I och med att företaget har överblick över
produktionen och statusen på maskinerna kan de till exempel
stänga av produktionen vid en maskin för att arbeta med förebyggande underhåll.
Ett planerat stopp i maskinen är bra mycket bättre än ett oplanerat stopp som inträff r på grund av en krasch. Ett oplanerat
stopp kan bli mycket dyrbart.
Dessutom, genom att överblicka utnyttjandegraden i maskinerna, maskinstillestånd och eventuella fel som har uppstått, kan
verkstaden använda den informationen för att kalkylera
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Starkt fokus på
ställrumsfunktion
Ett samarbete med Colly Verkstadsteknik ger dig kunskap,
erfarenhet och ett av marknadens allra starkaste program
av ställrumsutrustning.
Ordning och reda i processerna ökar produktiviteten
och reducerar kostnaderna.
Colly Verkstadsteknik erbjuder alla de viktigaste delarna
i ställrummet, från rengöring, förvaring och transport till
kontroll av spindeldragkrafter.
Från HAIMER – världens största tillverkare av hållandeverktyg med en produktion av 4 000 hållare per dag –
levereras avancerad balanserings- och krymputrustning,
förinställare och verktygshållare.
Vi hjälper dig effektivisera dina hanteringssystem och
processer för ställrummet. Kontakta oss!

Colly Verkstadsteknik AB
Raseborgsgatan 9, Box 6042, 164 06 Kista
Tel: 08-703 01 00 E-post: info@vt.colly.se
Webb: www.collyverkstadsteknik.se

21

skärande bearbetning

foto: per sjögren

mer kostnadseffektivt.
–Du har all dokumentation i verktygsmaskinen. Allting kan
bindas ihop med Celos, säger Patrick Almquist, försäljningschef
på dotterbolaget DMG Mori Sweden.
Den nya appen Condition Analyzer lagrar, analyserar och visualiserar data från integrerade sensorer i en verktygsmaskin.
Det handlar om överblick av temperaturförändringar i maskinen, tillståndet på smörjolja, vibrationer, med mera.
DMG Mori satsar mycket på additiv tillverkning och ligger långt

framme. Redan för tio år sedan lanserade de en hybrid där skärande bearbetning hade kompletterats med additiv teknik. Idag
har DMG Mori flera serier för additiv tillverkning, vilka demonstrerades i Pfronten.
Additiv tillverkning erhöll också mycket tid under den tekniska presskonferensen med företrädare för företagsledningen.
–Designers måste börja tänka på additiv tillverkning och nya
material när de konstruerar, sa Christian Thönes, styrelseordförande för DMG Mori.
Vidare sa han att företag borde tänka i nya banor när det gäller
konstruktion och produktion.
–Det fin s så många nya funktionaliteter med additiv tillverkning som gör att produktionen kan effektiviseras, ändras eller
förbättras. Många gånger kan additiv teknik vara att föredra
framför konventionella bearbetningsmetoder, fortsatte han.
I Pfronten marknadsförde DMG Mori bland annat Lasertec 3D

och Lasertec SLM 12.Tekniken i Lasertec 3D är Laser Deposition
Welding, kallas även för cladding (påsvetsning).
Lasertec SLM 12 är en pulverbäddsmaskin där tekniken är Selective Laser Melting. Med lasern smälts succesivt lager för lager
av pulver. Efter att varje lager har smultits adderar maskinen ytterligare ett lager av pulver över det som nyss har smälts, lager för
lager av metallpulver byggs på tills detaljen/produkten är färdig.
En detalj byggs upp efter en cadfil. Det är också cadfilen som
bestämmer var någonstans på byggplattan som smältning ska inträffa.
–Lasertec SLM 12 passar bra för prototyptillverkning och

Patrick Almquist är försäljningschef på DMG Mori Sweden.
Denna bild är tagen på företagets anläggning i Göteborg.
kortserieproduktion. En serie på tio detaljer kan till exempel bli
mer kostnadseffektivt att tillverka i en SLM 12 än jämfört med
att tillverka de tio detaljerna på ett mer konventionellt sätt, säger
Patrick Almquist.
Lasertec 3D, som är ett komplement till verktygsmaskinerna

foto: per sjögren

på verkstadsgolvet, är idealisk för exempelvis reparationer av
maskinkomponenter och dylikt. Maskinen passar också för att
förstärka detaljer/komponenter eller bygga på geometrier på en
maskinbearbetad detalj.
Lasertec 3D fin s även i utförandet av hybrid och då i modellerna Lasertec 65 3D hybrid (fle operationsmaskin) och Lasertec
4300 3D hybrid (fle funktionsmaskin – svarvning och fräsning).
I en hybrid bearbetas en detalj helt färdig i en och samma uppspänning. Då kan maskinbearbetning och påsvetsning ha utförts
för att färdigställa detaljen.

DMG Mori kan beskrivas som en totalleverantör då de kan sälja

I en Lasertec 65 3D hybrid kan både konventionell maskinbearbetning och påsvetsning med metoden Laser Deposition
Welding utföras.

22

verktygsmaskin, automation och kringutrustning till en kund.
–Våra kunder vill köpa så från oss. Vi får också kontroll på
hela processen, säger Patrick Almquist.
Angående automation fanns det en hel del att titta på i Pfronten. I nummer 6 kommer vi att presentera ett par automationsprodukter som visades därnere.
Per Sjögren
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Vi presenterar stolt våra

Solida hårdmetallverktyg
Vårt sortiment av solida hårdmetallverktyg rymmer cirka 8000 standardprodukter och
har tagits fram för att klara alla typer av bearbetningar med solida hårdmetallverktyg
inom områdena borrning, fräsning, brotschning och gängning med gängtapp i HSS.
Allt vi gör handlar om att underlätta arbetsflödet, effektiviteten och produktiviteten.
Av erfarenhet vet vi att detta kräver olika lösningar för olika kunder och vid olika tillfällen.
Det finns ingen storlek som passar alla. Därför har vi tagit fram ett erbjudande med solida
hårdmetallverktyg i tre olika kategorier.

V

Versatile –
mångsidiga lösningar

Ett komplett sortiment av produkter
med höga prestanda för hög flexibilitet
och kostnadseffektivitet.

O

Optimized –
optimerade lösningar

Ett unikt sortiment med raffinerade
verktyg som ger extrem effektivitet,
tillförlitlighet och hållbarhet vid
specifika behov.

För att se hela verktygssortimentet, gå till:
www.sandvik.coromant.com/solidroundtools

C

Customized –
skräddarsydda lösningar
Tailor Made och avancerade
speciallösningar, individuellt
konstruerade för att uppfylla
högsta möjliga prestandakrav.

Foton: Per Sjögren
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En av de två Mazak Integrex i–200S-maskiner som demonstrerades.

Ett teknikorienterat event
I förra numret kunde du läsa vår första rapport från RavemaExpo. Eventet bjöd bland annat på
tio verktygsmaskiner, förinställare, mätning med ett femaxligt mäthuvud, verktyg för skärande
bearbetning och produkter från 25 medutställare.

R

avema i Värnamo har många strängar på sin
lyra. De är återförsäljare för Mazak i Sverige
och i Norge, samt är generalagent för Hoffmann-Group i Sverige, Norge och i Finland.
Utöver det representerar Värnamoföretaget ytterligare ett 20-tal varumärken. Två av dem är Elbo Controlli och Gressel.
Det schweiziska företaget Gressel är världsledande när det
gäller utveckling av fast- och uppspänningssystem av typ skruvstycksmodell. Företaget har ett komplett sortiment av skruvstycken där de årligen introducerar flera nya produkter. Till exempel har de skruvstycken för femaxlig bearbetning.
–Gressel har blivit högintressant för våra kunder, säger Roger
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Höglund, teknisk chef på verktygsavdelningen på Ravema.
–Vi ser en stor efterfrågan av Gressels produkter med ständiga
förfrågningar från företag i Sverige, Norge och Finland.
När eventet RavemaExpo genomfördes i december demonstrerades Gresselprodukten C2 80 190, som är ett nytt förlängt
centrerande skruvstycke. C2 80 190 har en maximal spännvidd
på 185 mm och maximal backbredd på 80 mm. I ett litet skruvstycke som detta, som även har ett stort utbud av backar, kan
man spänna stora variationer av detaljer.
Ett annat Gressel-skruvstycke där femaxlig bearbetning kan
utföras, och som visades under expot, var Grepos 5X-C. I det
skruvstycket är den fasta backen justerbar och kan ställas mycket
närmare centrum då mindre detaljer bearbetas.
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Gressel–skruvstycket C2 80 190 har en maximal spännvidd
på 185 mm och maximal backbredd på 80 mm.

