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LEDARE

VI BLICKAR FRAMÅT
EFTER EN OSEDVANLIGT LÅNG och varm sensommar är hösten på allvar här och du är
välkommen till ett nytt nummer av Supreme!
DEN HÄR GÅNGEN är framtiden lite av en röd
tråd i tidningen, bland annat skriver vi om
framtidens nya teknik – 3D-printing. Digitala
uppkopplade fabriker enligt Industri 4.0
och smart factories med tillverkning genom
3D-printing är den industriella framtiden i
Europa, och Uddeholm och Voestalpinegruppen är med på den resan. Följ med till
Framtidsfabriken och läs om arbetet med
att ta fram Uddeholms första pulverstål för
additiv tillverkning.
FÖLJ MED OCKSÅ till Västervikföretaget
MasterFlow, som med över 75 år av erfarenhet i plastbranschen berättar om hur de
lyckas ta familjeföretaget in i framtiden.
Lanseringen av ett eget varmkanalsystem
för snart 15 år sedan visade sig vara lyckosam och idag säljs det över hela världen.

Vägen mot
en grönare
industri.
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STORA KLIV för en grönare framtid har
Uddeholm tagit de senaste åren. Miljösatsningarna börjar ge tydliga resultat i form av
markant minskade utsläpp av bland annat
koldioxid, svavel och stoft. Miljöchef Cecilia
Johnsson berättar mer om miljöarbetet inne
i tidningen.
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FRAMTIDS

FABRIKEN

Subcontractor 2016, 8 - 11 November,
Elmia, Jönköping

NU NÄRMAR SIG en av årets höjdpunkter,
Elmia Subcontractor! Den här gången lägger vi fokus på att berätta om fördelarna
med att använda vårt högpresterande stål i
applikationer utanför det traditionella verktygsstålssegmenten. Välkommen att träffa
våra specialister för råd om materialval och
bearbetning. I år hittar ni Uddeholms monter
i A-hallen. Vi ser fram emot att få träffa alla
våra befintliga och nya kunder!

stand no. A08:16

Än en gång tänker Uddeholm nytt
inom pulverstål. Supreme har besökt
Uddeholms forsknings- och utvecklingsavdelning samt provanläggning vid
stålverket i Hagfors.

PEN INTERIÖR AB, WWW.PEN.SE

stand area 8 x 6 m
stand height 3150 mm

VARSÅGOD!

En biljett till
Elmia Subcontractor
i Jönköping
8–11 november.

ceiling height approx. 11,8 m

›››

TEXT GÖRAN BJÖRKLUND
FOTO ØYVIND LUND

Andreas Johansson

Landschef,
Uddeholm Svenska AB
Använd din biljett som kom med
tidningen för fri entré eller registrera
dig på www.elmia.se/subcontractor
med inbjudningskoden F471194.
Du hittar Uddeholm i monter A08:16.
Välkommen!

storage and
kitchen

meeting table
low walls
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Ø500 mm
H=700 mm
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MARKNAD

MARKNAD
att finna ett korn med maximal rundhet och
därmed rätt egenskaper för 3D-printing. Det är
dock i ”framtidsfabriken” som stålpulver för additiv tillverkning ska skapas. Detta sker genom
en modifierad atomiseringsprocess, enligt
produktionsledaren Anton Johansson.
Smältan rinner genom ett millimeterstort hål
och beskjuts med högt gastryck. Därefter låter
Uddeholm provprinta pulvret hos en strategisk
partner, som i sin tur återkopplar till Uddeholm.
Det finns ett stort antal samarbeten för att
utveckla tekniken ytterligare.

Uddeholm blir den
första pulvertillverkaren som utvecklar AM-pulver specifikt för
verktygsapplikationer och
med slutanvändarens produktivitet i fokus."

ETT NYTT STÅL PER ÅR

Anton Johansson

EN STORSATSNING
PÅ FRAMTIDENS TEKNIK
Under 2017 kommer det första
pulverstålet för additiv tillverkning,
populärt 3D-printing, att lanseras.
Det är en mångmiljonsatsning, såväl
ekonomiskt som personellt, som
Uddeholm gör.
– Vårt mål är att skapa mervärde för våra kunder. Det finns en
efterfrågan och därför är det viktigt
för oss att ha en ledande position
även på denna marknad, beskriver
Kenneth Åsvik uppdraget som är
viktigt både för företaget och dess
ägare, Voestalpine.

dyr maskinbearbetning och tillåter komplicerad geometri, vilket är attraktiva egenskaper
för tillverkning av verktyg. Men det finns även
storleks- och materialmässiga begränsningar
i den nuvarande 3D-tekniken som finns på
marknaden, samtidigt som det har varit dyrt att
printa detaljer. Detta när man utgår från vad
printern kan prestera och inte vad som ska
tillverkas i den.
– Mått- och materialbegränsningen har hittills
styrt vad som tillverkas.
Främst handlar det om komponenter inom
flyg-, rymd- och motorsportindustri, men också

