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Först ett tips
så här i jultider
när adventstakar och julstjärnor
kommer
fram igen. Jag
läste på Energimy n di g h e t e n s
hemsida att ett hushåll kan från första
advent till tjugondag Knut spara 118
kilowattimmar på att välja effektiva
LED-lampor, istället för glödlampor i
sin advents- och julbelysning. Det var
beräknat på att det finns tre elljusstakar, två adventsstjärnor, två ljusslingor
och en julgransbelysning per hushåll.
Belysningen är tänd dygnet runt i 44
dagar, men en av ljusslingorna och julgransbelysningen tänds först på julaftonen, vilket blir 21 dagar. Om man har
LED-lampor och släcker belysningen
då och då och låter den vara tänd sex
timmar per dygn så kan man spara
ytterligare 10 kilowattimmar.
Sparar man inte på elen kan man
som i Finland bygga nya kärnkraftverk. Med rösterna 115-74 godkändes
ändringarna i tillståndet vilket gör att
det nu får byggas ett kärnkraftverk i
Pyhäjoki i norra Finland. Finland
köper cirka 20 procent av sin el från de
nordiska länderna och Ryssland och det
nya kärnkraftverket är väl ett sätt att
minska sitt beroende av att köpa el. Bolaget som ska bygga anläggningen heter

Produktion:
NÄRKETRYCK AB
Box 108, 694 23 HALLSBERG
info@narketryck.se

Metallco Aluminium AS
P.O. Box 34, N - 2854 Eina
Norway

Telephone: +4761198770
Email: aluminium@metallco.com
Web: www.metallco.com

Bilder och artiklar är delvis hämtade
från Metal Supply och Gjuteriet
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Foto:
Mattias Hildingh

3

Fennovoima och ägs till 34 procent av
ett ryskt bolag. Det är många kritiska
till med anledning av vad som pågår i
Ukraina. Frågan om kärnkraftverket i
Pyhäjoki fick tidigare i år till följd att
den finländska regeringskoalitionen
sprack när De gröna avgick i september.
Nu är det klart att vi får ett extraval
den 22 mars nästa år. Socialdemokraternas budget röstades ned av Alliansen
och SD. Löfven sitter kvar som statsminister till dess och med Alliansens budget. Det fanns några som applåderade
högre än andra när det stod klart att det
blir extraval. Reklambranschen, PRbyråer och de kommersiella tv-kanalerna kan räkna med en rejäl ökning av
intäkterna. Mindre applåder kom från
Arbetsmiljöverket som inte får de 100
miljoner som var med i Socialdemokraternas budget och Arbetsförmedlingen
som skulle få 910 miljoner mer i anslag.
Med alliansens budget går de miste om
det. Enligt olika undersökningar kommer de flesta att rösta som de gjorde
i höstas, så då är det kanske läge för
andra konstellationer. Sen är det också stor risk med lågt valdeltagande vid
extraval.
Med dessa ord önskar jag alla
En God Jul och Gott Nytt År.
Hälsar er ordförande

Stefan Eldin
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RI Holding AB
förvärvar
AB Ferrolegeringar (ABF)
RI Holding, som äger 100 % av Carbomax AB, har förvärvat 100 % av aktierna i AB
Ferrolegeringar från Nordic Elements AB. Förvärvet inkluderar alla patent och patentansökningar som ABF har
utvecklat. Tillträde beräknas ske den 17 november 2014, förutsatt att pågående Due Diligence slutförs lyckosamt.
ABF kommer att bli ett systerbolag till Carbomax och bolagen kommer att fortsätta sina verksamheter likt tidigare,
men samtidigt utnyttja de positiva synergier som uppstår och
tillsammans vidareutveckla försäljningen av legeringar och
tillsatsvaror för den metallurgiska industrin.
Bolagen tillsammans blir en betydligt starkare leverantör
för i första hand den Nordiska marknaden. Det ackumulerade årstonnaget landar på ca 125 000 ton, som levereras från

lagren i Västerås och Luleå. Den nya konstellationen medför
att vi enklare kan erbjuda ett mer heltäckande produktsortiment för våra kunder.
RI Holding avser, med fortsatt assistans från Nordic Elements AB, att ta i drift de patent som ABF har utvecklat speciellt avseende molybden. Mer information om denna nya
utvecklingsdel kommer inom snar framtid.
Vi ser med tillförsikt fram emot ett utökat och fortsatt
mycket gott samarbete med alla våra kunder, leverantörer och
övriga affärspartner!
Stockholm den 29 oktober 2014
Robert Idegren, Dag Sjöberg, Jan Minolf

Legeringar i följande
material lagerförs
Mässing, Brons, Rödgods
Aluminium, Zink
Olegerad metall
Tenn, Bly, Koppar, Zink
Legeringsmaterial
Arsenik-Cu, Bor-Cu
Ferro-Cu, Fosfor-Cu

Vill du veta mer om hur Carbomax anpassar rätt kol eller legering
för din process? Hör av dig, vi berättar gärna mer.