På expot fanns en egen avdelning med förinställare. Längst
ned på bilden ses den nya helautomatiska förinställaren
Elbo Controlli E68LA.

Elbo Controlli är en italiensk tillverkare av förinställningsmaskiner som Ravema har samarbetat med i drygt 20 år. Att förinställa
skärande verktyg i en förinställningsmaskin innebär flera fördelar som gör att en verkstad sparar både tid och pengar.
Att förinställa verktyg för skärande bearbetning utanför verktygsmaskinen innebär en kvalitetshöjning. Ju bättre skären är inställda i förhållande till varandra desto längre livslängd på dem.
Med förinställda verktyg har operatören också koll på ställängderna.
Under RavemaExpo fanns Elbo Controllis nya helautomatiska
förinställare E68LA på plats. Förinställaren kan enkelt kopplas
upp mot Mazaks verktygsmaskiner för att skicka verktygsdata
direkt till maskinen. E68LA är den första Elbo förinställaren
med cnc-styrda axlar.
–I maskinen går det att förprogrammera till rätt mätvärde, vilket spar mycket tid, säger Roger Höglund.
I modellens beteckning fin s också siffrorna I och S som står
för integrated solutions.
–E68LA kan levereras med ett camsystem där till exempel ett
verktygsbibliotek kan byggas upp, säger Roger Höglund.
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Ett verktygsbibliotek kan till
exempel innehålla skärdata, verktygsgeometrier, 3D-solider, med mera.

Foton: Per Sjögren

Tio verktygsmaskiner visades i Ravemas
demohall, bland annat två stycken Mazak
Integrex i-200S. En av dem var automatiserad. Den anläggningen har nu installerats hos Degerfors Mekaniska Verkstad.
Vi ringde upp Thomas Isaksson, vd och
delägare av företaget:
–Anläggningen innebär att vi kan ha
produktion 24 av dygnets timmar istället för åtta timmar. Vi tillämpar inte skiftOla Wilhelmsson och Roger Höglund, säljare respektive teknisk chef på verktjänstgöring.
Cellen är en Marab-lösning där betjä- tygsavdelningen på Ravema.
ningen utförs av en Fanuc-robot. Med automationslösningen kan Degerfors Mekapå verkstäder som vill vara konkurrenskraftiga på en tuff global
niska Verkstad öka produktionen utan att
marknad.
behöva anställa fler edarbetare.
Mazak använder mottot Done-in-One för att beskriva fle –Det är en mycket kostnadseffektiv automationslösning. Vi
räknar med att cellen har betalat sig på ett och ett halvt år, säger funktionsmaskiner som Integrex. Med andra ord – i en Integrex
är det från råmaterial till färdig slutkomponent i en och samma
Thomas Isaksson.
Integrex i–200S är en produktiv och flex bel maskin där såväl maskin. Genom att använda sig av en Integrex får verkstadsföreavancerade svarv- som fräsoperationer kan utföras. Flerfunk- tag flera ördelar som kraftigt ökad produktivitet.
tionsmaskiner som Integrex i-200S har en betydande inverkan
Det innebär att detaljer med mycket komplexa geometrier inte
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Koordinatmätmaskinen Wenzel LH 1512 var utrustad med det femaxliga mäthuvudet Revo 2 från Renishaw.
behöver flyttas mellan olika maskiner för att färdigställas utan
kan istället bearbetas helt färdiga i en Integrex i-200S.
Ravema representerar även den tyska tillverkaren av mätmaskiner Wenzel. Highlight under expot inom mätning var koordinatmätmaskinen Wenzel LH 1512 utrustad med det femaxliga
mäthuvudet Revo 2 från Renishaw.
–Vi vill visa våra kunder att vi kan erbjuda den här typen av
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mätning. Men också synliggöra för kunderna hur mycket tid som kan sparas genom att använda sig av Revo 2 i en Wenzel
LH 1512, säger Stefan Wiberg, produktspecialist mätteknik på Ravema.
Den stora fördelen med Renishaws
Revo 2 är att den genererar oerhört mycket data på kort tid. I och med att det är
ett femaxligt mäthuvud med fri rörlighet i
360 grader minskas antalet probkonfig rationer kraftigt. En användare behöver
alltså inte en uppsättning med prober för
att utföra mycket mätning.
Det är helt fri indexering där det går att
ställa/rotera mäthuvudet med skaft och
mätspets i vilken indexvinkel som man
önskar. Det programmeras i styrsystemet.

Det femaxliga mäthuvudet kan användas för både skanning och taktil mätning.
–Revo 2 kan skanna upp till 500 mm i sekunden tillsammans
med spetslängder upp till 800 mm och mäter med endast fem
gram i mättryck, säger Stefan Wiberg.
I Revo 2 kan mätning utföras med lika hög noggrannhet genom hela systemet, det vill säga den höga noggrannheten kan
bibehållas ända fram till kulan på mätspetsen.
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En annan medutställare var Chuckcen-

ter som brukar delta på RavemaExpo.
–Det är ett bra tillfälle att visa besökarna vad vi har, säger Patrik Andersson, vd
och ägare av Chuckcenter.
Chuckcenter har ett brett sortiment av
hållande verktyg, borr- och svarvchuckar,
fasta- och roterande svarvdubbar, skruvstycken, med mera. En av Chuckcenters
agenturer är Kitagawa. Under expot demonstrerades deras nyutvecklade hylschuck DKF.
–Den kommer att börja säljas i maj.
DKF är mer slimmad jämfört med tidigare hylschuckar, vilket bland annat innebär
bättre åtkomlighet och därmed blir det
lättare att bearbeta, säger Patrik Andersson.
Chuckcenter demonstrerade även Kitagawa CK160, ett rundmatningsbord som
Jan Hjelseth, vd för Tungaloy Scandinavia, visade den nya svarvsorten T9215.
är till för treaxliga fle operationsmaskiDen har en beläggningsteknik som är mycket slitstark vilket möjliggör bearbetner.
ningar med kraftigt ökade skärhastigheter.
Genom att utrusta en treaxlig maskin
med rundmatningsbordet får en användare tillgång till fyraxlig bearbetning i
Revo 2 kan användas för mätning av till exempel de- maskinen. Denna konfigur tion är ett alternativ för en verkstad
taljer för fordonsindustrin som motorblock, samt för mätning av som inte har en fyraxlig fle operationsmaskin och inte vill köpa
propellerblad. 3D-ytor och komplexa 3D-geometrier kan skan- en.
CK160 kan placeras antingen vertikalt eller horisontalt i en
nas mycket snabbt. Det är helt fri indexering i Revo 2.
Det går att ställa/rotera mäthuvudet med skaft och mätspets i verktygsmaskin.
vilken indexvinkel som man önskar. Det programmeras i Wenzels mjukvara Quartis.
Per Sjögren
Wenzel LH 1512är en av de största koordinatmätmaskiner som
Wenzel har. Mätområdet för x/y/z är 1500 x 2500 x 1200 mm.
–Bädden är av granit och mätmaskinen står enbart på luftkuddar, säger Stefan Wiberg.
Ravema hade 25medutställare. En av dem var Tungaloy Scandinavia, som är dotterbolag till den japanska verktygstillverkaren.
Jan Hjelseth, vd för Tungaloy Scandinavia, var på plats hos Ravema. Han visade bland annat den nya svarvsorten T9215 som
ökar produktiviteten vid svarvoperationer avsevärt.
T9215 har en speciell beläggningsteknik som är mycket slitstark vilket möjliggör bearbetningar med kraftigt ökade skärhastigheter. Det handlar om skärhastigheter upp till 400 meter per
minut i de fle ta förekommande material, även i tuffa material
som legerade stålsorter.
Tungaloy Scandinavia har sedan ett år tillbaka ett samarbete
med Ravema.
–Samarbetet med Ravema har inneburit en positiv utveckling
för oss båda, säger Jan Hjelseth.

