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Ett kvartal går
fort och ett nytt
nummer av Lättsmält
är här. Vi har haft
vår årliga studieresa,
denna gång till Lyon,
och Elmia Subcontractor har varit. Se utförligare reportage längre fram i tidningen. Närmast
är det jul och nyår som ska firas och
några dagar ledigt blir det. Efter nyår
brukar veckorna gå fort så det dröjer inte förrän vi har vårt årsmöte.
Styrelsen har föreslagit Göteborg 2123 april 2016. Styrelsen har också varit i kontakt med Sveriges Modelltillverkares Förening och de är intresserade
att vara med på årsmötet 2016 med
samma upplägg som i Växjö i år. Nu
jobbar styrelsen för att få till 2 bra
studiebesök på fredagen och lite underhållning till kvällen. Vi har även förslag på resan till hösten 2016 men
det återkommer vi till. Vi brukar ju ta
upp intresseanmälan på årsmötet så att
vi preliminärt ser hur många som är
intresserade att följa med.
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När det gäller konjunkturen på mitt
jobb har det varit segt hela året, men
november var riktigt hyfsad. Vi fick in
lite nya jobb och det är alltid roligt.
December är väl lite sämre, det går bort
några arbetsdagar för helgerna. Om jag
tittar på januari nästa år så ser det faktiskt ganska bra ut på försäljningen. Vi
får leveranslistor som är preliminära, så
man ser ungefär vart vi hamnar med
försäljningen. Vi får väl hoppas att det
blir en vändning under 2016.
Läste i Svenska Dagbladet att det
kommer att bli brist på ansjovis till
Janssons frestelse. På grund av hårt
väder har fisket försvårats och att antalet ansjovisburkar kommer snart att
minska i butikerna. Nu ska det visst
finnas ansjoviskryddade sillfiléer som
ska smaka något liknande. Man får ut
och jaga ansjovisburkar i butikerna, för
jul utan Jansson går väl inte?
Med dessa ord önskar jag alla
En God Jul och ett Gott Nytt År.
Stefan Eldin
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Giraffen på Riddarplatsen
På Riddarplatsen, utanför Konsum i Jakobsbergs centrum
står nu en ståtlig giraff som är 4,5 meter hög och väger
cirka 400 kg. Giraffen tillverkades under våren 2015 av
Westermalms Metallgjuteri AB. Konstnären heter Thomas
Karlsson och invigningen skedde den 2 september 2015.
Modellen togs fram med hjälp av ett datorprogram,
på samma sätt som man gör origami. Modellen bestod av
över 900 stycken ihoplimmade wellpappbitar. Dessa sattes
samman till cirka 30 stycken större delar, som vi använde
som modeller för handformning.
Den stora utmaningen var att använda wellpapp som
modell. Problemet blir att wellpappen mycket lätt tappar formen
när man packar sand vid handformning. Detta ledde till att
det blev extra mycket svets när det var dags för ihopsättning
av delarna.
Ett annat problem var att undvika kallgjutningar.
Wellpappen var bara 4-6mm tjock, vilket kan vara tunt när
man gjuter stora formar.

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

www.carbomax.se, tel 021-15 03 00, fax 021-15 03 18
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Elmia Subcontractor
Samlingsplatsen för tillverkningsindustrin fyller 40 år
Reportage: Mattias Hildingh och Peter Ellström
Foto: Mattias Hildingh

När man 1975, för första gången summerade Elmia Subcontractor, hade man haft 1000 besökare.
I dag är denna siffra uppe i 15000 årliga besökare. Sedan ett flertal år, samlar SJMF några av utställarna.
Av alla de 1200 utställare som finns här i hallarna, fick Lättsmält
möjligheten att växla ett par ord med några av dem.

Markus Hagersten
Bandi Kumla
Vi tillverkar textila produkter. Vi väver och flätar band och säljer
också kardborrband och plastspännen. Ett av våra främsta områden idag är att sätta ihop textila konstruktioner.
Hunden känner man igen. Den har väl hängt med ett tag?
Tanken med hunden var att man skulle associera till lena och
mjuka band en gång i tiden. Idag har vi inte riktigt de egenskaperna som vi vill framhäva främst men hunden har fått leva kvar
för alla gillar den och den har en hög igenkänning hos kunderna.

