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VI TYCKER OCKSÅ att det är

mycket glädjande att vår satsning
på det nya SuperClean-konceptet,
pulverstålen från Uddeholm, föll
så väl ut att vi under förra året
ökade försäljningen av dessa med
hela 23 procent! En viktig orsak
tror vi är att andelen höghållfasta
stål ökar i produkterna hela tiden. Vi hör
från alltfler kunder att man inte längre har
råd att ”slösa med vikt och material”, det
vill säga – kan en komponent göras lättare
med hjälp av en mindre volym stål av högre
styrka så måste den göras det.

Tydligare fokus

Nästan tre fjärdedelar av Sveriges varuexport går till
Europa. Men det skulle kunna bli ännu mer, tror Per-Anders
Bardh, regionchef för västra Europa på Böhler Uddeholm.
– Svensk kvalitet, kompetens och språkförståelse är
faktorer som ger goda möjligheter, säger han.

Uddeholms globala webbplats, www.
uddeholm.com, har fått ett nytt utseende med tydligare fokus på produkter,
applikationer och tjänster. Under de
närmaste månaderna fortsätter arbetet
med den svenska sidan. Målet är att
skapa ännu bättre förutsättningar för
kunder och samarbetspartners.
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företag varor till ett värde av 1 112 miljarder kronor. Europa är den överlägset
största marknaden med 73,8
procent enligt statistik från
Statistiska centralbyrån.
– I Sverige är fordonsindustrin ett stort
segment för verktygsstål.
Marknaden
i Europa har
er
sB
ardh
fler
segment
som
vid sidan
.
av fordonsindustrin är betydande och därmed ger möjlighet till att öka
försäljningen, säger Per-Anders Bardh och
nämner olja och gas som ett exempel,
aerospace ett annat.
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Per-A

En annan uppskattad källa till information är Produktkatalogen. Just
nu uppdateras nummer sex med det
senaste om material och dimensionsprogram. Katalogen beräknas vara klar i
juni och kommer då med posten.

P R O D U KT

SAMTIDIGT ÖKAR HELA tiden kraven på
en effektiv produktion, där man vill ha en
stabil process med få stillestånd och hög
kvalitet på produkten. I en sådan miljö med
sådana förutsättningar gör pulverstålen från
Uddeholm ofta en fantastiskt stor positiv
skillnad. Med risk för att säga för mycket vill
jag ändå ”hinta" att det kommer nya innovativa pulverstål under nästa år.
Trevlig läsning!

Det är svårt att konkurrera prismässigt
mot exempelvis asiatiska marknaden.
Men hög kvalitet efterfrågas.

TEKNISK KOMPETENS

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA TILL ett nytt

nummer av Uddeholm Supreme! För oss
på Uddeholm är det även ett nytt år i och
med att vårt budgetår börjar i april. Så det
är nytt år och nya möjligheter, men innan
jag går in på det vill jag tacka alla kunder för
gott samarbete det gångna året. Vi har ju en
lång och nära relation till de flesta av er och
vårt intryck är att ni som svenska verktygsmakare och svensk bearbetningsindustri
är fortsatt mycket starka trots en ständigt
ökande konkurrens och en högkonjunktur,
som aldrig riktigt vill få fart.

HÖG KVALITET

FYRA RÅD FÖR EXPORT
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I ITALIEN LIGGER industriproduktionindex på samma nivå som landet hade år
1986 och flera industriområden har problem.

Men trots fortsatt ekonomisk osäkerhet
i Europa ökar efterfrågan på verktyg och
verktygsstål.
– Vi ser en ganska stabil uppåtgående
trend, säger Per-Anders Bardh.
En tendens är att en del av den verktygsproduktion som under ett par år lagts ut på
till exempel Asien nu tas tillbaka till Europa.
– Som jag förstår det upplevs det svårt
att ha koll på produktionen när det blir för
långa avstånd. Komplicerade verktyg och
komponenter tas tillbaka för produktion
nära uppdragsgivarna i Europa i allt större
utsträckning, vilket gynnar både Uddeholm
och våra kunder.
Han ger exempel på åtgärder som stärker kundernas konkurrenskraft.
– I vårt fall handlar det om att genom
investeringar ha den senaste utrustningen,
det bästa stålet och bästa tekniska kom-

petensen. På så sätt ger vi bästa möjliga
förutsättningar för våra kunder.
SVENSKA FÖRETAG HAR varit duktiga på