En av 25 medutställare hos Ravema var Chuckcenter som
visade Kitagawas nyutvecklade hylschuck DKF. Den är mer
slimmad jämfört med tidigare hylschuckar, vilket bland annat innebär bättre åtkomlighet och därmed blir det lättare
att bearbeta.
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Precisionshållare för svarvar
Oavsett om det handlar om fasta hållare för
svarvverktyg, komplexa drivna verktygshållare
eller rent av skräddarsydda specialhållare är
SU-Matic ett val du inte behöver ångra.

Dorato Tools AB
Kungsgatan 90,632 21 Eskilstuna
Telefon: 0771-”dtools”
E-mail: order@d-tools.se, www.d-tools.se
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För alla som jobbar med transmissioner och andra hårdsvarvade komponenter är dessa CBN-sorter att föredra
menar Sandvik Coromant.

Sänkta bearbetningstider och lägre
kostnader med ny CBN-sort
Senaste CBN-sorttekniken förbättrar effektiviteten vid intermittent svarvning
av härdade växellådsdelar

Skärsorter av CBN (kubisk bornitrid) används vid bearbetning av komponenter till växellådor.
Med den senaste sorttekniken kan de som svarvar detaljer uppnå betydligt bättre
verktygslivslängd, trots att applikationernas arbetsstyckematerial oftast är sätthärdade eller
induktionshärdade.

D

en traditionella tillverkningsmetoden för
många härdade detaljer är slipning. Men
med allt fler skärverktyg i keramiska och
CBN-material har hårdsvarvning (HPT) för
stål med en hårdhet på 55–68 HRc blivit ett
möjligt och kostnadseffektivt alternativ.
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Hårdsvarvning har faktiskt visat sig minska bearbetningstiden och kostnaderna med 70 procent eller mer, samtidigt som
det också ger bättre flex bilitet, kortare leveranstider och högre
kvalitet.
Därför används hårdsvarvning i stor utsträckning inom fordonsindustrin, inte bara för växellådskomponenter, utan också
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CBN 7135-sorten är avsedd för effektiv längsgående svarvning av
kugghjul och axlar med ofasade kilspår eller fic or, liksom drivknutskomponenter som inre/yttre lagerbana och bur.

för andra delar i drivlinan, som ventilsäten, kolvar, cylinderfoder
och drivaxlar.

Material i skärverktyget

Keramiska skärsorter kan användas till komponenter med hårdhetsvärden mellan 50 och 60 HRc, och där kraven på ytjämnhet
är medelhöga. CBN-sorter är dock det perfekta skärverktygsmaterialet för hårdsvarvning där högre ytjämnhet krävs.
CBN-materialen ökar motståndskraften mot gropförslitning
och brott vid höga skärhastigheter i sätthärdade och induktionshärdade material. De senaste skärsorterna från Sandvik Coromant är CB7125 och CB7135.
Sorterna kan hjälpa tillverkare inom fordonsindustrin som
står inför svarvoperationer som kräver medeltunga till tunga intermittenta skär i 58–62 HRc-material och är framtagna för att ge
längre, stabilare och mer konsekvent verktygslivslängd.
Växellådsdelar är de nya skärsorternas främsta målapplikationer. Den nya PVD-beläggningen gör CB7125 lämplig för medeltung intermittent hårdsvarvning (fasade komponentkanter),
medan CB7135 passar tung intermittent hårdsvarvning (ofasade
komponentdetaljer).

Olika eggprepareringar fin s beroende på graden av intermittent bearbetning. Dessa prepareringar är optimerade för bästa
balans mellan lång livslängd och tillförlitlig bearbetning.

Kuggar och axlar

Bland de operationer som kan dra fördel av CB7125är längsgående svarvning av kugghjul, axelsplines och axlar med

Svensktillverkade
vattenskärningsmaskiner
Upptäck fördelarna med att vara kund hos Water Jet Sweden
– ledande på vattenskärning i Skandinavien. Vi erbjuder
ett av världens bredaste sortiment av kvalitetsmaskiner,
baserade på kundernas krav och behov med garanterad
prestanda och livslång service. Idag finns våra kunder
i över 40 länder världen över.
Vill du veta mer? Välkommen att kontakta
oss på 0457-455 440 eller sales@waterjet.se.
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Foto: Sandvik Coroma

gerbana för en drivknut av sätthärdat stål (60 HRc), uppnåddes
15 procent längre verktygslivslängd för skär med CB7125-sort
jämfört med konkurrentens motsvarande skär.
Vid en skärhastighet på 160 m/min och en matningshastighet på 0,19 mm/varv kunde CB7125-skäret tillverka 1
272 detaljer jämfört med 1 106 för konkurrentens skär.

Imponerande prestanda

CBN 7125 och CBN 7135 är optimer
ade för svarvning i stålmaterial med en hårdhet på 58–62 HRc. De båda sorterna
erbjuder också längre och mer konstant verktygslivslängd,
goda ytjämnhetsnivåer och konstanta måttoleranser.

fasade oljehål/fi kor. Planing av kuggar är en annan applikation, men även svarvning av kronhjul från mjukt till hårt
(borttagning av härdat lager).
Typiska skärdata som kan uppnås är en skärhastighet på 100–
200 m/min, en matningshastighet på 0,05–0,45 mm/varv och ett
skärdjup på 0,05–0,5 mm.
Som ett exempel på de potentiella fördelarna för utvändig axiell och plansvarvning av en kugge av sätthärdat stål (62 HRc),
kunde man uppnå en 140 procent ökning av verktygslivslängden
vid ett kundprov med skär av sorten CB7125,jämfört med kundens tidigare skär från en konkurrent.
I en Mazak QTN 300 (svarv) var skärhastigheten 120 m/min,
matningen 0,12 mm/varv, och skärdjupet var 0,1 mm. Alla skärdata var desamma för båda skären. Även om båda skären uppnådde identisk spånavverkningshastighet (MRR), höll skäret
med CB7125-sort till 12 komponenter, jämfört med endast fem för konkurrentens skär.
I ett annat kundexempel vid utvändig
svarvning
(intermittenta skär) på en inre la-

Grafik: Sandv
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De senaste Sandvik Coromantsorterna möjliggör medeltunga
till tunga intermittenta skär
som avlägsnar det härdade
lagret (skärdjup upp till 2 mm) i
sätthärdat och induktionshärdat
stål, vanligt på komponenter
inom fordonsindustrin.
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När det gäller CB7135 är det längsgående svarvning
av kuggar och axlar med ofasade kilspår/fi kor som
drar störst fördelar av sorten, liksom bearbetning
av drivknutar (inre/yttre lagerbana och lagerhållare).
Här är typiska skärdata en skärhastighet på 80–160 m/
min, en matningshastighet på 0,05–0,4 mm/varv och ett
skärdjup på 0,05–0,5 mm.
Tänk på att hög värme i skäreggsområdet minskar skärkrafterna. Därför generar en alltför låg skärhastighet mindre värme,
vilket kan orsaka skärbrott. Hårdsvarvning utan skärvätska är
den perfekta situationen, och absolut genomförbart.
Skär av kubisk bornitrid (och keramiska skär) har bra motstånd mot höga bearbetningstemperaturer och man slipper både
kostnaderna och svårigheterna med skärvätska
Ett bra exempel på potentialen hos CB7135 åskådliggjordes
när 12 procent längre verktygslivslängd kunde uppnås vid bearbetning av den yttre lagerbanan i en drivknut. Här användes skär
med CB7135-sort för invändig svarvning i C53 induktionshärdat
stål (60 HRc) i en EMAG VSC400-svarv med vertikal plockning.
Runt 390 detaljer tillverkades med CB7135-skäret, jämfört
med 350 med konkurrentens skär. Skärdata inkluderade 180 m/
min skärhastighet, 0,13 mm/varv matning och 0,15 mm skärdjup.
Så bra resultat är också beroende av flera andra konfigur tionsfaktorer. Till exempel är god maskinstabilitet, fastspänning
och linjering av arbetsstycket avgörande. Som riktlinje är ett
längd-diameter-förhållande på upp till 2:1 för arbetsstycket normalt acceptabelt för komponenter som endast är fästa i en ände.
Om extra stöd för dubbdockan används kan förhållandet
ökas. Ett spindeldocks- och dubbdocksutförande med termisk
symmetri ger extra dimensionell stabilitet.