Mattias Nilsson
GT Prototyper Ystad
Vi är en servicebyrå som jobbar uteslutande med framtagning av
fysiska modeller från CAD-underlag. Kunderna skickar in sitt
CAD-underlag och vi levererar.
Vad är det vi tittar på?
Hahaha, nej tyvärr inte.
Det är ett exempel på hur stödstrukturen fungerar i vår SLAteknik. När man underifrån bygger ett stöd för att modellen inte
ska rasa ihop under byggnationen.
Det är väldigt känsligt. Fördelen med det är att det är enkelt att
ta bort i efterhand. Med väldigt lite kraft får man modellen ren
snabbt.
6

Lättsmält

Frida Carlsson
Metall & Lego AB Vessigebro

Här var det drag i montern. Hur går det för er?
Det är första gången vi är med på mässan. Det är roligt att stå här.
Ni har målat klubbmärken på fiskedragen. Vilket lag håller du själv på?
Hehe den som vinner eller vad man säger.
Vi är vinnare allihop...
Det är reklamdrag som vilket företag som helst kan ha sin logga på.
Vi gör kroppen och trissan och kulorna. Allting i mässing.
Vilket lag är det största bottennappet då?
Hehe det kan jag inte uttala mig om…

Anders Eriksson
KA OLSSONS & GEMS
Vi har tidigare haft olika tema och nu har ju Spectre precis haft premiär.
Så vi tyckte att det var ett bra.
Aha många säger att den är bra. Vad tyckte du själv om den?
Äh jag har inte sett den ännu haha
Vad gör ni annars när ni inte spelar Baccarat här då?
Vi är återförsäljare för 3M och utgår ifrån Mölndal.
Vi distribuerar produkter till hela Sverige. Vi har ett stort lager och kan erbjuda
snabba leveranser. Och man kan köpa så lite eller så mycket man behöver.
Blackjackbordet här då?
Om någon visar intresse så får de gärna spela.
7
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Mattias Melin
Lundbergs Pressgjuteri Vrigstad
En pressgjutningsmaskin från 1947 med 80 tons låskraft
som har varit i produktion fram till 2005.
Det är en klenod som visar att vi har varit med under lång
tid och att vi har mycket framöver. 65 år i branschen.
Visar på att utvecklingen har gått framåt.
Tekniken och framförallt elektroniken då.
Vad gör ni annars?
Vi pressgjuter i aluminium. Från 280 till 700 ton låskraft
detaljer och allt som hör till.
Figurerna är från ”Spelet om Kapten Kidds skatt”
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Roland Holm
Elektronikpartner Eskilstuna
Vi ser en ”ätrobot” för handikappade som inte kan äta själva.
Personer som har Parkinson eller någon annan störning som
gör att de inte kan föra upp en sked till munnen själva.
Den här roboten kan de då styra med någon form av don,
som en joystick eller en knapp. Sen går den upp och sätter sig
i ett ”ätläge” så att brukaren kan ta skeden i munnen och ta
maten själv. Man slipper att bli matad och kan styra hur fort
man vill äta. Lite mer självständigt.
Den har levererats under tre fyra års tid till slutanvändare. Vi
har varit med och utvecklat elektroniken och styrningen här.

CNC-Svarvnings SM
Åtta lag gjorde upp om titeln att bli svensk ungdomsmästare i CNC-svarvning under mässans gång. Tävlingsmomenten
bestod av ritningsläsning, programmering, maskinkörning och mätning.
De två lag som kvalificerade sig till finaldagen blev samtidigt kvalificerade till Yrkes-SM, maj 2016 i Malmö. Där gör man
upp om två platser i Worldskills 2017, som går av stapeln i Abu Dhabi.
Svenska ungdomsmästerskapen i CNC-svarvning arrangeras av Svenska Skärteknikföreningen med syftet att öka intresse och
status för industritekniskt inriktade utbildningar bland ungdomar. Tävlingen ger också medlemsföretagen chans att träffa
duktiga ungdomar som vill jobba i deras företag efter sin utbildning.