att se möjligheterna i export eftersom den
inhemska marknaden är så pass liten.
– Det har gett oss försprång och goda
erfarenheter, säger Per-Anders Bardh.
Språkkunskaperna är en viktig del, men
andra mjuka värden som att vara lyhörd,
prestigelös och lösningsorienterad är en
lika stor del i framgången. Dessutom är det
en fördel att kunna erbjuda ett komplett
paket med tilläggstjänster och teknisk support som komplement till själva varan eller
tjänsten.
– Dessa byggstenar gör att svenska
företag är väl ansedda i Europa, säger PerAnders Bardh.
Med nästan 120 resdagar per år vet han
vad han talar om.
Ditt bästa råd när det gäller europeisk
export?
– Våga! Våga ta utmaningen och våga
göra investeringarna.
Hanna Löfqvist
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FINBEARBETNING

"Maskintyperna har
tidigare funnits
globalt, men är
helt nya i Sverige"

IMPONERANDE
YTOR MED
MODERNA MASKINER
En helt kundanpassad produkt – och framför allt bättre
service genom kortare ledtider och högre kvalitet.
Det var målet när Uddeholm förnyade maskinparken för
finbearbetning.
SEDAN FÖRRA SOMMAREN har
Uddeholm effektiviserat processen kring
finbearbetning på lagerterminalen i Hagfors.
Genom investeringar i modernare maskiner,
logistik och lagerhantering har kapaciteten ökat och produktiviteten förbättrats
avsevärt.
– Nu kan vi leverera helt kundanpassade
produkter betydligt snabbare än tidigare
och i vissa fall till och med inom tre dagar,
säger Pär Gustafsson, ansvarig för lagerterminalen.

MÅLET ÄR ATT köra mer avancerade arbeten och i större volymer än tidigare.
– Den här satsningen ger oss ännu bättre
möjligheter att erbjuda precis det kunderna
vill ha. Dessutom blir det kostnadseffektivt
för kunden, säger Pär Gustafsson.
Hanna Löfqvist

EN VIKTIG DEL i effektiviseringen är att ma-

Annsofi Persson rengör den nya fräsen. Tack vare att flera i personalen kan sköta flera
maskiner blir det en större flexibilitet, och därmed högre leveranssäkerhet.
Lilla bilden: Pär Gustafsson, ansvarig för lagerterminalen.
Foto: Øyvind Lund
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skinerna och lagret för finbearbetade plattor
har flyttats till övriga lagerverksamheten.
Där har det tillkommit två imponerande
fräsar: en lite större planfräs som klarar
att bearbeta upp till 500 millimeters bredd
med en övergång och en dubbelspindlig fräs
med automatisk inmätning av material som
mer än halverar produktionstiden. Tillsammans klarar maskinerna att finfräsa upp till
sex sidor med mycket imponerande ytor.
Maskintyperna har tidigare funnits globalt,
men är helt nya i Sverige.

Den nya fräsen kortar produktionstiden.

5

FINBEARBETNING

"Resultatet blir gôrfint"
Exakt precision och minimalt med spill. Uddeholms gasskärning håller lika hög
kvalitet som stålet i sig, mycket tack vare den nya maskinen. Supreme träffar
radarparet som haft hand om arbetet i verkstaden i nästan ett decennium.

UDDEHOLMS
GASSKÄRNING
Skär i tjocklekarna 10–270 mm
i följande stålsorter:
Uddeholm Formax, UHB 11,
Fermo, Holdax och Impax
Supreme. I Uddeholm Nimax är
tjockleken 10-50 mm.
Övriga högre legerade stålsorter
kan levereras vattenskurna.
Gasskärningen sker med
oxygen och med gasol
som värmekälla.
Största format på plåt:
2500x6000 mm
Max lyftkapacitet: 15 ton
Toleranser skuren kant:
upp T=100 +/- 1 mm
100-150mm +/- 1,5 mm
150-200mm +/-2 mm
tjockare än 200 +/- 2,5-5 mm

DET FRÄSER OCH gnistrar som ett påkostat nyårsfyrverkeri när gaslågan skär igenom
det nästan tre decimeter tjocka stålet. För
den som inte är van är det ett fascinerande
skådespel när det hårda materialet delas, till
synes hur lätt som helst. Nåja, fascinationen
kanske gäller även för den som ser det här
varje dag.
Vid maskinen arbetar Kaj Backman. Han
har skött Uddeholms gasskärning i 30 år
och till och med kört slut på en maskin.
– Det stämmer, den höll i 22 år men jag
orkar längre än så, säger han.
Förra våren installerades den nya, helt
automatiserade skäraren. Den kan arbeta i
dimensioner från 10 till 270 millimeter och
som mest med tre brännare samtidigt.
– Resultatet blir gôrfint. Dessutom är
driftsäkerheten bättre för det finns bättre
tillgång på reservdelar, säger Kaj Backman.