Hårdsvarvningstrend

Det fin s flera anledningar till att välja hårdsvarvning framför
slipning. Om till exempel konfigur tionen av delar förändras, är
det lättare att utföra ändringarna på en svarv än på en slipmaskin.
Svarvar är också snabbare och ofta betydligt billigare i drift än
slipmaskiner, medan spånor som produceras vid hårdsvarvning
är mer miljövänliga än det slam som bildas vid slipning.
Andra orsaker inkluderar det faktum att skärvätska ofta inte
behövs vid hårdsvarvning, vilket ytterligare sänker kostnaderna
för kassering och återvinning. Svarvar innebär normalt också en
mycket lägre maskininvestering än slipmaskiner.
Kapaciteten hos de senaste CBN-sorterna är ytterligare en
viktig orsak att fordonsindustrin allt mer övergår till hårdsvarvning och kan maximera de potentiella fördelarna hos denna innovativa process.
Den här artikeln kommer från Sandvik Coromant
och har redigerats av Verkstadstidningen.
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De är samlade vid Triags kub som har låg
vikt och klarar mycket höga vibrationer.
På varsin sida om kuben står Mattias Bard
och Johan Nilsson från Edeco. På huk ses
Robin Jäggi från det schweiziska företaget
Triag International.

foto: per sjögren

En kub med låg vikt som
klarar höga vibrationer
En av många produkter som Edeco Tool säljer är en kub som väckte intresse när den visades på
ett event i höstas. Trots låg vikt har kuben en mycket god vibrationsdämpning.

E

deco Tool AB är en väletablerad leverantör av
skärande verktyg och produkter för uppspänning till svensk verkstadsindustri. När eventet
Metal Inspiration Days genomfördes i Jönköping i slutet av förra året var Edeco Tool medutställare hos Stenbergs.
Edeco demonstrerade flex bel uppspänningsteknik. Att använda sig av produkterna innebär att produktion med hög effektivitet och med så få avbrott som möjligt kan uföras i verktygsmaskiner.
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–Vi visar allt från från små skruvstycken, för framför allt femaxliga fle operationsmaskiner, upp till stora kuber, säger Mattias
Bard, produktchef fräsning på Edeco Tool.
Bland annat demonstrerades en kub från det schweiziska företaget Triag International som flera besökare blev intresserade av.
–Vi har fått mycket gott genomslag för kuben och med flera
intressanta case, säger Mattias Bard.
Johan Nilsson, produktchef hållande verktyg på Edeco Tool,
skjuter in:
–Kuben har låg vikt, motsvarande aluminium, den är ändå
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mycket stabil och har mer dämpande effekt än motsvarande kuber av gjutjärn.
Kärnan i kuben är av Tripoxymineral som Triag själv har ut-

vecklat. Tripoxymineral är mineralgjutgods och makadam (som
är krossad sten). Det innebär att Triags kub har egenskaper som
gedigen stabilitet, vilket bland annat gör att den klarar mycket
höga vibrationer.
I och med att Triagkuben har en låg vikt blir totalvikten för
kuben med uppspända ämnen betydligt lägre jämfört med motsvarande kuber av gjutjärn eller stål.
Det är mycket som måste fungera vid palettisering av en horisontal fle operationsmaskin. Det är inte alla paletter/palettmagasin som klarar så höga belastningar som en gjutjärnskub, som
till exempel är 100 cm hög och har uppspända ämnen runt om,
väger.
–Alternativet då blir att använda sig av en inte fullt lika hög
gjutjärnskub, säger Johan Nilsson.
Resultatet blir med andra ord att färre detaljer kan bearbetas.

Med Triags kub av Tripoxymineral behöver man inte kompromissa när det gäller höjden på kuberna, som växlas in och ut i
fle operationsmaskiner. På så sätt kan man fullt ut nyttja potentialen i en palettiserad horisontal fle op.
Det innebär att fler ämnen kan fi eras på Triagkuben jämfört
med kuber i stål och gjutjärn.

–Triags kuber fin s i flera olika former, dimensioner och höjder. Med dem är det möjligt att låta maskinen gå under en längre
tid, till exempel obemannad körning under kvällar och nätter,
säger Johan Nilsson.
Triag International är en av de ledande tillverkarna i Europa av
modulära spännsystem. Företaget är mycket stora inom området
kuber och vinkelhyllor med referenssystem tillverkade i epoxygranit.
Edeco Tool har ett brett produktsortiment. Företaget säljer
bland annat skärande verktyg, hållande verktyg, chuckar, uppspänningsteknik, mätverktyg. Några av deras leverantörer är
Alberti (hållande verktyg) och Boehlerit, DC, Vargus (skärande
verktyg).
Huvudkontoret ligger i Karlstad, utöver det har Edeco också
filialer i Sandviken, Eskilstuna och Värnamo samt dotterbolag i
Köpenhamn.
2018 var ett händelserikt år för Edeco Tool med ökad försäljning i såväl Sverige som Danmark.
–Det råder fortfarande högkonjunktur, säger Johan Nilsson.
Förra året etablerade sig Edeco Tool också i Danmark där de
har dotterbolaget Edeco Tool ApS. Det skapades genom förvärvning av tooling-divisionen hos HCT Tools. Dotterbolaget säljer
fortfarande tooling-divisionens produkter som toppas av produkter från det svenska företagets agenturer.
Per Sjögren

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

Eroglu har tillverkat
verktygshållare i hög kvalitet
sedan 1978, och har över 6 000
artiklar i sortimentet.
Fräschuckar, hydraulchuckar,
krympchuckar, kraftchuckar samt
mycket mer, finns i lager för
omgående leverans.
Hög kvalitet, till rätt pris!
Kontakta oss för att beställa
2019-års katalog!
Köp online i vår webshop:
shop.gjsverktyg.se
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Foto: Edgecam

skärande bearbetning

Edgecam är numera en
del av Hexagon-enheten
Production Software.

Ny Hexagon-enhet skapar innovativa
programlösningar för industrin
De tre Hexagon-ägda företagen Vero Software, FASys och Spring Technologies har integrerats
och blivit en del av Hexagon Manufacturing Intelligence. De tre varumärkena bildar enheten
Production Software inom Hexagon Manufacturing Intelligence.

D

et här är en tydlig markering och ett klargörande att produktyperna hänger ihop, säger
Anders Brunström, vd för Edge Technology
som är svensk återförsäljare av Edgecam.
Edgecam, som är en av de ledande camsystemen i världen, utvecklas och levereras av Vero Software.
Steve Sivitter, vd för Production Software, säger följande i ett
pressmeddelande:
–Under de senaste fem åren har vår tillgängliga teknik och
våra lösningar utvecklats väsentligt från Vero Softwares cad/
cam-arv. Vi fokuserar allt mer på att utveckla produktsynergier som hjälper kunderna att förbättra kvalitet och produktivitet.
Steve Sivitter fortsätter:
–Tekniska experter från Vero, FASys och Spring har arbetat
mycket nära varandra under en tid, så att fungera tillsammans
som en enda enhet är därför ett naturligt steg för oss. Vi är
glada över möjligheten att skapa innovativa programlösningar
för tillverkningsindustrin.
Med andra ord – produkterna från Vero Software, Spring
Technologies och FASys har under en längre tid sammanflä-
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tats. Det är nog ingen dum gissning att Hexagon-enheten Production Software kommer att arbeta för att ta fram gemensamma lösningar/produkter som innebär att verkstadsföretag kan
effektivisera sin produktion än mer.
Spring Technologies utvecklar programvaror för simuleringar

av verktygsmaskiner samt verifie ing och optimering av verktygsbanor och verktygsmaskinhantering.
FASys utvecklar mjuk- och hårdvarulösningar inom nischen
innovativa produktionslösningar, till exempel produktionsteknik inom cnc-teknik. De erbjuder även konsulttjänster inom
industriell rådgivning samt omfattande service och support.
Hexagon Manufacturing Intelligence, som är en division
inom Hexagon-koncernen, är en ledande aktör inom industriell mätteknik. I divisionen ingår företag som tillverkar och säljer all form av mätteknik, mätsystem, koordinatmätmaskiner
och mätprober för verktygsmaskiner, med mera.
Totalt har mätteknikkoncernen Hexagon AB åtta aff rsdivisioner. Hexagon har cirka 20 000 anställda över hela världen
och en omsättning på runt 3 500 mi ljoner euro.
Per Sjögren