Elementvägen 2, 437 36 Lindome
Tel: 031-99 14 77 • 070-620 00 67 • Fax: 031-99 14 78
E-mail: harry@hd-gjut.se www.hd-gjut.se

www.carbomax.se, tel 021-15 03 00, fax 021-15 03 18
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Även andra grund
ämnen och legeringar
saluförs.
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Lättsmält på
Elmia Subcontractor
Så blev det åter dags för den årliga underleverantörsmässan
Subcontractor 2014 på Elmia i Jönköping. Om någon av er
inte besökt denna, kan vi berätta att det är en imponerande
anläggning och deltagarna är många och kommer från alla
delar av världen.
På vårt besök träffade vi utställare från såväl Mönsterås som
Bangkok. Det blev många möten med tillverkare, hantverkare
och leverantörer i en väldigt intressant blandning.
Det är torsdag och mässan har precis sparkat i gång. Trots
att det är en strålande vacker höstdag utanför så är det många
besökare på mässan. Det är trångt i gångarna, men Elmia är
välplanerat så det känns aldrig besvärligt. Ljudnivån är behaglig. Det är varmt och torrt, även om är långt ifrån den svettbastu mina egna erfarenheter av mässbesök och utställningar
vill minnas.
Det ligger en tung doft av popcorn i hela bygget. Överallt
ser man skålar med bjudgodis. Jag tror jag även såg en hårdlagrad fransk kittost. Men de som tänkt ett extra steg bjuder
på vatten. Flaskvatten blir hårdvaluta här, då halsen snabbt
blir torr av samtal och långpromenader.
Det känns som att mässhallarna avlöser varandra och aldrig
tar slut. Men vi besitter en rutin att besöka mässorna. Något
som vi delar med flertalet utställare. Många utställare är trogna mässan och har varit här i flera år. Rutinen är en fördel när
man ska orientera sig i labyrinterna.
Många utställare har ansträngt sig för att locka intresse.
Det blir våra landmärken. Eiffeltorn av gummi, folkracingbilar och ”Vispen” Berntzon speedwaymotorcykel, för att
nämna några exempel.
Det är roligt att ta reda på tankarna bakom dem. Det är
inovatörer, entrepenörer, importörer, leverantörer och en och
en annan hederlig krämare som ger sig till känna under vår
vandring bland montrarna. Vidare ser vi skiftnycklar av plast,
cyklar av trä, ankor av skum och en och en annan västgöte.

Vi letar oss efter klockan ett fram till SJMF:s monter och
träffar några bekanta ansikten. Vi träffar utsällare från GiAB,
Soundseal, AGE-Metall och Lyrestads Gjuteri.
Vi passade även på att besöka andra medlemmars montrar
samt att se efter vad utställare utanför gjuteribranschen tyckte
om mässan.
Det är många nya material som presenteras och introduceras. Det är sammarbetena och korsbefruktningen som andas
nutid och framtid.
På tal om framtiden; 3D-print dominerar utställningen.
Jag minns när de kom för snart decenniet sedan. Det var
science fiction och kändes väldigt exklusivt. Jag kan fortfarande erkänna mig en smula imponerad när jag ser en sådan
printer arbeta.
Vi satte i hop en enkät för att sammanställa vad några av
utställarna vi besökte tyckte och tänkte.

Peter Skoog

Gert-Ove Ellström

Frågorna löd:
1. Namn & Företag
2. Hur många gånger har ni ställt ut på Elmia
Subcontractor?
3. Vilka förväntningar har ni på mässan?
Ser ni några skillnader från tidigare år?
4. Vad är företaget ni representerar, bäst på?

Lars-Erik Björkegren
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1. Lars Nilsson, Soundseal AB
2. 15 år
3. Bättre och trevligare monter, som vi
kan rekommendera till andra medlemmar.
4. Täta porösiteter i gjutgods.
1.
2.
3.
4.