P-M, Svärd med att administrera och sköta
logistiken kring verkstaden.
– Jag tycker att det är en fördel att
kunna ha direktkontakt med kollegorna på
säljbolagen. Kommunikationen blir tydligare
och tillsammans kan vi ge råd om hur kunden kan förbättra sin produkt, tack vare den
kunskap som vi har, säger han.
I skäraren bearbetas just nu en Hcylinder. Det är den produkt som har störst
volym.
– Vi har från starten 2010 fram till idag
levererat 7 550 stycken, säger Per-Martin
Svärd.
Om Kaj Backman får välja vill han helst
jobba med plattor, till exempel med komponenter till fordonsindustrin.
– Det är nya utmaningar varje gång. Vi
måste bedöma var vi ska börja skära och
vart vi ska ta vägen, det är utmanade och
roligt.

2

1. Förra våren kom den
nya maskinen på plats.
2. – Ibland räcker det
med en blick för att vi ska
förstå varandra, säger Kaj
Backman om samarbetet
med Per-Martin Svärd
och Ulrika Åhs.
3. Tidigare behövdes det
två olika verktyg för att
byta munstycke på maskinen. Idag görs det för
hand, vilket sparar tid.
4. H-cylindern är den
vanligaste produkten i
gasskärningen.

3
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DE FIXAR GASSKÄRNINGEN

PÅ DET LILLA kontoret i direkt anslut-

ning till verkstaden arbetar Per-Martin,

7 550
Så många H-cylindrar har Uddeholms
gasskärning levererat sedan starten 2010.
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UDDEHOLMS GASSKÄRNING ÄR en
viktig del i processen med finbearbetning.
För att kunna öka kapaciteten och servicegraden ännu mer kommer ytterligare ett
skift att införas i verkstaden.
– Men P-M och jag fortsätter ett tag till,
vi är stolta över att göra ett bra jobb, säger
Kaj Backman.
Hanna Löfqvist

KAJ BACKMAN
säger att han gillar variationen
med jobbet – trots att han haft
samma uppgift i 30 år.
– På fritiden är jag intresserad av
motorsport, fotografering och
campingliv.

PER-MARTIN SVÄRD
kallar sig kartnörd och gillar
orientering på fritiden.
– Det finns en hel del likheter
mellan en orienteringskarta och de
skissprogram som jag arbetar med
här på kontoret.

ULRIKA ÅHS
produktionschef,
har fullt förtroende för Kaj och P-M.
– De känner ett stort ansvar för att
det ska bli ett bra resultat.
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HOS KUNDEN

Varje del
i kedjan
är viktig

för Husqvarna Group

H

usqvarna Group är världens största
tillverkare av motordrivna utomhusprodukter som robotgräsklippare, trädgårdstraktorer, motorsågar
och trimmers. Koncernen är också
ledande i Europa inom bevattningsprodukter för konsumenter och
har en framträdande roll på världsmarknaden
inom kaputrustning och diamantverktyg för
byggnads- och stenindustrierna.
I likhet med Uddeholm finns en tidslinje
som sträcker sig från senare delen av 1600-talets brukssamhälle till dagens miljardindustri.
Utvecklingen har gått via produkter som
gevär, symaskiner, skrivmaskiner, köttkvarnar
och gjutjärnsspisar. Kopplingen till den svenska
industrihistorien är tydlig och koncernens
starka varumärken är fortfarande ständigt
närvarande och viktiga inslag i vår vardag.

HUSQVARNA HAR TIDIGARE haft en
egen verktygsavdelning för tillverkning av nya
verktyg för pressgjutning av aluminium- och
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magnesiumdetaljer. Från 2007 började man
successivt köpa verktyg från Asien och 2008
valde man att lägga ned den egna tillverkning
och flytta över underhålls- och verktygsverksamheten till EuroMaint Industry.
– Nu tar vi fram 15–20 nya verktyg om
året. Av vårt totala behov tillverkas cirka 30
procent i Asien, resterande 70 procent köps
i Sverige av svenska verktygsmakare, berättar
Niclas Thulin, som är produktionsteknisk chef
vid anläggningen i småländska Huskvarna.
Inom Pacificområdet i Asien representeras
Uddeholm av ASSAB, ett helägt dotterbolag
som levererar verktygsstål till de verktygsmakare som Husqvarna anlitar i Kina.
– Vanligtvis använder man japanskt stål i Kina
eftersom det är billigare och mer utbrett. Men
vi kräver stål från Uddeholm med hög kvalitet
och det är också något vi betalar extra för.
Dessutom vill vi ha någon på plats i Sverige
som vi kan vända oss till om vi får problem
i produktionen och som eventuellt kan
härledas till verktygets eller stålets prestation.