Markus Östrand
från Curt Nicolin Gymnasiet, Finspång
Jag håller på att kolla på en ritning.
Vi håller på att göra ett program till en bit vi ska bearbeta inför SM som vi sen ska få kontrollerat.
Är det nervöst såhär inför SM?
Njaa, lite smått. Det var värre
innan, men just nu är det inte så
farligt.
Är du duktig, kan vi räkna med
dig och en topplacering?
Det har gått bra än så länge, så
jag antar att... ja haha lite kan ni
räkna med.
Hur har uppladdningen sett ut?
Vi har fått uppgifter av läraren.
Saker som vi skulle kunna få
göra här. Så har vi fått träna på
ritningsläsning och sådant.
Tack så mycket, vi önskar dig
lycka till idag.
Tyvärr höll det inte hela vägen
för Markus. Men vi hoppas att
det går bra i framtiden för
honom och hans lagkamrat.
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SWerea swecast’s
lokaler i Jönköping
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VAD GÖR DIG MER
FRAMGÅNGSRIK?

en
Välkomm
a
n
te
S
till
!
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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Vid den här tiden är det brukligt att se tillbaka på året som har gått. När vi sumerar
Vi har blivit väl mottagna och många av12
er har verkligen öppnat upp. En rolig händelse värd att nämna här, va
Vi kämpar på och har aspirationen, trots en ansträngd budget att, göra fle
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r upp 2015 kan vi konstatera att det har varit många trevliga och intressanta möten.
ar att vårt besök hos familjen Ingvarssons på Lammhults gjuteri, uppmärksammades
av tidskriften ”Gjuteriet”.
13
er reportage under 2016. Kanske det blir hos dig vi möts under nästa år?

Lättsmält

Efter en tids stabilisering
av priserna i början av
hösten tog prisnedgången
fart igen under november.
Detta trots att Glencore,
en av världens största metallproducenter, i början av oktober
annonserade betydande produktionsbegränsningar av koppar
och zink. De hjälper inte när efterfrågan i Kina viker. Framför
allt är marknaden orolig att den ska vika ytterligare under nästa år. Priserna ser nu ut att avsluta året med stora nedgångar;
kring 25 % för koppar, zink och aluminium. Nickel är sämst
i klassen med sitt ras på 48 % medan bly sticker ut med en
nedgång på ”bara” 7 %.
Under november och december har fler nyheter om produktionsminskningar nått marknaden. Framför allt är det smält-

verksindustrin i Kina som annonserat neddragningar. De förbättrar naturligvis balansen i sista ledet, men i slutändan är det
gruvproduktionen som måste anpassas, vilket än så länge inte
skett i tillräcklig omfattning. Sen ska man också tänka på att
det sällan räcker med åtgärder på den sidan av ekvationen. Med
erfarenhet av tidigare priscykler är det först när efterfrågan tar
fart som priserna verkligen vänder. Ändå är det nödvändigt
med utbudsanpassning först för att marknaderna skall hamna i
underskott så småningom.
Jag har i tidigare krönikor fokuserat på tre faktorer som varit
extra viktiga för läget på metallmarknaden: Kina, Oljan och
dollarn.
Kina går från en investeringsekonomi till att förlita sig mer på
den inhemsk konsumtion. Investeringarna har varit inriktade
på infrastruktur vilket lett till en stark efterfrågan på metaller.
Den delen av ekonomin är nu
i avmattning. Notera att det är
frågan om lägre tillväxt. För de
flesta råvarorna representerar
Kina fortfarande en ökande tillväxt, om än lägre. Då Kina har
stått för nära 50 % av konsumtionen av järnmalm, koppar,
Vi erbjuder ett digert program av FÖRNÖDENHETER, RÅVAROR, MASKINER och
aluminium osv, så får avmattUTRUSTNING inom GJUTERI och MODELLTILLVERKNING.
ningen stor effekt, inte minst
Bland våra leverantörer ingår bla SIKA, DURRANS, EUROTEK, EGES, IDEAL,
psykologiskt.
SAMANCOR, RCS, GTP SCHÄFER, VEMEK, SPEFORM, ACMOS, JODOVIT, SAINTOljeprisnedgången har acceleGOBAIN, KELSEN REFRACTORIES, LARPEN.
rerat. I skrivandes stund handlas
Våra leverantörer är starkt utvecklingsinriktade och vi kan därmed erbjuda smidiga kundanpassade
lösningar från modellverkstad till formning, kärnmakeri, smältverk och bearbetning.
Brent kring $38/fat, 2 dollar från
bottennivån som noterades i
Hör gärna av er så berättar vi mer:
samband med Lehmankraschen.
Det stora skiftet i oljemarkMichael Forsblom, marknadsdirektör, tel +358 40 139 7312, michael.forsblom@mecatrade.fi
Mikael Johansson, platschef, tel +46 706-328 339, mikael.johansson@mecatrade.se
Anders Johansson, säljare, tel +46 706-328 004, anders.johansson@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