Lars Pettersson, GiAB
4 år
I år har vi en öppen monter, vilket är bättre.
Snabba och punktliga leveranser.

1. Peter Stridkvist,
Lyrestads Gjuteri AB
2. 14 år
3. Bättre plats med profilering
mot företagen i montern.
4. Mindre gods i korta serier.

MÄSSPECIAL
1. Anders Tegnemo,
Mönsterås Metall
2. 20 år
3. Att träffa befintliga kunder.
I övrigt är det sig likt.
4. Komplett leverantör av
aluminiumdetaljer.
Från småserier till fullskaleproduktion.

Roger Karlsson

1. Håkan Johansson,
Traryds Metall AB
2. 5 år
3. Eftersom mässan de senaste
åren var bra, har vi stora
förhoppningar på årets.
4. Flexibilitet med hög
leveranssäkerhet.

Torbjörn Uddén

1. Stefan Eldin, AGE-Metall
2. 15 år
3. Största skillnaden är de förändringar vi har
gjort kring utseendet i montern.
4. Korta serier.

1.
2.
3.
4.

Peter Skoog, Karlebo Gjuteriteknik AB
Cirka 10 år
Ett stort intresse kring 3D-printing (ExOne).
Komplett leverantör av ”nyckelfärdiga”
projekt inom sandgjutning, pressgjutning och
förbrukningsmaterial.
8
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1.
2.
3.
4.

1. Magnus Johansson,
Holsbyverken
2. Cirka 20 år
3. Har ingen uppfattning
eftersom jag inte varit runt
och tittat än.
4. Gjutgods.

Börje Åberg, Lättmetallverket i Roslagen AB
Cirka 10 år
Det är ganska lugnt, men likt tidigare år.
Snabba korta serier av sandgjuten aluminium.

Joakim

Magnus
Linda

Ulrika
1. Jörgen Andersson, Roslagsgjuteriet AB
2. Cirka 20 år, troligen sedan start.
3. Skillnaden är att man tidigare bjöd in kunder
att komma till mässan. Detta var ett bra sätt
att träffa framförallt mindre kunder. Även att
man idag marknadsför mässan utomlands.
4. Legogjuteri, svansproduktion från stora
volymer i olika legeringar. Korta till medellånga serier.

Mikael Hallman

Jörgen Andersson

1. Christer Danielsson,
Stokvis Tape
2. Cirka 30 år
3. Mer folk och fler projekt
att diskutera. Fler besökare
och utställare från utlandet. Mässan
i sig kännsStokvis Tape
1. Christer
Danielsson,
”luftigare” och vi känner
2. C:a 30 år
en viss optimism.
3. Mer folk och fler projekt att diskutera. Fler besökare och utställare från utlandet.
4. Flexibla, innovativa och
Mässan i sig känns ”luftigare” och vi känner en viss optimism.
snabba i självhäftande
4. Flexibla,
material. innovativa och snabba i självhäftande material.

1.
2.
3.

Lars Landström

Peter Göttfert

1. Peter Göttfert,
Norrlandsgjuteriet AB
2. Alla år från 1995
3. Mässan har blivit större, men 		
antalet gjuterier färre.
4. Detaljer i korta serier med 		
höga kvalitetskrav.

4.

1. Reiner Berndt, RM Komponenter AB
2. 7 år
3. Att träffa befintliga och eventuellt
Christer Danielsson, Stokvis Tape nya kunder. Inga större skillnader
från tidigare år. 1. Reiner Berndt,
C:a 30 år
4. Flexibilitet.
Mer folk och fler projekt att diskutera.
Fler besökare och
från
RMutställare
Komponenter
AButlandet.
Mässan i sig känns ”luftigare” och vi känner en viss 2.
optimism.
7 år
Flexibla, innovativa och snabba i självhäftande material.
3. Att träffa befintliga och eventuellt