»

Foto: Husqvarna Group

Varje år producerar Husqvarna Group svindlande mängder
detaljer till motordrivna utomhusprodukter. De verktyg som
används i produktionen utsätts för enorma påfrestningar och
temperaturskillnader. Då vill det till att alla ingående delar
håller hög kvalitet.
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HISTORIEN OM
HUSQVARNA
1

1

1689 grundas den första Husqvarnafabriken, som tillverkade gevär fram till slutet av
1800-talet. (Produktionen av jaktvapen pågick
dock fram till 1989). Sedan började man tillverka Husqvarnas symaskiner i gjutjärn. Även
spisar, ugnar och köksutrustning, varav köttkvarnar blev en stor succé som exporterades
i 12 miljoner exemplar över hela världen.

3

2

2

» Tillverkningen i Kina är billig men om något
går sönder skulle det bli väldigt dyrt om vi
var tvungna att skicka tillbaka verktyg för
reparation, säger Niclas Thulin.

DET ÄR OCKSÅ Uddeholms målsättning att

vara tillgängliga och hjälpa kunderna att få den
bästa verktygs- och produktionsekonomin.
– Var man än befinner sig i produktionskedjan ska man kunna vända sig till oss för
att få service och vi finns även på plats i

Kina i form av ASSAB, säger Andreas Johansson, regionchef på Uddeholm Svenska AB.
Uddeholm ansvarar även för härdning,
bearbetning, svetsning och värmebehandling.
– Det stålet vi köper måste vara rätt värmebehandlat och vi måste veta att det stämmer
och är noggrant utprovat. En felaktig värmebehandling kan förstöra även ett dyrt och högkvalitativt stål så därför är det extremt viktigt att
vara med och styra detta, säger Niclas Thulin.
Stora besparingar kan göras vad gäller
produktions- och verktygskostnader genom
att använda högkvalitativa varmarbetsstål i
kombination med noggrant specificerade rekommendationer för värmebehandling. Ytterligare förbättringar kan sedan göras genom väl
anpassad produkt- och verktygsdesign och förbättrad produktionsstyrning vid pressgjutningen.
– Vi har haft tekniska utvecklingsmöten med Husqvarna
och deras verktygsmakare för att
gemensamt hitta ett sätt att öka livslängden på
verktyg med onormalt stort slitage. Vi provar
bland annat med olika typer av stål i olika
delar av verktyget, allt för att optimera verkty-

gets livslängd, säger Andreas Johansson.
VERKTYGEN UTSÄTTS FÖR extrema

påfrestningar och stora spänningar när smält
aluminium sprutas in i verktygen med en
temperatur runt 680 grader. När aluminiumet stelnat plockas det ur verktyget och
ytan kyls ned till cirka 180 grader innan formen på nytt fylls med smält aluminium för
nästa detalj. Den stora temperaturskillnaden
kräver ett mycket segt och duktilt stål för
att minska risken för både ytsprickor och
genomgående sprickor.
– Det är otroligt många parametrar att
ta hänsyn till och det är först efter en produktion på upp emot 30 000 artiklar som
vi vet hur verktyget fungerar och om det
uppstått några skador, säger Niclas Thulin.
Husqvarna tillverkar bland annat vevhus, kåpor, cylindrar och svänghjul lokalt i Huskvarna.
I nuläget har man ett hundratal verktyg
igång varav 50–60 är högproduktiva med
riktigt stora volymer.
– Under 2014 tillverkade vi närmare fyra
miljoner magnesiumdetaljer och tre miljoner aluminiumdetaljer, säger Niclas Thulin.