Gott
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År
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naden med den amerikanska
skifferoljan som prissättare på
marginalen, samt Opecs beslut
att låta marknaden balansera sig
själv, gör att de flesta bedömarna
ser oljepriset ligga på en låg nivån under en längre tid. Vad är
då en låg nivå? Enligt S EB:s analytiker innebär det $40-50/fat
nästföljande år. Ett lågt oljepris
innebär lägre investeringar i
nya produktionsanläggningar
och därmed lägre efterfrågan
på metaller, och då framför
allt legeringar till specialstål
såsom nickel och molybden.
Dollaruppgången har hållit
i sig under hösten, även om
vi nu inför det 
stundande
FED-beskedet (16/12) har
sett en viss tillbakagång.
Dollarn har och är framför

allt stark mot tillväxtmarknadernas valutor. En svag valuta
(inhemskt) sänker (allt annat
lika) produktionskostnaderna.
Detta är sannolikt en förklaring till varför gruvstängningarna till stor del lyst med sin
frånvaro.
Ovanstående faktorer kommer sannolikt att vara avgörande även när vi blickar
framåt. Någon snar vändning
är inte i sikte. Däremot kan
man skönja en stabilisering
på var och en av faktorerna.
Det stora osäkerhetsmomentet, och den enskilt viktigaste
faktorn är efterfrågan i Kina.
I samband med Glencores
nyemission och påföljande
produktionsneddragningar
uttalade VD och huvudägaren Glasenberg: ”vi kan inte
längre läsa Kina”. Lite oroväckande i sig, då Glencore
anses vara aktören som alltid
har känselspröten på rätt ställe
och traditionellt positionerar
sig på rätt sida av marknaden.
Pär Melander

SJMFs årsmöte

21–23 april
Hotel Riverton Göteborg

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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Från Österlen till Thailand
”Modern konst väcker mycket känslor. Många blir riktigt upprörda.
Det är ingen som bryr sig om vi gör något som är bra.
Det är knappt någon som bryr sig om vi gör något dåligt heller.
Jag sätter upp det, sen försvinner jag”
I vårt tidigare reportage ”Fader till Mother”, träffade vi Ulf Ferrius
ute på hans gård i skånska Österlen. Men, det är från Thailand som Ulf
driver ett av Nordens mest etablerade konstgjuteri. – Skånska Klockgjuteriet
Jag är född bonde...
Jag började med kyrkklockor innan jag flyttade hit här till gården.
Jag byggde gjuteriet 1978, och dess för innan hade jag en mindre lokal i
Tomelilla. Men min fru kommer här i från Hannas.
Anledningen till att jag håller på med skulpturgjuteri, är att jag träffade
en gammal gjutare som hette Bertil Lindahl.
En fantastisk man förstår ni.
Jag träffade honom 1989, tre månader innan han skulle pensionera sig.
Jag hade aldrig sett honom innan och jag hade aldrig haft tanken på att ha
något konstgjuteri!