nya kunder. Inga större skillnader
från tidigare år.
1. Reiner
RM Komponenter AB
4. Berndt,
Flexibilitet.
2. 7 år
3. Att träffa
eventuellt
& Bild
Textbefintliga
& Bild ochText
nya kunder.
Inga
större
skillnader
Mattias
Hildingh
Mattias Hildingh
Peter Ellström
från tidigare
år.
Peter Ellström
4. Flexibilitet.
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Bland råvaruslagen har basmetaller utvecklats mest positivt
under året. Energi, ädelmetaller och jordbruksprodukter har
alla fallit i pris under året. Aluminium, nickel, och zink alla
visar prisuppgångar kring 10 %. Undantagen bland metallerna
är koppar och bly som fallit ungefär lika mycket. I ett europeiskt perspektiv räknat i lokal valuta är prisuppgångarna
ännu större pga. dollarns styrka den senaste tiden. Den amerikanska valutans styrka är en följd av de positiva utsikterna för
den amerikanska ekonomin, vilket styr investeringar till dollarnoterade placeringar som förväntas ge bättre avkastning.
Efterfrågan på metaller gynnas också av den starka amerikanska ekonomin. Frågan nu är om USA kan agera draglok för
ett vacklande Europa. Orosmolnet för metallefterfrågan är
Kina, som i sin ambition att ersätta investeringarnas del av
BNP-tillväxt, med inhemsk konsumtion. En svår process har
det visat sig. Tillväxten avmattas och inflationen är inte så

hög som hade önskats. Fördelen med det senare är att Kina
nu lättar på penningpolitiken, vilket gynnar konsumtionen
av metaller igen.

Risken är stor att underskottet pressar upp priset ytterligare.
SEB tror på en prisuppgång nästa år på i genomsnitt 12 %
till ett pris om $2450.

Koppar

Nickel

Nivåerna av metall i LME:s lagerhus har minskat dramatiskt
under året; från 365 tton till 165 tton. Normalt skulle detta
tolkas som ett tecken på ökad efterfrågan. Troligtvis stämmer
inte detta. I början av året ökade lagren i Kinesiska frihamnar
minst lika mycket som LME-lagret minskade. Materialet
användes som säkerhet för investeringar i Kinesiska högavkastande produkter. Efter den s.k. Qingdao-skandalen, som
uppdagade ett bedrägeri med dubbelräkning av lagerbevis
som säkerhet, förväntades metallen återvända till LME. Så
har inte blivit fallet vilket förbryllar marknaden. En teori är
att Kinesiska staten köpt upp koppar (något som de gör från
tid till annan) för att säkra koppartillgången för framtida
behov t.ex. för de stora investeringar som krävs för att fortsätta
bygga ut elnätet i landet. Gruvutbudet av koppar förväntas
öka nästa år. Så trots begränsat (tillgängligt) lager, förväntar
många experter prispress under 2015. Kopparproduktionen
i de Chilenska gruvorna har de senaste åren hela
tiden överraskat med lägre halter. Varje år sedan
2011 har marknaden väntat sig ett ökat utbud.
Risken finns att det blir ännu en besvikelse. Vi är
lite mer positiva. Koppar har i genomsnitt kostat
$6884 2014. SEB tror på ett pris ca 5 % högre i
genomsnitt 2015.

All fokus har under året kretsat till Indonesiens exportstopp
av obehandlad nickelmalm som gäller från januari i år.
Indonesien står för ca 20 % av det globala utbudet. Malmen har till största delen köpts av Kina som använder den för
produktion av s.k. Nickel
Pig Iron, en produkt som
de kinesiska rostfria stålverken använder som ett
substitut för skrot. Det har
varit ett effektivt och billigt
sätt för Kina att komma åt
nickel. Prisuppgången blev
dramatisk under våren.
När fokus var som störst
på ryska sanktioner, vilket
skapade oro för nickelutbudet från ryska Norilsk,
som står för ca 15 % av
utbudet i världen, blev det
panik. Oron lades sig under sommaren då det den
befarade bristen av material
inte visade sig. Kina importerade istället rekordstora
mängder nickelmalm från
Filipinerna, som håller en
lägre nickel halt. Med detta
material blandat med lager
som byggts upp före exportstoppet av Indonesisk
malm kunde produktionen
av Nickel Pig Iron fortsätta
nästan i oförändrad omfattning. Norilskutbudet blev
det aldrig någon fara med.
Många som köpt på sig
metall under våren, dumpade den och levererade in
på LME-lager. Priset kom
tillbaka efter sommaren till
ruta ett kring $16000, efter
att ha varit uppe i $21000
under
våren.
Exportstoppet gäller fortfarande
och den nyinsatta Indonesiska regering har bedyrat
att det kommer att gälla tills
dess att en inhemsk förädlingsindustri har byggts lokalt.