Husqvarna gör även flera
tunga investeringar i Sverige.
– Vi har nyligen investerat
40 miljoner kronor i en ny
maskinpark här i Huskvarna.
Vi har också satsat en miljard
kronor i en ny kedjefabrik
och cylinderproduktion. Dessutom köper
och ersätter vi verktyg för cirka 12–13
miljoner kronor om året.
I SVERIGE KONKURRERAR verktygsmakare

som levererar verktyg till Husqvarna med sina
korta ledtider, till viss del tack vare närheten
till Uddeholms stora lager i Hagfors och
möjligheten att snabbt få fram rätt stål.
– Kunniga verktygsmakare finns på
plats lokalt och vi har i vissa fall fått fram
nya verktyg på tio veckor. I Asien tar det
minst dubbelt så lång tid, delvis på grund av
den längre tid det tar att frakta verktygen
till Sverige. Då förlorar man mycket på att
produktionen står still även om verktyget är
billigare, avslutar Niclas.
Erica Holm

ning beror till stor del på
den ökande användningen av
pressgjutna detaljer där låg
vikt får allt större betydelse.
Långa produktionsserier
och stora volymer har
gjort att man har insett
betydelsen av en ökad

verktygslivslängd.
Under de senaste åren
har Uddeholm haft en
ledande roll i utvecklingen
av varmarbetsstål för att
möta de strängare kraven
från pressgjutningsindustrin. Detta har resulterat

i Uddeholmsstålen Vidar
Superior, Orvar Supreme,
QRO 90 Supreme och Dievar, varav det sistnämnda
är vanligt i Asien.
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1. Christer Börling förbereder
verktyget för produktion.
2. Komponenterna pulverlackas
för att tåla de tuffa förhållanden de
utsätts för.
3. De formande delarna i pressgjutningsverktygen tillverkas i
Uddeholmsstål.
4. Urslaggning måste göras regelbundet och kräver hög säkerhet.
Omfattande skyddsutrusning är
nödvändig när Magnus Bergman
hantererar flytande magnesium.
5. Uddeholms Andreas Johansson
och Niclas Thulin, Husqvarna Group.
Foto: Jeanette Larsson

3
1959 lanserades den första motorsågen. Den
kraftfulla och lätta motorn inspirerades av
motorcyklarna. 1987 kom den första åkgräsklipparen och 1995 introducerades en soldriven
robotgräsklippare. 2012 presenterade Husqvarna en ny bränsleprestanda med kraftfulla
litiumjonbatteripaket som gav samma kraft och
prestanda som bensindrivna maskiner.

I KORTHET
Grundades: I Jönköping 1689
Huvudkontor: I Stockholm
VD: Kai Wärn
Tre affärsområden: Europa och Asien/
Stilla-havsområdet, Amerika och Construction
Försäljning: I mer än 100 länder
Varumärken: Husqvarna, Gardena
McCulloch, Klippo, Zenoah, Jonsered, Flymo
Nettoomsättning 2013: 30 miljarder
kronor
Anställda: 14 000 i fler än 40 länder
Mer info: www.husqvarnagroup.com

PRESSGJUTNING: FÖR STORA SERIER MED KOMPLICERADE DETALJER
Pressgjutning är en utmärkt
metod för tillverkning av
komplicerade detaljer i
aluminium-, koppar-, magnesium- och zinklegeringar
i stora serier, där höga krav
ställs på toleranserna.
Tillväxten inom pressgjut-

4

Husqvarna tillverkade också cyklar och 1903
föddes Husqvarnas legendariska motorcykelmärke. 1982 placerade sig tre av Husqvarnas militärmotorcyklar i topp i Paris-Dakarrallyt i klassen 126–250 cc. I dag tillverkas Husqvarnas motorcyklar i Mattighofen i Österrike.
Cykeltillverkningen togs över av Monark 1962.
1918 förvärvade Husqvarna det närliggande
gjuteriet Norrahammars Bruk och produktsortimentet utökades till att omfatta gräsklippare.

Källa: Husqvarna Group
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Jerker Andersson, produktchef för varmarbetsstål på Uddeholm.
Foto: Øyvind Lund

PRODUKTNYHET

Hallå där!

Sinfs arbete ska
ge medlemsnytta
Branschföreningen Svenska Form- och
Pressverktygsföreningen, en del av Sinf, har
fått en ny bolagsjurist och tillika verksamhetsansvarig,
Alexander Clomén.

Komplett koncept
för varmarbete

Hur ser du på ditt
nya uppdrag?
– Min främsta uppgift
blir att se till att vårt
arbete motsvarar medlemsföretagens behov i
en bransch som genomgår
stora förändringar. Det är av största
vikt att vi möter den utveckling som är företagarnas verklighet.