verkstadstidningen | 3

2019

ETT TRYGGT VAL

FRAMTIDEN ÄR REDAN HÄR
WWW.RAVEMA.SE | +46 370 488 00

plåtbearbetning

Servoelektriskt och vattenskärning
på Din Maskins event
Under Din Maskin Julexpo visades fle a intressanta maskiner, till exempel en ny typ av SG. I
demohallen fanns också en kantpress med ett unikt servoelektriskt drivsystem och en femaxlig
vattenskärmaskin.
SG står för Shear Genius. I demohallen fanns en uppgraderad
version av stans/vinkelsaxen SG 1530. Denna version har ett servoelektriskt drivsystem som möjliggör att klipprörelsen utförs
både snabbt och med hög precision. Det är mycket bra plåtutnyttjande i och med gemensamma klipplinjer.
Denna anläggning tillhör en helt ny generation där vinkelsaxen har en förbättrad konstruktion, det ger snabbare klippskrotshantering och betydligt kortare cykeltider än jämförbara
modeller.
SG 1530 är också utrustad med roterande stanshammare som

foton: per sjögren

I

förra numret hade vi vår första artikel från Din Maskin Julexpo, då beskrev vi bland annat Prima Power BCe Smart. Att producera i denna bockautomat
innebär hög flexibilitet och att man kan utföra produktion ända ned till enstyckstillverkning med hög
lönsamhet.
Din Maskin hade som brukligt satsat rejält med flera maskiner
i demohallen. Där fanns SG 1530, ett par Safan Darley E-Brake
och vattenskärmaskinen Idroline 1730 från det italienska företaget CMS Tecnocut. Vi börjar med Prima Power SG 1530.

Femaxlig vattenskärning
demonstrerades under eventet.
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från 20–300 ton och med bockningslängder från 800–4 100 mm.
En servoelektrisk driven kantpress
har ett par fördelar jämfört med en
kantpress med hydraulisk drivning.
Två av fördelarna är lägre energiförbrukning och sänkta drift kostnader.
Det blir heller inte lika mycket underhåll i en servoelektrisk kantpress,
som i en hydrauliskt driven press, eftersom det inte är lika många komponenter som ska underhållas. Den
servoelektriska kantpressen är enklare och har färre delar, därför blir det
mindre underhåll.
I kantpressarna används heller ingen hydraulolja. Operatörer undviker
Demonstration av en servoelektrisk kantpress från SafanDarley av modell E-Brake.
alltså all hantering av oljor samt att
risken för allergier och miljöpåverkan
minskar. Sist men inte minst sparar en
medför ökad verktygskapacitet samt nya maskinskor som redu- verkstad pengar i och med att de slipper köpa hydraulolja. Utöcerar vibrationerna till golvet med cirka 80 procent.
ver det behöver inte operatörer arbeta med att byta hydraulolja.
Under julexpot demonstrerades en E-Brake med presskraft på
Din Maskin har under det senaste decenniet haft stora försälj- 40 ton. Maskinen hade också, enligt Din Maskin, ett unikt serningsframgångar med Safan Darleys modellserie E-Brake. Safan voelektriskt drivsystem som minimerar behovet av bombering.
Darleys elektriska kantpressar fin s i modeller med presskrafter Kantpressen var utrustad med bakre anhåll i full arbets-

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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längd och Wila verktygsinfästning som standard.
Maskinen hade en bockningslängd på 1600 mm.
Din Maskin är kanske mest

känd för att sälja Prima Power
och SafanDarley. Men de säljer också CMS Tecnocut, en Stans/vinkelsaxen SG 1530 har ett servoelektriskt drivsystem som möjliggör att klipprörelitaliensk tillverkare av vatten- sen utförs både snabbt och med hög precision.
skärmaskiner. Under julexpot
demonstrerades den femaxliga vattenskärmaskinen Idroline S1730.
I vattenskärmaskinen kan detaljer med mycket komplexa Det är nc-styrning av den abrasiva enheten, det är inte bara en
geometrier skäras färdigt i en enda uppspänning, vilket sparar ejektor utan det är en exakt styrning och kontroll på hur mycket
tid. Även fogberedning kan utföras i en CMS Tecnocut Idroline abrasiv sand som matas fram.
S1730.
Enligt företrädare för CMS Tecnocut kan Idroline S1730 skära
Vattenskärmaskinen har rostfri tank för det abrasiva sandma- upp till 250 millimeter i femaxligt utförande och upp till 350 mm
terialet. Slamtransportör är standard, slammet matas automa- i treaxligt utförande i mer eller mindre alla typer av material.
tiskt ut till en säck. Operatören behöver alltså inte tömma tanken
Det fin s flera fördelar med att bearbeta i en vattenskärmakin.
och skyffla ur slammet ur den.
Först och främst så är det en kall bearbetningsmetod. Att skära
Det är justerbar vattennivå, 90 millimeter, i maskinen. Det med vatten innebär att minimal eller ingen efterbearbetning alls
innebär att man kan starta en skärning ovanför vattenytan, där- behöver utföras på skurna detaljer.
efter höja vattennivån och fortsätta att skära under vattenytan.
På detaljer som har skurits i en vattenskärmaskin uppstår det
En fördel med att skära under vattenytan är att det inte dammar. inga värmepåverkande zoner där till exempel mikrosprickor kan
Vattenskärning är visserligen en våt process, men vid skärope- bildas, vilket kan vara fallet i en laserskärmaskin.
rationer träff r de abrasiva sandkornen varandra och slås sönder
Vissa material som laserskärs ska kanske härdas, ytan blir då
– då uppstår rök/damm som smutsar ned.
väldigt svår att bearbeta igen om det är nödvändigt. Ett ämne
som är mycket känsligt för
värme är titan.
En värmepåverkande zon
kan bli upp till två millimeter
bred, beroende på material.
För att ta bort denna zon, eller
skikt, måste efterbearbetning
till, vilket tar tid och kostar
pengar.
Kunden kan på detta sätt
spara flera steg och i slutänden
också tid och pengar.
Per Sjögren

Att producera i bockautomaten BCe Smart innebär
bland annat hög fl xibilitet.
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KOMPLETTBEARBETNING
I NYA DIMENSIONER

INDEX G420
Fleroperationssvarven
för kraftfull bearbetning
av större detaljer
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index-traub.com/openhouse
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CONNECTING
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turning machine is now
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Företagsgruppen med Gnosjö
Laserstans, OG Teknik och
Henjo Plåtteknik är sammantaget en komplett leverantör
inom plåtbearbetning.
Foto: Jonas Johansson

En komplett leverantör
inom plåtbearbetning
I början av det här året förvärvade Gnosjö Laserstans Henjo Plåtteknik i Ljungby. Förvärvet
innebär att Gnosjö Laserstans företagsgrupp kan erbjuda mer eller mindre allt inom
plåtbearbetning.

I

och med köpet av Henjo Plåtteknik räknar Jens Petersson,
vd för Laserstans, att företagsgruppen får en omsättning
på 280 miljoner kronor. Antalet anställda i de tre företagen
är 140. Förutom Gnosjö Laserstans och Henjo ingår även
OG Teknik i Värnamo i denna grupp av företag som alla är
nischade inom plåtbearbetning.
Jens Petersson ser flera s nergier med förvärvet av Henjo:
–Det blir ökade aff rsmöjligheter, rationaliseringar och chansen
att genomföra större aff rer genom att vi kan åta oss större jobb.
Med köpet av Henjo får vi ökad kapacitet som bland annat innebär
att vi kan parera oss mot flaskhalsar i produktionen.
De olika företagen inom gruppen kan till exempel gå in och hjälpa varandra om någon har full kapacitet i sin maskinpark och har
jobb som snabbt måste vara klart.
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Jens Petersson nämner att inom företagsgruppen fin s det nio
laserskärmaskiner.
–Vi är tre företag i samma grupp, där var och en är specialist
inom sitt område. Det kommer generellt att leda till fler aff rer och
ökad expansion vid alla tre enheter, säger han.
Henjo Plåtteknik levererar helhetslösningar inom avancerad plåtbearbetning, de har automatiserad bearbetning, målning och montering. Henjo har precis som Gnosjö Laserstans lagt mycket fokus
på att möta sina kunders krav på en effektiv process till exempel
genom att tillämpa automation.
Henjo bidrar dessutom med större kapacitet inom gruppen när
det gäller svetsning, såväl manuell som robotiserad. Utöver det har
företaget även en egen pulverlackering.
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På bilden ses Gnosjö Laserstans vd, Jens Petersson och Henjo Plåttekniks vd, Anders Larsson.
Med köpet av Henjo får företagsgruppen ökad
kapacitet som bland annat innebär att de kan
parera sig mot flas halsar i produktionen.