VAD GÖR DIG MER
FRAMGÅNGSRIK?

en
Välkomm
n
te
till S a
!
Aluminium

Stena Aluminium erbjuder både teknisk support och utbildning i nära samarbete med våra kunder. Målet är att öka kundens framgång genom ökad
kvalitet och effektivitet. Vi tillhandahåller kundanpassad teknisk support
som kan omfatta såväl materialanalys, process- och produktutvecking som
rådgivning inom flertalet områden.
Genom anpassade utbildningar inom områden såsom metallurgi, process,
kvalitet, konstruktion med mera kan vi hjälpa dig att på både kort och lång
sikt höja kvalitet och effektivitet. Att hjälpa våra kunder är vårt uppdrag!
För mer information, ring 010-445 95 00.
www.stenaaluminium.com
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Aluminium
Aluminium har till skillnad från koppar gått igenom en konsolideringsfas. Utbudet begränsas och
lagren har börjat minska. Efter flera år av överskott
är marknaden i balans i år. Efterfrågan ökar med
i genomsnitt 6-7 %, framför allt till transportindustrin. Energieffektiviseringen gynnar användandet av lätta metaller som aluminium. Det produceras ca 50 Mton och det ligger ca 10 Mton i lager.
Det kommer att ta tid att beta av. Men det går åt
rätt håll och priset kan mycket väl fortsätt uppåt nästa år. SEB tror på ett genomsnittligt pris på
$2150 nästa år, ca 15 % högre jämfört med i år.

Zink
Tre stora gruvor håller på, och ska stänga ner produktionen. Detta innebär en strukturell förändring av zink marknaden, då några få producenter
ersätts av flera små gruvor. Det mesta talar för att
utbudet netto kommer att minska framåt 2016.
Risken är ganska stor för framtida underskott av
metall. Kina har förutsättningar att ersätta en del
av detta, men det är sannolikt en prisfråga. Produktionskostnaden är hög för de kinesiska gruvorna.
International Zinc & Lead Studygroup bedömer
det globala underskottet redan i år till ca 100 ton.

Regnsäsongen Nov-feb/mars försvårar produktionen på
Filipinerna vilket förväntas minska exporten drastiskt därifrån samtidigt som de kinesiska lagren förväntas räcka till
februari. Risken är stor att nästa stora prisuppgång sker
under nästa år. SEB prognostiserar ett genomsnittligt pris på
$20000 nästa år att jämföra med årets $17100.
Pär Melander

SEB

Gjuteriet som håller formen
Hejargatan 3a
632 29 Eskilstuna

SAND- och KOKILLGJUTNING
BEARBETNING
i aluminiumlegeringar
Tel: 016-14 84 30
Fax: 016-12 45 62
Epost: info@agemetall.se
Hemsida: www.agemetall.se
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Glödheta även
inom eldfast
Beijer Industri gör det enklare än någonsin att handla upp
eldfasta applikationer. Med oss som totalleverantör inom
såväl Material som Installation & Tillverkning och Service
& Utbildning får du skräddarsydda lösningar från ett och
samma ställe. Resultatet blir bättre överblick, mer trygghet
och ökad lönsamhet.
Vill du veta vad vi kan göra för just dig? Gå in på
www.beijerind.se och läs mer om vårt glödheta erbjudande
inom eldfast.

…vi ses på

SJMF:s Årsmöte
program med företagsbesök

Beijer Industri ingår i Beijer Tech, en grupp specialiserade bolag som samarbetar för att hjälpa nordisk industri att bli ännu mer konkurrenskraftig. beijertech.se

16-18 april 2015

YHTIÖ

Elite Stadshotell
Växjö
Torsdag 16 april - ”Kom som du är”. Gemensam middag på kvällen
kl.19.00.
Fredag 17 april - Bussresa med studiebesök. Vi börjar med ett besök hos
Traryds Metall. Bussen tar oss vidare till Ljungby, där vi besöker Combi
Cast och CWP. Tillbaka i Växjö blir det lunch på Elite Stadshotell. Kvällen
avslutas med middag och underhållning.

Soundseal ab • Box 127 • 305 05 Getinge • Tel 035-580 05 • Fax 035-583 05
www.soundseal.se • E-post. info@soundseal.se

Metallimpregnering
• Ledande i Norden inom metallimpregnering på lego.
• Tätar mikroporositet i alla typer av gjutgods och sintergods med miljövänlig regenererbar
metakrylatplast i Caskade-processanläggning med återvinning.
• Vi kan även erbjuda information om tätningsanläggningar i olika versioner och storlekar.

Lördag 18 april - Årsmöte samt information från våra medlemmar.
Programmet avslutas vid 12-tiden.
Reservera dagarna redan nu!