Med utmärkt motstånd mot varmnötning och plastisk deformation och
med en bra totalekonomi är Uddeholm Formvar en efterlängtad nyhet
inom varmarbetsverktyg för smide och extrusion.
UD D E HOLM F OR M VA R
– Nu har vi ett erbjudande som kan lösa
varje
smidesutmaning,
Formvar
är Uddeholms
nya verktygsstål i sortimentet för smide. Med god
anlöpningsbeständighet och varmhållfasthet, erbjuder Formvar förbättrad
säger Jerker Andersson, produktchef för verktygslivslängd
varmarbetsstål
på
jämfört med 2242material
(H13).Uddeholm.
®

U

De senaste åren har många verktygsföretag tvingats avveckla sin verksamhet
och antalet verktygsföretag har minskat
från 160 till dagens cirka 100.
– Det beror till stor del på att konkurrensen
från Asien, främst Kina, har ökat kraftigt.
Samtidigt har vi brist på arbetskraft eftersom inte tillräckligt många utbildar sig till
verktygsmakare. Detta sammantaget ställer
till bekymmer för våra medlemsföretag.

Diagrammet nedan visar anlöpningsbeständigheten vid höga temperaturer
över tid, hos Formvar, jämfört med 2242material (H13). För ett smidesverktyg
innebär detta bättre motstånd mot varmnötning och plastisk deformation,
vilket ger ökad verktygslivslängd och en mer kostnadseffektiv produktion.

ddeholm har länge varit
en stark leverantör av
premiumstål för varmarbete. Även bassortimentet
har varit väl sammansatt.
Under senare tid har dock
efterfrågan ökat på ett stål som har fina
egenskaper när det gäller varmnötning och
termisk utmattning, men med mindre krav

på seghet än vad Uddeholm erbjuder i sitt
premiumsortiment.
HRC
– Vi kände att det saknades ett mellansteg i vårt koncept. Med Uddeholm Formvar får vi ett komplett paket av smidesstål,
en lösning för alla typer av smidesverktyg
och i olika prissegment som möjliggör
45
optimering av totalkostnaden, säger Jerker
Andersson.

terande varmarbetsstål med mycket bra
motstånd mot varmnötning och plastisk
deformation. Det kännetecknas av god
anlöpningsbeständighet,
god hållfasthet
UD D E H O L M F O R M VA R
2 2 4 2 /1 .2 3 4 4 /H 1 3
vid
förhöjd temperatur, utmärkt härdbar600°C
het och god måttbeständighet vid härdning och ytbeläggning. Formvar har bättre
anlöpningsmotstånd än Uddeholm Orvar
2M och ger bättre prestanda eftersom det
bibehåller sin hårdhet och sitt slitagemotstånd bättre.
INOM SMIDE, OCH främst inom pressmiH
– Det kommer till sin rätt i verktyg
de där kraven på varmhållfasthet är höga
Skillnaden i anlöpningsbeständighet mellan Uddeholm Formvar och 2242material (H13).
Diagrammet visar
hur Formvar
behåller sin hårdhet
över tid
i en temperatur av 600°C. och plastisk deformation
där
varmnötning
på grund av långa kontakttider,
kan
rejäla
Det innebär bra motstånd mot varmnötning och plastisk deformation.
begränsar verktygslivslängden, säger Jerker
förbättringar i verktygslivslängd göras med
Andersson.
uppgraderingar av material.
Inte minst lämpar sig det nya stålet särUddeholm Formvar är ett högpres®

S TÅ L S O RT E R S P E C I E L LT L Ä M PA DE F Ö R S M I DE
Den avgörande nyckeln i valet av verktygsstål är att identifiera de vanligaste problemen för det aktuella verktyget.
Tabellen rankar stålsorterna i vårt smidesprogram när det kommer till de vanligaste skademekanismerna:

V E R KT YGS S TÅ L

VA R M N ÖT N IN G

PLASTISK DEFORMATION

T ID IG S P R ICK B IL D N IN G

TERMISK CHOCK

®

Uddeholm QRO Supreme
®

Uddeholm Unimax
®

Uddeholm Dievar

®

Uddeholm Orvar Supreme
®

Uddeholm Orvar 2 M

VARMARBETSSTÅL
Uddeholms varmarbetsstål delas in i tre segment efter
egenskaper och prestanda: Premium – Uddeholm
Unimax, Uddeholm Dievar och Uddeholm QRO 90
Supreme. Improvement – Uddeholm Formvar och
Uddeholm Orvar Supreme. Bas – Uddeholm Orvar
2M och Uddeholm Alvar 14.
Uddeholm Formvar finns i lager som rund och platt
grovbearbetad stång.

skilt väl för pressmide. Och där är det inga
dåliga temperaturer som stålet ska klara av
– mellan 950 och 1200 grader är normalt i
smidesämnena.
Ett exempel på användningsområde
skulle kunna vara fordonsindustrin som
tillverkar volymprodukter som till exempel
vevaxlar och vevstänger.