Henjo har erfarenhet av att leverera större och kraftigare detaljer till tyngre industri och blir därmed ett
värdefullt komplement till Gnosjö Laserstans kunskaper inom tunnare plåtbearbetning.
–Henjo och OG Teknik tar vid i tjocklekar där vi slutar, säger Jens Petersson.
Gnosjö Laserstans utför laserskärning, stansning
och bockning samt kan, tack vare ett brett kontaktnät
i Gnosjöregionen, även erbjuda efterbearbetning. Företaget levererar bland annat till telekom- och el-industrin men också till företag
som tillverkar ventilationsutrustningar och produkter för byggnadsindustrin.
OG Teknik utför laserskärning och bockning, men även manuell

och automatiserad svetsning. Företaget har tre robotstationer där
detaljer i format upp till 2400 x 1200 millimeter kan sammanfogas. OG Teknik har även tre excenterpressar med presskrafter från
20–65 ton.
Gnosjö Laserstans är sedan flera år tillbaka inne i en expansiv

Foto: Jonas Johansson

fas. År 2013 förvärvades Gnosjöföretaget Lasercentrum som numera är integrerade i Laserstans. 2017 blev Gnosjö Laserstans majoritetsägare i OG Teknik.
Jens Petersson och Gnosjö Laserstans vill växa genom att bredda
verksamheten. Laserstans och OG Teknik har samverkat och kompletterat varandra mycket bra.
Att gruppen nu har utökats med ytterligare ett företag öppnar
upp för stora möjligheter inför framtiden, menar Jens Petersson. I
det pressmeddelande som berättade om Gnosjö Laserstans köp av
Henjo Plåtteknik kan bland annat följande läsas” tillsammans kan
vi i princip göra allt som går att göra med en plåtbit.”
Per Sjögren

THE FUTURE STARTS HERE

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

Preparation/
Setup

verkstadstidningen | 3

2019

Tool Support

CNC

Validation

Job Management

www.ameab.se

43
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Cobots Sweden, som säljer
kollaborativa robotar och
tillbehör till automation,
var utställare. Cobots
Swedens budskap till
företag för att de ska bli än
mer effektiva är att i större
utsträckning satsa på automation och där är kollaborativa robotar en viktig del i
den utvecklingen.

Foton: Katarina Ungman

Mässa visade
industriteknik på bredden
I början av februari genomfördes Industrimässorna i Malmö där Automation och Underhållsteknik
var två av mässorna. Teman var bland annat industri 4.0, digitalisering, kompetensförsörjning och
cirkulär ekonomi. Verkstadstidningen ringde upp ett par utställare efter att mässan hade avslutats.

T

otalt kom 2 460 besökare till Malmö och antalet
utställare var runt 170. En av dem var Cobots
Sweden AB som säljer kollaborativa robotar
och tillbehör till automation. Peter Ämström,
huvudansvarig för logistik och transportroboten MiR i Sverige, var på plats i Malmö.
–Jag tycker mässan i stort sett var bra, med många intressanta
besök i vår monter av såväl gamla som nya kontakter.
Det fin s positiva värden i det något mindre formatet och det
var klart värt att vara med i Malmö anser Peter Ämström och
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tillägger:
–De större mässorna har en fördel då de ligger mer centralt i
Sverige.
Cobots Sweden visade modellerna MiR500 och MiR200 med
toppmodul samt de kollaborativa robotarmarna från Universal
Robots UR3, UR5 och UR10.
–MiR500 och MiR200 med toppmodul som anpassar roboten för intern logistik och materialhantering fi k mycket positiv
uppmärksamhet, säger Peter Ämström, som inom kort kommer
att installera en MiR500 hos ett av de besökande företagen.
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Noggrannare
Snabbare
Mekanisk spänndorn för stora processkrafter
och noggranna toleranser.
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Stort expansionsområde
Korta ställtider
Korta spännlängder
Hög vridstyvhet

Anders Svensson är produktchef på Duroc Machine Tool.

–Vårt budskap är för att företagen ska bli än mer effektiva behövs automatisering i större utsträckning och kollaborativa robotar är en viktig del i den utvecklingen. Det kommer även att
påverka konkurrenskraften mot liknande verksamheter utomlands och påverka arbetsmiljön positivt genom att låta robotar
utföra arbetsmoment som idag leder till förslitning och andra
arbetsskador.
En annan utställare var Duroc Machine Tool som fokuserade

på underhåll men hade även en del automation, samt att de även
tryckte på Duroc Machine Tools verktygsprogram.
–Vi visade Roemhelds program som är ledande på hydrauliska, pneumatiska och elektriska modul– och fix urkomponenter,
säger Anders Svensson, produktchef på Duroc Machine Tool.
I Durocs monter fanns också Stark och deras nollpunktsystem
samt utrustningar för automation, några olika uppställningssystem från Hilma, absorbenter från Pig, skärvätska från Chemirol
och skärvätskerening från Losma.
–Malmömässan var en liten test för oss och vi fi k faktiskt
en del kontakter och leads att jobba vidare med, säger Anders
Svensson.

Mothåll

Spännhylsa

Anslag

Fanuc Nordic visade dels fle operationsmaskinen Robodrill och
en ny kollaborativ robot som lyfter upp till 15 kilogram,
CR–15 iA heter den.
–Vi visade även vår nya Scara-robot som kan lyfta vik-

verkstadstidningen | 3

2019

45

mässor

Foton: Katarina Ungman

Protech demonstrerade 3D-skrivare för både metall och plast
från Desktop Metals och Stratasys. Kalle Grennfalk på Protech
ses här vid maskinen Studio System+ från Desktop Metal.

ter upp till tre kilogram, säger Dan Martinsson på Fanuc
Nordic. Mässan var väldigt bra upplagd. Det hade kunnat vara
lite mer tryck på folk och mer skarpa kunder, det vill säga kunder från den industri vi främst vänder oss till. Men å andra sidan
träffade jag folk från företag som vi normalt sett inte har mycket
kontakt med vilket öppnar för nya relationer.
Mässans upplägg lockade en publik som inte skulle gå in i en
hall med bara tillverkningsmaskiner, menar Dan Martinsson.
–Därför vi fi k reaktioner av typen, ”oj vilken häftig robot”.
Det är folk som inte känner till robotar på samma sätt som våra
kunder normalt gör. De blir positivt överraskade och jag får tillfälle att förklara vad man kan göra med allt detta. Det upplever
man inte på en ren automationsmässa.
–Robotar är hett och i synnerhet de kollaborativa drar till
sig uppmärksamheten, säger Dan Martinsson. På Fanuc ser vi
mycket positivt på framtiden för vi växer starkt och satsar 100
miljoner på ett nytt kontor här i Malmö.
Protech säljer maskiner och utrustningar för additiv tillverkning. På mässan demonstrerade de 3D-skrivare för både metall
och plast från Desktop Metals och Stratasys.
–Vi hade full fart på alla 3D–skrivarna och det är alltid trevligt att kunna visa och samtidigt prata om det som händer, säger
Kalle Grennfalk på Protech. De nya metallskrivarna fi k särskilt
stor uppmärksamhet. De fle ta har sett 3D–utskrifter i plast, men
metall är nytt för många.
3D-skrivarna som visades var till storleken små som mikrovågsugnar från Makerbot och större modeller från Stratasys.
–För vår del var det en lyckad mässa med sitt lite mindre och
nischade format, men vi fi k in rätt människor i vår monter, säger Kalle Grennfalk. Både nya och välbekanta.
Mitsubishi Electric visade automationsprodukter för bland annat verkstadsindustrin.
–Dragplåstret var att vi placerade en vanlig robot mitt i hallen
som man kunde köra snabbt med och normalt kräver att man
sätter upp nät, grindar och staket runt omkring, säger Sigvard
Vågerdal, försäljningsingenjör på Mitsubishi Electric.
–Istället hade vi byggt en zon runt roboten med detektorer så
att den saktade in eller stannade helt om någon rörde sig i robotens närhet. När man fyller på med material är det bara att gå in
och ut igen så drar roboten igång automatiskt. Det var rätt lyckat.
Det pratas mycket om kollaborativa robotar, men man ska använda rätt grejer på rätt plats, menar Sigvard Vågerdal.
–Det fin s förstås fall när en robot ska hjälpa en människa genom hela processen, exempelvis medicintekniska tillämpningar
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Dan Martinsson på Fanuc Nordic AB är area sales manager
för RoboMachine Nordic. På mässan demonstrerade Fanuc
bland annat en ny kollaborativ robot som klarar lyft upp till
15 kilogram. Roboten kan ses bakom honom.
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Sigvard Vågerdal är försäljningsingenjör på Mitsubishi
Electric Europe. Han tyckte att mässan var bra men lite fler
besökare hade inte skadat.