Tätningskvot:

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA: GERT-OVE ELLSTRÖM: gertove@sjmf.se
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• Tempområde: -150° - +200°
• Trycktäthet: 1000 bar
• Kemiskt motstånd
• Fluorescerande
• Korrosionsskydd
• Dokumentering

Godkännande:

• US Navy MIL-II-17563 B
• Lloyds´Reg/Ship. MAT/GEN/002
• Brittisk Standard: BS 5750: Part2:1987
• Underwriters Laboratory Inc. MH16455
• British Admirality
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Beijer Industri
satsar
Trots det rådande konjunkturläget
satsar Beijer Industri framåt med nyanställningar. Beijer Industri har anställt
två nya säljare och utsett en ny chef
inom gjuterisegmentet. På så sätt kan
man stärka sin konkurrenskraft och öka
närvaron ute hos kunderna på marknaden. Beijer Industri är en komplett
leverantör av råvaror, förnödenheter,
maskiner, reservdelar och service till
gjuterier. Som ett av marknadens äldsta
bolag inom området, med en historia
som går tillbaka till 1860-talet, innehar
Beijers en unik kombination av erfarenhet, trygghet och nytänkande.

Starkt team ger många
fördelar
Med den nya organisationen kommer
man att kunna erbjuda ett komplett
produktutbud till gjuterierna och även
om säljarna har olika ansvarsområden
ska man som kund kunna få tillgång
till Beijers kompletta utbud genom en
och samma säljkontakt. Sammanlagt är
det ett team på tio personer som arbetar med försäljning till gjuterier vilket
bidrar till god tillgänglighet och korta
responstider på förfrågningar av olika
slag. Både i Malmö och Hallstahammar
finns möjlighet att lagerhålla produkter
om detta skulle behövas. Med en stark
säljorganisation har man även bra förutsättningar att skapa starka relationer
med leverantörerna och kunna påverka
dessa med önskemål och krav från den
svenska marknaden. Detta kommer i
slutändan att gynna kunderna och driva
på utvecklingen i rätt riktning. ”De
svenska gjuterierna ansätts idag av hård
konkurrens från andra delar av världen
där man har helt andra kostnader och
förutsättningar för produktionen. Detta
ser vi som en utmaning och arbetar
ständigt på att försöka erbjuda lösningar
och koncept som kan öka våra kunders
konkurrenskraft och bidra till en positiv

utveckling inom svensk gjuteriindustri”,
säger segmentschefen Roger Persson.

Ledande leverantörer
Beijers fungerar som sälj- och supportorganisation åt ett antal ledande leverantörer inom gjuteri.
Allied Mineral Products är en global
tillverkare av monolitiska eldfasta material samt eldfast prefab. Allied erbjuder
en mängd olika eldfasta systemkonstruktioner inom många olika branscher
och är världsledande inom forskning
och utveckling på området. Samarbetet
med Beijers har funnits och utvecklats
sedan ”urminnes tider”.
Heinrich Wagner Sinto Maschinenfabrik GmbH (HWS) designar, tillverkar
och levererar allt från anpassade formmaskiner och systemkomponenter till
nyckelfärdiga helautomatiska formanläggningar. I produktutbudet finns även
hel- till semiautomatiska gjutautomater
i flera olika utformningar och storlekar.
En kontinuerlig utbyggnad och modernisering av befintliga anläggningar har,
genom HWS innovativa teknik och
kvalitetssäkrade
tillverkningsprocess,
framgångsrikt hjälpt till att utveckla
gjuteribranschen under årtionden. Samarbetet med Beijers startade redan under tidigt nittiotal och har genererat ett
femtontal svenska anläggningar, varav
den senaste installerades under 2014.
Hüttenes-Albertus är den ledande internationella tillverkaren av kemiska produkter för gjuteriindustrin. De kan förse
kunderna med alla sorters gjuterikemiska
produkter för användning i samtliga etablerade kärn- och formtillverkningsprocesser. De samarbetar med olika gjuterier
för att kontinuerligt anpassa sina produkter och säkerställa deras tekniska och
praktiska lämplighet. HA och Beijers har
tillsammans försörjt den svenska marknaden under mer än 25 år.
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AKTUELLT
FRÅN KANSLIET
Nya säljare
Inför 2015 har Beijers förstärkt organisationen med två nya utesäljare samt
utsett en ny chef för gjuterisegmentet.