Uddeholm Alvar 14
®

Uddeholm Formvar

STÅLET HAR UTVECKLATS och testats

på den asiatiska marknaden under ett
år och i november 2014 påbörjades den

globala lanseringen.
– De erfarenheter som vi har sett hittills indikerar att Formvar ofta ökar verktygslivlängden väsentligt, många gånger med
mer än 50 procent, säger Jerker Andersson.
Vem ska välja Uddeholm Formvar?
– Vi tror att den smidesproduktion
som finns i Sverige kommer kunna dra
nytta av stålet, men hoppas även att vi kan
hitta applikationer utanför det traditionella
användningsområdet.
Hanna Löfqvist

Hur kan ni medverka till att vända
trenden?
– Genom att tillsammans med verktygsföretagen visa vad svensk industri står för samt
informera ungdomarna om vad det innebär
att jobba inom verktygsindustrin.
För Sinf är det viktigt att ha en bra
dialog med företagen, inte minst med
Uddeholm som är en stor internationell
koncern som bidrar med mycket positivt i
våra kontakter.
Alexander Clomén uppmanar slutligen medlemsföretagen att delge
branschföreningen sina synpunkter
om vilka frågor de vill att Sinf ska
prioritera.
– Vårt arbete ska ge medlemsnytta, och när
branschens villkor ändras uppstår nya frågor
och behov som är vår uppgift att hantera.
Mona Höynä Carlsson
Alexander Clomén kommer närmast från en
advokatbyrå och har tidigare arbetat med bland
annat bolagsrätt och rådgivning till företagare.

Verktyg för
produktion av vevstakar
gör sig utmärkt i Uddeholm Formvar. Illustration: Björn Nilsson, GRAPHICS
Udde_Hot_Forging_broschure_141201.indd
7
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POPULÄR KURS
I SVETSNING

Kundkontakter med både befintliga och nya
kunder är något Philip verkligen trivs med.

Intresset för Uddeholms kurser i
svetsning av verktygsstål är stort,
vårens kurs blev snabbt fullbokad.
Uddeholm håller kontinuerligt kurser i
svetsning av verktygsstål. Kursen omfattar tre dagar där teori och praktik blandas för att öka kunskapen om olika
svetsoperationer och hjälpmedel. Det
finns åtta platser vid varje kurstillfälle och kurserna erbjuds oftast två gånger per år, en gång på våren och en på
hösten.
– Innehållet i kursen anpassas efter
deltagarnas specifika behov och önskemål. Vårens kurs hålls vid produktionsenheten i Hagfors och på Uddeholms
svetslabb, berättar Berth Nilsson som
sedan i höstas är ansvarig för svetsavdelningen på Teknisk Kundservice.
Berth Nilsson har en gedigen kunskap
om Uddeholm och de olika stålsorterna
efter 35 års anställning, varav de senaste
nitton åren på Teknisk Kundtjänst. Tillsammans med Stefan ”Orsa” Enström
som sköter det mesta av den praktiska svetsningen håller han i de olika kurserna.
– Varje produktområde, Kallt, Varmt,
Plast och Component Business, har sina

Uddeholms kontor i Göteborg har fått förstärkning.
Förutom att satsa på jobbet som säljare siktar Philip på EM.

specifika krav på svetsningen. Hårdhet och
slitstyrka är exempelvis två viktiga egenskaper inom det Kalla.
Inom Plast måste
hårdhet, renhet och
även färgmatchning
stämma exakt.

Philip Frifelt Lundqvist, 25 år, är ett nytt
ansikte på Uddeholm. Sedan i höstas
arbetar han som innesäljare på huvudkontoret i Göteborg efter att ha utbildat sig till civilingenjör på Karlstads
Universitet.
– Min första kontakt med företaget
fick jag under utbildningen när jag gjorde mitt exjobb på Uddeholm i Hagfors.
Det känns väldigt bra att få starta min
yrkesbana på Uddeholm som är ett spännande företag där det finns stora möjligheter att utvecklas, vilket i framtiden kan
leda till andra intressanta tjänster inom
Uddeholm, säger Philip Frifelt Lundqvist.