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

Det pratas mycket om kollaborativa
robotar, men man ska använda rätt
grejer på rätt plats.

från BIG KAISER. Så nyttja din maskins fulla
potential med BIG-PLUS®.
Just nu har vi ca. 400 maskiner på vårt
lager i Tyskland för omgående leverans

eller forskning, där en kollaborativ robot är enda lösningen fortsätter han och tillägger:
–Men industrin söker ju oftast snabbhet och kollaborativa robotar går väldigt långsamt. Att cellen är lätt tillgänglig när man
matar på material och att det sedan går för fullt när ingen människa är i närheten är en smidig lösning. Man slipper alla avspärrningar och skydd.
Det var tredje gången som Mitsubishi Electric ställde ut på
Industrimässorna i Malmö.
–Det var lyckat men lite mer besökare hade inte skadat, säger
Sigvard Vågerdal.
De övriga mässorna i Malmö var Pumps & Valves samt Work-

safe och M+R. Arrangör är Easyfairs som har verksamhet i 17
länder genomför sammanlagt 218 mässor.

Besökadress/Postadress:
Snedgatan 1, 342 50 Vislanda

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

Mats Thorén
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på nya poster

Gunnar Strömmer ny på Stenbergs
Sedan mitten av januari är Gunnar

Strömmer ny säljare på Stenbergs med
ansvar för det norra distriktet. Han efterträder Pelle Embretzen som valt att gå vidare med nya utmaningar.
Gunnar Strömmer kommer närmast
från DMG Mori Sweden där han arbetade
i elva år. Först som produktionstekniker
och de sista fem åren som säljare. Han har
även arbetat med produktionsteknik och
projektledning på Sandvik Coromant och
har totalt över 30 års erfarenhet av verkstadsindustrin.
På Stenbergs är de mycket nöjda med

rekryteringen av Gunnar Strömmer. Företagets försäljningschef, Pierre Huss,
tror att de har hittat en bra representant
till Norrlandsdistriktet.
–Vi har hittat en bra matchning med
Gunnar och det blir ett riktigt bra tillskott
till vår säljavdelning. Han kommer passa
bra in på Stenbergs med sin bakgrund, erfarenhet och kontaktnät i Norrland, säger
Pierre Huss.

Gunnar Strömmer.

Ny projektledare för fyra
produktionsmässor
Markus Börrisson är

ny projektledare för
mässorna Elmia Automation, Elmia Svets
och Fogningsteknik,
Elmia Plåt och Elmia
Polymer. Markus Börrisson kommer närmast från Rise Swecast
där han haft en tjänst
som programansvarig.
Han har gedigen erfarenhet från industrin
och en ingenjörsexamen med inriktning Markus Börrisson.
på industriell ekonomi och produktion
vid Tekniska högskolan i Jönköping.
Den nye projektledaren betonar vikten av det personliga mötet i tider när digital kommunikation blivit allt vanligare.
Elmia Automation, Elmia Svets och Fogningsteknik, Elmia
Plåt och Elmia Polymer går tillsammans med mässorna Elmia
Verktygsmaskiner och Elmia 3D går under namnet Elmia Produktionsmässor.
Elmia Produktionsmässor är sex parallellt genmförda mässor
som arrangeras vartannat år.
Ann Kittendorff är fortsatt projektledare för Elmia Verktygsmaskiner och Andreas Eriksson för Elmia 3D.
Nästa gång Elmia Produktionsmässor arrangeras är 12-15 maj
2020.
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FRIALIT®-DEGUSSIT®
KERAMISKA PRODUKTER
FÖR SVÅRA INDUSTRIMILJÖER
Aliaxis utvecklar, producerar och levererar
kundanpassade keramiska produkter och
lösningar för olika områden inom industrin.
www.aliaxis-ui.se

Välkommen till vår
monter D07:29 på
Processteknikmässan
Möt oss i
Möt oss
Monter
C14 i

monter B08:44
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nya produkter

LogiQ5Grip består av adaptrar
med fem skärlägen för TAG-skär
i två och tre mm:s skärbredd.

Flera nyheter från Iscar
Iscar har ett stort utbud av avstickningsverktyg. Den nischen
har nu breddats med LogiQ5Grip bestående av adaptrar med
fem skärlägen för TAG-skär i två och tre mm:s skärbredd.
Adaptrarna klarar avstickningsapplikationer upp till diameter
45 mm.
LogiQ5Grip kännetecknas av hög repeterbarhet efter byte av
skärläge och inga ställtider för justering krävs. Den bakre delen
av adaptern är designad med en ”V-form” (klampeffekt) som
försäkrar maximala spännkrafter och verktygsstabilitet.
Möjlighet fin s också att i samma hållare montera adaptrar för andra skärgeometrier. Hållare
och adaptrar är designade för Jet cut-kylning
upp till 340 bar.
Med LogiQ3Cham har Iscars SumoCham-familj

utökats med ett treskärigt löstoppsborr. Antalet
skäreggar har ökats med 50 procent. Det
innebär bland annat att högre matningar kan tillämpas och därmed också ge
50 procent ökad produktivitet, enligt
Iscar.
Den nya borrspetsen rekommenderas i
första hand bland annat för kortspånande
material och stål. LogiQ3Cham har en själv-
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centrerande borrspets (ingen förborrning alltså). Tre skäreggar
ger också bättre rundhet och betydligt bättre koncentritet.
Här är fler fakta om verktyget – diameterområde 12–25,9mm
med 0,1 mm:s intervall. Skärbärare 1,5xD, 3xD och 5xD samt cylindriskt alternativt weldoninspänning. Borren kan fås kundanpassad bland annat med fasskär som semistandard.
Iscar utökar också diameterområdet för SumoChams borrkrop-

par och borrkronor från diameter 5,0 till 5,9 mm. Borrkronorna fin s tillgängliga i steg om 0,1 mm och borrkropparna fin s i borrlängder 3xD och 5xD.
ICP-borrkronorna kännetecknas av högt motstånd mot förslitning och en stabil och förutsägbar
förslitningsprogression och en möjlig IT10 tolerans.
DCN-borrkropparna består av en stark stålkropp och
invändig kylkanal med utlopp specifikt designat för MQL (minimalsmörjning).
www.iscar.se

Iscars SumoCham-familj utökas
med ett treskärigt löstoppsborr.
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rhenus FU800

Högpresterande märkningsfri skärvätska

Framtidens skärvätska
•

Telefon: 08 514 307 60

•

info@bonthron-ewing.se

•

www.bonthron-ewing.se

Från ritning till färdig komponent
på 20 min!
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Bromi Gruppen AB: Telefon 040-53 75 50 | info@bromigruppen.se | www.bromigruppen.se
Pro
Bromi Gruppen AB: Telefon 040-53 75 50 | info@bromigruppen.se | www.bromigruppen.se
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Wogaard Coolant Saver är enkel att installera och kräver
nästintill inget underhåll. Den drivs av maskinens kylvätskepump, så ingen elinstallation krävs.

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

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

• Värdet för spån
- Bättre pris för spån utan kylmedel

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

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

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

Beställ vår nya produktkatalog!
Produktkatalog 106 är fullspäckad med nyheter och en översiktlig
presentation av Skandinaviens mest kompletta leverantör av
hållande verktyg. Behöver du mer hjälp?
Konsultera våra erfarna säljare, de kan hållande
verktyg på sina fem fingrar!