GJUTERI

SAND SOM KLARAR NÄR DET HETTAR TILL
– en del av Finja
16

Lättsmält

Men när vi hade pratat med varandra i 20 minuter, så hade
vi stakat ut de närmsta fem åren (skratt).
När de lade ner konstgjuteriet Calmeks i Svedala, fick
Bertil sätta sig i bilen på morgonen och köra enda hit från
Limhamn, där han bodde. En enkel resa på nästan tio mil.
Detta höll han på med i 6 år!
Vi byggde upp ett konstgjuteri, så som det skulle vara.
Med en modern omega-sandblandare och vattenglas, som
Bertil gillade skarpt. Men han tyckte aldrig om kemikalierna.
Bertil kände de bästa konstnärerna i Sverige, och det är
tack vare honom som jag kunde etablera mig!

År 2000 flyttar Ulf hela verksamheten
till Thailand
Jag började egentligen i Kina, där jag sökte underleverantörer. Vi gjorde även skulpturer i Kina, som vi sen skickade
vidare. Men det var jättesvårt att få kvalité där. Dålig metall
och dåligt arbete. Det fanns ingen koncentration, och de var
inte fokuserade.
I Thailand har de en helt annan inställning. De har en
religion som är kolossalt viktig för dem. I Buddismen så har de
väldigt mycket bilder och småskulpturer. Inte bara Buddhabilder, utan i varje tempel finns det överallt på djur. Från
elefanter ner till myror! Det har man också i hemmet, och någon tillverkar ju dem, och det gör de fortfarande, hela tiden.
De bygger i olika material. Gips, keramik och betong och i
alla format. De sätter upp allt ifrån jättestora grejer på offentliga platser, till mindre saker i hemmen.
Mentaliteten är fantastisk! De tröttnar inte, och de orkar
arbeta länge. Min uppfattning var, att i Kina, när de tycker
att det ungefär ser ut som det ska göra, så är det klart.
Mentalt klarar de inte av att hålla på länge med det.
Det var likadant här. De tyckte att de behärskade det här,
”Den här är färdig nu, den är bra”, ”Men varför är där en
prick där?”. Då blev de sura. Men däremot, säger man det

Fortsättning
nästa sida 

Foto Bigstock, Bubbers
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till en thailändare, så konstaterar de att det är så, och att det
ska vi ta bort. Därför kan vi tillverka med en kvalitet som
är bättre än vad man gör, till exempel i ett tyskt gjuteri. Nu
talar jag om konstgjuteri. Det är fantastiskt, när man vet det.
Det är bättre i Thailand!
Alla projekt måste kollas upp. Dessutom kontrollerar jag
nästan allt själv. Jag är inte med på själva gjutningen, men
jag kollar så att modellarbeten är bra, och jag kollar vaxverkstaden. Vi har byggt en vaxverkstad, där vi har olika
vax-smälter i olika temperaturer. Där inne sitter det personer som gör detaljer och kanaler. Temperaturen där inne
varierar också. Så har vi luftkonditionering. Det är för varmt
i Thailand för vax. Det kan vara problem. Normalt sett så är
det 35 grader. Den vaxblandningen vi har, fungerar väldigt
bra dit upp, men om det blir upp till 50... då är det inte bra
längre. Så fort de är färdiga åker de in i luftkonditionerade
rum och kyls ner!

Att driva ett gjuteri, som bokstavligt
talat ligger ”på andra sidan jorden”,
kräver sin tid och sina uppoffringar
Jag reser hela tiden. En gång i månaden, hit eller dit.
Tre veckor där och sen tillbaka, tre veckor här, ibland oftare. Sen blir det till att resa dit konstverken ska sättas upp.
Sen har vi det här med dygnsomställning. Det är 6 timmars
skillnad. Hit ifrån Thailand är inte så farligt. Det tar ett par
dagar, sen mår jag rätt bra.
Men på andra hållet tar det en vecka. Men det går inte att
bry sig om, att man inte mår bra. Det är bara till att köra på,
fastän man känner av det hela tiden!
Om man lyfter från Kastrup klockan 14 på eftermiddagen, är man framme i Bangkok klockan 6 på morgonen.
Därefter tar jag bilen och kör till gjuteriet. Det tar två timmar. Då är jag framme klockan 8 när de börjar, och då jobbar vi. Sen går flyget klockan 1 på natten till Köpenhamn.
Då är man framme klockan 6 på morgonen, och man kan
börja jobba direkt igen.
Det fungerar rätt så bra.
Text och bild:
Mattias Hildingh

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.