Per Stjernberg
Per anställdes den
förste september 2014
och kom då direkt
från en säljartjänst hos
OTV Plast. Han har
tidigare även erfarenhet från Hassle-Refractories där han
arbetade som säljare med fokus på installatörer inom eldfast. Per kommer på
Beijers att arbeta med såväl gjuteriförnödenheter som försäljning av eldfast till
svenska installatörer samt infodringar
till stålverken.

Nu har vi vår studieresa till Istanbul 12 – 17 september bakom oss.
Vi blev 26 deltagare och det blev en intressant resa med fem gjuteribesök samt ett mässbesök.
Vi samlades alla på ankomstdagen för
en gemensam middag. På lördagen bar
det iväg till gjuterimässan Anikos. Därefter tog bussen oss till den största marknaderna i Istanbul.
Söndagen var helt ägnad till kultur, vi besökte Hippodromen, Blå
Mosken, man tar seden dit man kommer, Hagia Sophia-kyrkan samt avslutades det hela med en båttur i Bosporen.

Jonny Uhde
Jonny anställdes den
förste november 2014
och gick då vidare från
en anställning som produktionschef på Road
Marking Equipment.
Han har tidigare arbetat många år på
Sandviks stålgjuteri i Svedala, bland
annat som underhållsansvarig, och har
således en bred kunskap inom maskiner
och maskinunderhåll samt en god förståelse för själva gjuteriprocessen. Detta
kommer väl till pass då han på Beijers
till största del kommer att arbeta med
maskin- och reservdelsförsäljning till
järn-, stål- och metallgjuterier samt
pressgjuterier.

Roger Persson
Roger har nyligen utsetts till segmentschef gjuteri och förutom daglig
support till kunder kommer han att ansvara för den säljartrupp på fyra personer
som framöver kommer finnas på marknaden. Han har arbetat på Beijers sedan
1984 och har erfarenhet från både konstruktion och försäljning.

Forts "
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Nu gäller det att planera för nästa års studieresa, men
först skall vi ha vårt årsmöte i Växjö. Reservera redan nu 1618 april 2015. På fredagen 17 april kommer vi att göra gemensamma studiebesök och vi planerar in en utflykt också.
Mer information kommer senare.
Glöm ej bort att gå in på vår hemsida www.sjmf.se där
kommer ni att få fortlöpande information. Använd vår hemsida till att informera era kolleger i branschen. Alla nyheter,
stora som små är alltid intressanta. Kontakta kansliet!

Med tillönskning
om en skön jul
och ett gott nytt år!

Vi erbjuder ett digert program av FÖRNÖDENHETER, RÅVAROR, MASKINER samt
UTRUSTNING inom GJUTERI och MODELLTILLVERKNING.
Bland våra leverantörer ingår bla SIKA, DURRANS, EUROTEK, EGES, IDEAL,
SAMANCOR, RCS, GTP SCHÄFER, VEMEK, SPEFORM, ACMOS, JODOVIT.
Våra leverantörer är starkt utvecklingsinriktade och vi kan därmed erbjuda smidiga kundanpassade
lösningar från modellverkstad till formning, kärnmakeri, smältverk och bearbetning.
Hör gärna av er så berättar vi mer:
Mikael Johansson, platschef, tel +46 706-328 339, mikael.johansson@mecatrade.se
Anders Johansson, säljare, tel +46 706-328 004, anders.johansson@mecatrade.se
Martti Nummisto, säljare, tel +46 706-328 331, martti.nummisto@mecatrade.se
Marlene Borst, order/administration, tel +46 735-319 173, marlene.borst@mecatrade.se
Flexibilitet och hög servicegrad är två av våra viktigaste grundbegrepp!
Meca-Trade Oy
Momarken 7
556 50 Jönköping
www.mecatrade.se

tel: 036-184 995
fax: 036-184 975
e-post: info@mecatrade.se
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Måndagen och tisdagen var
det gjuteribesök som gällde,
både på den europeiska och
asiatiska sidan.
Vi besökte järngjuterietTrakya
Dökum som ingår i en koncern om 10 företag. Man gjuter
huvudsakligen grå och segjärn,
ca 70.000 ton per år. Mer information om företaget får ni
på www.trakyadokum.com.tr.
Därefter besöktes ett kopparbaserat gjuteri, ALBAKSAN
som producerar ca 1000 ton
Cu-legeringar per år. Mer information www.albaaksan.com.
På tisdagen var vi på den
asiatiska sidan och besökte två
aluminiumpressgjuterier ARKPEK och CELIKEL samt ARFESAN, (bromscylindrar) mer
information om gjuterierna
finner ni på deras hemsida
www.arpek.com.tr
www.celikel.com samt
www.arfesan.com.tr.
Turkiet är ett stort gjuteriland
med cirka 1000 gjuterier. Produktion 2010, kton: Järn 1100,
stål 153, icke järn 171. 2012
producerades 185 kton gjutaluminium.
På kvällen avslutade vi med
en gemensam middag och vi
har fått smaka på olika turkiska
specialiteter. Bara det kan vara
värt en resa.
Onsdagen var tid för hemresa
och tillbaka till fosterlandet.