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

www.chuckcenter.se

nya produkter

Högpresterande sorter för fräsning
Dormer Pramet har introducerat ett par nya högpresterande

sorter för fräsning i härdade material och precis gängsvarvning.
De nya frässkärsorterna inom Pramet-sortimentet, M4303 och
M4310, erbjuder hållbarhet och tillförlitlighet i såväl medelfin
bearbetning som fi bearbetning.
Båda sorterna är konstruerade för höghastighetsfräsning av
formverktyg, vilket innebär förhöjd slitstyrka och längre livslängd. En ultra-tunn PVD-beläggning ökar eggarnas seghet.
Dess substrat, med hög hårdhet och hållfasthet, förhindrar urfl sning.
M4303-sorten ersätter tidigare Pramet-sorten 7205 och ger
överlägsen slitstyrka. Den har utvecklats för härdat stål över
55HRC och gjutjärn, men kan också användas för bearbetning i
stål och ickejärn-metaller.
M4310-sorten ersätter den befi tliga 7215-sorten och erbjuder
en optimal balans av seghet och slitstyrka i härdat stål och gjutjärn. Den kan också användas för bearbetning i rostfritt stål, stål
och ickejärn-metaller.
www.dormerpramet.com

De nya sorterna är konstruerade för höghastighetsfräsning av formverktyg.

Kuka uppgraderar populär robot
År 2010 introducerade den tyska robottillverkaren Kuka serien

KR Quantec som har blivit en framgång. Hittills har Kuka sålt
fler än 100 000 KR Quantec-robotar. Det fin s flera anledningar
till att denna allroundrobot har blivit en sådan succé.
Enligt Kuka har KR Quantec-robotarna hög drift äkerhet och
är mångsidiga, de fin s i olika modeller med bärlaster upp till 120
– 300 kg. När det gäller maximal räckvidd fin s modeller med
upp till 2701 – 3100 mm.
Kukas populära robotserie kan användas inom flera branscher,

som fordons- och gjuteriindustrin samt för bearbetnings- och
hanteringsuppgifter.
Nu har Kuka uppgraderat KR Quantec. Det är en slankare
robot som är kompaktare än de övriga modellerna samt att underhållet är enklare då åtgärder som tidigare var nödvändiga har
försvunnit.
Den nya KR Quantec‐generationen är förberedd för extra rörelselägen, så kallade Motion Modes. Detta är programvarutillägg som säkerställer optimala robotrörelser för specifika til�lämpningar.
Rörelseläget ”Path Mode” möjliggör bankörning med högre noggrannhet och precision medan ”Dynamic Mode” gör att roboten arbetar snabbare och med kortare cykeltider för att åtgärda
flaskhalsar i produktionslinjer.
Motion Modes styr robotens rörelser på ett dynamiskt sätt och utökar dess egenskaper för högsta möjliga processkvalitet. De första Motion Modes blir tillgängliga under andra halvan av 2019
och laddas ned enkelt och smidigt via robotstyrningen.
www.kuka.se

52

verkstadstidningen | 3

2019
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Gripdon för samarbetande robotar
Schmalz lanserar ett gripdon för kolla-

borativa robotar. Det handlar om ett lätt
vakuumgripdon som kan anslutas till små
robotar avsedda för en lägre arbetsbelastning.
Det kollaborativa gripdonet har ett
brett användningsområde och passar bra
för olika typer av hantering av förpackningar som vid intralogistik eller pickand-place. Det kan även enkelt integreras
i automationsmiljöer tack vare sin informationsteknik.
Greppytan är bred och består av ett
flex belt cellgummi. Gripdonet kan
plocka och hålla papp, lådor och andra
tredimensionella former upp till åtta kg.
Kraven för samarbete mellan människa
och robot är uppfyllda och certifierade
enligt standarden ISO TS 15066.
Schmalz gripdon säljs av Schunk Intec
som är generalagent i Sverige.
www.schunk.com/se

Med ett vakuumgripdon kopplad till roboten kan människa och robot samarbeta.

Idealisk för
gängsvarvning
Dormer Pramet lanserar en sort med hög slitstyrka

för gängsvarvning. Sorten heter T8010 och är perfekt
för kontinuerlig gängsvarvning med hög precision i
stål, rostfritt stål, gjutjärn och superlegeringar. T8010
utvidgar företagets Pramet-sortiment inom detta användningsområde tillsammans med den mångsidiga
sorten T8030.
T8010 erbjuder utmärkt slitstyrka och hög pålitlighet och har förbättrat motstånd mot plastisk deformation som ger en stabil skäregg och möjliggör ökade
skärhastighet. Gulfärgade ytor på skären ger en enkel
slitageindikator, samt hårt substrat och PVD-beläggning med optimerade invändiga spänningar, bidrar till
längre verktygslivslängd.
www.dormerpramet.com
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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

Magnelis® ZM 310
- alltid på Bevego!
När du behöver ett material med hög estetisk karaktär samt en
korrosionshärdighet utöver det vanliga är Magnelis® ZM 310
materialet du skall använda. På Bevego lagerhåller vi Magnelis från
0,6 mm – 4 mm. På vårt steelcenter har vi även Magnelis på coil
för klippning i specialformat.

teknik ur tiden

Annonsörer i
Verkstadstidningen 3 2019

Lincoln Zephyr

P

å karosserifabriken Briggs Body Co. konstruerade den holländska
formgivaren John Tjaarda en radikal strömlinjebil med svansmotor.
Bilen testades 1934 på Fords provbana och blev ett förstadium till Lincoln Zephyr.
Från Tjaardas strömlinjebil utvecklades Lincoln Zephyr av Fords
designchef Eugene T. Gregoire tillsammans med Edsel Ford som var vd på Fords
Lincolnavdelning, som Ford övertagit 1922.
Den första Lincoln utvecklades av Henry M. Leland 1920. Leland hade några år
tidigare lämnat sin styrelsepost i Cadillac. Möjligen med influens från sin tidigare
verksamhet som båtkonstruktör skapade Gregoire en spetsig front till skillnad från
Chryslers trubbnosade Airfl w.
Chrysler hade 1934 lanserat sin strömlinjeformade Airfl w utan någon framgång. Däremot blev Lincoln Zephyr en rejäl succé som Lincolns mest framgångsrika modell när den lanserades 1936. Lincoln Zephyr beskrivs som den första framgångsrika strömlinjeformade bilen i USA.
Av totalt 18 994 sålda Lincoln var 17 715 Zephyr. Bilen lanserades som en lågt
prissatt modell inom Lincolns modellsortiment.
Ford försåg bilen med en 4,7 liters V12- motor med 110 hk med aluminiumtoppar och aluminiumkolvar. Motorn var baserad på Fords V8, men Edsel Ford ansåg
inte att den skulle räcka till för den nya Lincolnmodellen. Karossen var självbärande och för första gången kunde Ford presentera en bil med helt tak i stål utan
det vanliga pegamoidtäckta taket.
Som standard hade bilen vacuumassisterade mekaniska bromsar. Hydrauliska
bromsar kom först på de nya 1939 års Zephyr.
Efter andra världskriget användes inte Zephyrnamnet längre, (förrän på 50-talet
på en engelsk Ford) men med Zephyrkonstruktionen som grund skapade Edsel
Ford och Eugene Gregoire en ny framgångsserie bilar med namnet Lincoln Continental.
Text och foto: Hans-Olof Holmgren
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ABUS Kransystem AB

12

Aliaxis AB

48

Alingsås Plåtmaskiner AB

19

AME AB

43

Beros Verktygsslipning AB

19

Bevego AB

57

Bonthron & Ewing AB

50

Bromi Gruppen AB

50

Bystronic AB

12

Chuckcenter AB

51

Colly Verkstadteknik AB

21

Dorato Tools AB

29

Dormer Pramet SE

13

Duroc Machine Tool AB/Epp

7, 47

Edge Technology AB

13

Edströms Maskin AB

4

Erlandsson & Hjorth, Maskin AB

17

Fransson, Maskin AB A.

26, 27

Fructus Data AB

11

GJS Verktygs AB

35

GL Maskin & Verktyg

45

Gühring LVS

33

Hydraulpartner AB

13

Index Traub AB

41

Iscar Sverige AB

1, 60

Kimblad Technology AB

19

Lichron AB

16

Marposs AB

18

Masentia AB

2

Messe Düsseldorf/GMTN

25

MPC AB

12

Ravema AB

37

Sandvik Coromant Sverige AB

23

Seco Tools AB

9

Star Servus Verktygsmaskiner AB

54, 55

TechPoint Systemteknik AB

39

Tungaloy

59

Wasa Kredit AB

8

Water Jet Sweden AB

31

Bilaga i detta nr:
European Exposition Systems AB
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