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

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
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Även andra grund
ämnen och legeringar
saluförs.
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Karlebo Gjuteriteknik AB
Ett företag med anor. Gjuteriavdelningen startade
1930 och många kända namn inom gjuterisverige
har knutits tillsammans med Karlebo, för att nämna
några, Svante Bergmark, Torbjörn Fred och Bertil
Andersson.
2011 köptes Karlebo Gjuteriteknik av Beijer Alma
och införlivades i Beijer Tech. Karlebo är ett självständigt företag inom Beijer Tech. Tidigt på året 2013 köptes PMU i Ljungby och är ett dotterbolag till Karlebo.
Genom förvärvet av PMU kommer man ännu närmre
kunderna med kapacitet för installation ombyggnad och
service.
Idag är Peter Carlsson från Beijer Industri AB VD.
Peter har en bred industrierfarenhet och kommer har
jobbat på ledande positioner inom olika internationella
företag som Sulzer, Cardo, Sandvik och Svedala Industri.
Med storbolagserfarenhet i internationell miljö, god
insikt i industriella processer och såväl försäljning som
produktion inom de branscher Karlebo verkar kommer
han att leda Karlebos framtida utveckling. Peter ingår
även i BeijerTechs ledningsgrupp.

Peter Carlsson

”Affärsidén är enkel, vi ska öka våra kunders konkurrenskraft genom att erbjuda de bästa lösningarna från de bästa tillverkarna.
Genom att skapa en stark gemensam organisation för Beijer Industri,
Karlebo, PMU och Tebeco blir vi ännu vassare och en ännu bättre
partner för våra kunder. Våra starka varumärken Beijer Industri,
Karlebo, PMU och Tebeco kommer fortsatt att leva vidare mot våra
kunder, men som konceptvarumärken med fokus på den kompetens
som står bakom respektive organisations erbjudande.”
Fortsättning nästa sida 

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.

Tätningskvot:

• 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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Karlebo avser växa framöver både genom förvärv och organiskt. Exempel på
detta är den senaste satsningen på värmebehandling som utvecklas mycket positivt samt engagemanget i 3-D printing
som nu börjar slå igenom i branschen.
Peter är optimistisk inför framtiden och
säger att man egentligen inte ser några
gränser för tillväxt,
3-D printing eller additiv tillverkning som det också benämns är ett bra
exempel på hur Karlebo är med i teknikutvecklingen. Karlebo samarbetar sedan
cirka 2 år med ExOne, som är en ledande
tillverkare av 3-D printers för såväl sandapplikationer som för metall. Som
ExOnes representant i Norden erbjuder
Karlebo både själva utrustningen, printern, och printade produkter såsom
kärnor och formar. Sedan september i år
sker leveranser av printade detaljer från
den printer som är etablerad i Jönköping
i SWEREA SWECASTs i lokaler.

3-D printad

Det finns mycket mer
att läsa om
Karlebo Gjuteriteknik AB, se

www.karlebo.se.

ansvarig säljare
för 3-D Printing
Richard Larsson
framför
demomaskinen
hos Swerea
Swecast

Heta lösningar inom
värmebehandling
Nu erbjuder Karlebo kompletta lösningar inom värmebehandling.
Vi har ett heltäckande produkt- och tjänsteutbud, från nyinstallation
av anläggningar till underhåll och service.
Karlebo representerar flera ledande leverantörer och kan därför
erbjuda kvalitetsprodukter för alla typer av processer. Dessutom
tillhandahåller vi reservdelar och styrsystem. Söker du en pålitlig
partner inom värmebehandling? Vänd dig till Karlebo.
Läs mer på www.karlebo.se

Karlebo ingår i Beijer Tech, en grupp specialiserade bolag som samarbetar för att hjälpa nordisk industri att bli ännu mer konkurrenskraftig. www.beijertech.se
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Tre vinnare erhåller tre
trisslotter vardera

Skicka in ditt svar till Lättsmält!
Bokstäverna från de 5 röda rutorna bildar ett ord. Mejla ordet, tillsammans med namn och telnr till:
gertove@sjmf.se senast senast 31 januari. Tre insända mejl med rätt svar vinner tre trisslotter vardera!