Hälsningar Gert-Ove
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Ett stort tack till Özkan

Kosmaz, från Stena Aluminium
som tillsammans med Turkiska
Gjuteriföreningen, TUDOKSAD
där VD Kubilay Dal samt Aysel
Sen, metallurg och planerade
besöken och möjlig gjorde denna
intressanta studieresa.

Lättsmält
Skicka in ditt svar till Lättsmält!
Bokstäverna från de 6 röda rutorna bildar ett ord.
Mejla detta ord, tillsammans med namn och telnr till:
gertove@sjmf.se senast 23 januari 2015.
3 insända mejl med rätt svar vinner tre trisslotter vardera!

Tre vinnare
erhåller tre KRYZZA
trisslotter vardera

Boken om
Alunda Gjuteri
finns att köpa i
bokhandeln
och hos nätbokhandlarna.

ALUNDA GJUTERI

Foto Björn Ullhagen
Text Kersti Killberg

text – Kersti Kollberg
fotografi – Björn Ullhagen

BALKONG FÖRLAG

ALUNDA GJUTERI
Handen, Ögat & Järnet

ALUNDA

Gjuteri
Handen, Ögat & Järnet

Foto Björn Ullhagen
Text Kersti Killberg
format 210 x 225 mm
sidantal 160 sidor
illustrerad
isbn 978-91-85581-80-1

Urgammalt hantverk där precision, ögat
och handens skicklighet betyder allt.
Gjuteriet byggdes efter andra världskriget,
då efterfrågan på gjutjärnsprodukter var
stor. I en oansenlig fabriksbyggnad i det
uppländska odlingslandskapet skapas
historia. Med gammaldags metoder och
verktyg gjuts fortfarande urnor, krukor
och parkutsmyckningar. Läs den fascinerande historien om ett uråldrigt hantverk
som gjutits fast i tiden.

Balkong Förlag

info@balkongforlag.se
www.balkongforlag.se

Behöver ni en fotograf
någon gång? Slå mig
gärna en signal!
Fotograf
Björn Ullhagen
Kyrkbyn Tuvavägen 4
815 91 Tierp
070-535 15 84
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Här finns tidigare nummer av
Lättsmält för nedladdning.

6

Protokoll årsmöte mm.

7

Inbjudan studieresor, mässor.

2

Enkel koppling till föreningens
medlemmar.

3

Förtroendevalda, annonspris
lista, kontaktinfo till kansli mm.

8

4

Aktuellt just nu. Detta ut
rymme kan framöver användas till annan information.

Här kan ni använda olika sök
begrepp såsom olika namn, ort,
produktion, mail, telefon mm.

9

Skriv enkelt ut adresser,
protokoll mm.
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Exempel på annonsut
rymme som kan användas på
olika tidsperioder med olika
budskap.

GJUTERI
GJUTERI
SAND SOM KLARAR NÄR DET HETTAR TILL

SAND SOM KLARAR NÄR DET HETTAR TILL

– en del av Finja
– en del av Finja

Projektering och
installation i en klass
för sig. Världsklass!
Vill du säkerställa att du får projektering och installation i världsklass? Då ska du vända dig till oss på PMU. Det är oss man ringer
för att hantera de mest krävande projekten i branschen. Vårt
samarbete med Combi Casting är bara ett exempel på detta.
Vi kartlägger dina behov och ser till att du får rätt, komplett
utrustning som effektiviserar produktionsprocessen. Därefter
installerar och testkör vi maskinerna på plats så att du får precis
de förbättringar i volym och kvalitet som du förväntat dig.
Resultatet? En produktion i världsklass.
Ring oss på 0372-828 88 så berättar vi mer.

PMU ingår i Beijer Tech, en grupp specialiserade bolag som samarbetar för att hjälpa nordisk industri att bli ännu mer konkurrenskraftig. www.beijertech.se