Syftet med kurserna
är att hjälpa kunderna att utföra verktygsreparationer med hjälp
av svetsning för att få
ut så mycket som möjligt av Uddeholms produkter.
– För oss är det självklart att bidra med vår
kunskap om hur våra material ska behandlas så att så
mycket som möjligt av stålets
ursprungliga egenskaper
bevaras, säger Berth
Nilsson.

Jobbet som innesäljare innebär mycket
kundkontakter med både befintliga och nya
kunder och det är något Philip verkligen
trivs med.
– Jag trivs jättebra med det jag gör idag,
men så småningom vill jag träffa kunder runt
om i landet. Jag uppskattar det personliga
mötet och dessutom är det kul att resa.
Philip är inte bara en ambitiös medarbetare på Uddeholm, han är dessutom en av landets främsta höjdhoppare med SM-silver
och SM-brons på meritlistan.
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Kursen har bara plats
för åtta deltagare,
så anmäl dig tidigt för
att få plats!

Träffa likasinnade på knivmässa
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LYCKANS OST
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Vinnare i Uddeholms tävling på Elmia blev
Johnny Fransson på Shiloh i Olofström.

Kniventusiaster har många evenemang att se fram emot i sommar.
Uddeholm kommer att finnas på plats.
Nordens största knivevenemang, KnivVeckan i Ludvika,
äger rum 8–11 juli och bjuder
på tävling, utställning av knivhantverk och försäljning av knivmaterial. Tävlingen består av
ett flertal klasser, bland annat
en specialklass där knivmakaren gör allt själv, exempelvis de
vackra små smyckesknivarna
som bärs vid festliga tillfällen.
KnivVeckan samlar årligen
14

– Drömmen är att
få vara med på EM,
men för tillfället är
jag skadad så jag vet
inte om det är möjligt. Första steget är att bli helt frisk och sedan att kunna
börja träna igen.
Några svårigheter att kombinera en karriär på Uddeholm med idrottssatsningen ser
han inte.
– Snarare tvärtom, jag har inget fysiskt
ansträngande jobb och blir lätt rastlös om
jag inte har fullt upp även på fritiden.

10 000–15 000 besökare från
hela Norden.
Bara några veckor senare
söker sig kniventusiasterna
söderut till Hantverksmässan
i Båstad som sedan 1990
äger rum sista helgen i juli. 300
utställare och drygt 20 000
besökare gör mässan till en av
Skandinaviens största i sitt slag.
I år står Hantverksmässan
värd för Kniv-SM 2015 –

Grattis till vinsten!
– Tack, jag blev lite förvånad
när jag fick veta att jag
vunnit kniven då jag aldrig
brukar ha någon tur i sådana
sammanhang.

svenskt mästerskap i knivmakeri som arraneras i samarbete med Svensk Knivförening
och Knivmakare i väst.

!

Uddeholm kommer att
finnas på plats både under
KnivVeckan i Ludvika och
på Hantverksmässan i
Båstad och hälsar alla
välkomna till sommarens
stora knivevenemang!

Johnny vann utlottningen av den eleganta kockkniven, tillverkad i pulverstålet Uddeholm Elmax SuperClean.

Vad tycker du om priset?
– Det är ett mycket fint pris,
både kniv och blad är enormt

välgjorda och i mitt tycke är
kniven ett konstverk. När
kniven levererades blev jag
överraskad när jag såg att den
var tillverkad av Ulf Brandt
som jag känner ganska väl
eftersom jag är intresserad
av knivmakeri och har gjort
en del knivar själv.

HOS UDDEHOLM

3 8
Tre dagar med
fullt fokus på
svetsning.

PHILIP SIKTAR HÖGT
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PARTNERS REK LAMBYRÅ

Vi antar utmaningen
UDDEHOLMS VERKT YGSSTÅL F ÖR SMIDE

Uddeholm tillverkar verktygsstål med hög renhet, hög
seghet och utmärkt värmebeständighet för smide. Vi har
lyckats kombinera dessa egenskaper bättre än någon annan.
För dig betyder det längre livslängd på verktygen och lägre
totalkostnad per producerad detalj. Med Uddeholm Formvar

www.uddeholm.se

i vårt produkt program kan vi nu erbjuda en ännu mer
komplett lösning för smide. Stålet är mycket lämpligt för
smidesapplikationer, speciellt pressmide, tack vare mycket
bra motstånd mot varmnötning och plastisk deformation.
Enkelt uttryckt – det lönar sig att byta till ett bättre stål.