!
s
i
att

Gr

Rätt lösning Lättsmältkryzzet nr 3, 2015

Vinnarna från
Lättsmältkryzz
nr 3, 2015 blev:
Marie Stridkvist, Lyrestad
Rolf Norström, Borås
Bengt Nyzell, Eskilstuna

Lycka till med Lott-vinsterna!
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AKTUELLT FRÅN KANSLIET
Kanske inte så aktuellt just nu, men vill gärna gå tillbaka till SJMF´s
studieresa till Lyon i september.
Årsmötet 2016 är planerat till Göteborg med besök hos
Fedoral (Daros Piston) i Mölnlycke samt Volvo, Torslandafabriken. Reservera redan nu 21 – 23 april. Vi kommer att
bjuda in Modelltillverkarna att deltaga i vårt årsmöte. Årets
årsmöte i Växjö blev vi ca 60 personer, hoppas på samma
antal i Göteborg 2016. Studieresan 2016 har det kommit förslag på Slovenien, kom gärna med egna förslag.
Samtidigt vill jag tacka våra annonsörer som gör det möjligt att göra LÄTTSMÄLT. Glöm inte bort att använda er av
vår hemsida för att få ut information till marknaden.

26 personer var anmälda till denna resa och vi utgick från Hotel Axotel Lyon Perrache, ett tre-stjärnigt hotell.
Hyggligt hotell men rummen var små, knappast
plats till två personer med resväskor. På söndag förmiddag
hade vi sightseeing i Lyon och besökte gamla stan med deras
katedral Notre Dame.
Måndagen var det tid med diverse studiebesök och vi
började på Fonderie Giroud Industrie SAS i Barraux. Ett
handformningsgjuteri + en vacumforming som för tillfället
inte var drift. Gjuteriet startades 1947 och är familjeägt, 67
anställda och producerar 2 800 ton gott gods. Omsättning
€10,7 miljoner och 75 % går på export. Därefter bar det
iväg till Klockgjuteriet Paccard där 7:e generationen Anne
Paccard tog emot oss för en guidning, Det hela avslutades sång
till klockmusik av Anne samt avsmakades traktens läckerheter. Tyvärr blev det tidsnöd, då busschauffören timmar och
mil kom i obalans.
På tisdagen besökte vi Smältverket FerroPem i Chambéry.
Man producerade i huvudsak FeSi, FeSiMg samt CaSi. Produktionen pågår 24 timmar per dag i ca 10 månader. Uppehållet på den kallaste årstiden, då elpriserna är som högst
gjorde man underhåll av ugnarna. Ett stort tack till Franska
Gjuteriföreningen, Mourad Toumi, Pierre-Marie Cabanne
samt till GIAB, Johan Thurnäs som hjälpte till med besöken.
Allt avslutades med en sedvanlig gemensam middag på
kvällen, där Karlebo, Richard Larsson bjöd på vinet till maten.

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR önskar redaktionen.
Gert-Ove Ellström
Paccard

Notre Dame i Lyon

Ferropem

Fonderie Giroud

Studiebesöket
hos Ferropem
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Avslutningsmiddagen

Vi

Projektering och
tackar
sponsorer
installationvåra
i en klass
och önskar er alla
för sig. Världsklass!
av anläggningar till underhåll och service.

för 2015

Karlebo representerar flera ledande leverantörer och kan därför
erbjuda kvalitetsprodukter för alla typer av processer. Dessutom
tillhandahåller vi reservdelar och styrsystem. Söker du en pålitlig
partner inom värmebehandling? Vänd dig till Karlebo.

God Jul & Gott Nytt År!
Läs mer på www.karlebo.se

DET

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
HETTAR TILL
installerar och testkör vi maskinerna på plats så att du får precis
– en del
av Finja
de förbättringar i volym och kvalitet som du förväntat
dig.
Resultatet? En produktion i världsklass.

Beijer Tech, en grupp specialiserade bolag som samarbetar för att hjälpa nordisk industri att bli ännu mer konkurrenskraftig. www.beijertech.se
Ring oss på 0372-828 88 så berättar vi mer.
YHTIÖ
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