DET STÅLPULVER som ska användas för additiv
tillverkning ställer stora krav på pulvrets yta,
dess rundhet – rundare än nuvarande stålpulver och storlek, för att fungera vid 3D-printing.
Än så länge sker huvudparten av arbetet på
Uddeholms forsknings- och utvecklingsavdelning samt den närliggande provanläggningen
i Hagfors.
I det nya labbet för pulverstål arbetar
metallurgerna Seshendera Karamchedu och
Christos Oikonomou med att utveckla nya
legeringar. Arbetsredskapen i forskningsarbetet är en specialkonstruerad separator som
slungar fram ett kvalitetssäkrat stålpulver med
mycket fina och runda korn. I en mikroscanner
sker sedan en metallurgisk analys med målet

DET HANDLAR OM framtidens värdeskapande
produktionsteknik och dess högt ställda krav
på material. Enligt Kenneth Åsvik och Uddeholm finns det stora möjligheter med 3Dprinting av verktygsstål. Tekniken lämpar sig
väl för att göra enstaka exemplar, minimerar
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material inom medicinteknik som implantat och
proteser.
– Man har mestadels använt för printern
hanterliga material som dessutom tillhandahålls
av printertillverkaren, berättar Kenneth Åsvik
och poängterar att Uddeholms infallsvinkel är
mer rationell när det är kundens behov som
står i fokus.
– Vi ser till användarna av de verktyg som
ska printas, att pulvret passar till applikationen.
Vår roll är att vara leverantör av material för 3Dprinting av högpresterande verktyg.

Seshendera Karamchedu
och Christos Oikonomou

Supreme 2 | 2016

UDDEHOLMS MÅL är att en första legering av
pulverstål för 3D-printing ska vara klar för
lansering under 2017. Först ut är ett pulver
anpassat för plastformningsverktyg. Därefter
är målsättningen att ett nytt pulverstål för 3Dprinting ska komma varje år.
– Verktyg för plastformning är vägen in
eftersom det material som används har stora
likheter med material som redan finns på
AM-marknaden, säger Kenneth och lyfter
fram kortserieverktyg som ett exempel. Framför
sig ser han även verktyg för varm- och kallformning.
– Vårt mål är att lansera ett nytt material per
år i framtiden.
Enligt Kenneth är Uddeholms stora styrka att
man kan verktygsbranschen och är en ledande
aktör inom den.
– Ingen annan på verktygsstålsidan finns där
vi är idag, säger han.
– Vår stålpulverbakgrund är oerhört viktig. Vi
kan material och tillverkningsteknik och utgår
från applikationen i utvecklingsarbetet.
Volymen beror på hur printermarknaden
utvecklas men det finns ett stort intresse för nya
produkter inom detta område.
– Marknaden ligger i att vi kan möta kunder
som har speciella krav på verktyget, som
till exempel vid pressgjutning av aluminium
där smältan pressas in i verktyget vid ca 800
grader. Då kan man tack vare 3D-tekniken
tillverka kylkanaler precis där man vill ha dem
för maximal kylning. Bättre kylning innebär att
man kan få ner cykeltiden på det som tillverkas vilket hjälper våra kunder att utveckla sina
tillverkningsprocesser.

Kenneth Åsvik,
Uddeholm.

annat inrättat en speciell avdelning för framtidens
marknader.
INOM UDDEHOLM blir Additive Manufacturing ett
nytt affärsområde. På kort tid har en projektgrupp bildats samtidigt som nyrekryteringar
av forskarkraft skett. Vidare har Uddeholm
investerat miljonbelopp i sitt laboratorium och i
en ny produktionsanläggning för att kunna tillverka ett stålpulver som har rätt prestanda och
egenskaper för additiv tillverkning. Den egna
anläggningen är ett stort steg för att säkra
platsen som marknadsledande. Sammantaget
ska den ökade kompetensen på området stötta
kunderna med mer komplexa verktyg, som
kan öka kundernas produktivitet och ge dem
konkurrensfördelar.
I Düsseldorf pågår byggandet av en forskningsanläggning, speciellt inriktad på utveckling av AM-stål och 3D-printing. Dessutom är
Uddeholm industripart i flera större nationella
forskningsprojekt med till exempel Örebro
Universitet, finansierat genom bland andra
KK-stiftelsen och Vinnova, kring metoder för
3D-utskrift av metaller. ●

Christos Oikonomou

SMARTA FABRIKER
DIGITALA, UPPKOPPLADE FABRIKER enligt Industri
4.0 och smart factories med högförädlande
tillverkning genom bland annat 3D-teknik, är
den industriella framtiden i Sverige och Europa.
Uddeholm och Voestalpine-gruppen är med på
den resan som sker i nyindustrialismens tecken.
Samlat avsätter Voestalpines division inom specialstål, Uddeholm och Böhler, omfattande resurser
på additiv tillverkning sedan 2014 och har bland
Supreme 2
1 | 2016

5

HOS KUNDEN
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MASTERFLOW
HAR HITTAT
SIN NISCH
TEXT ERICA HOLM FOTO JEANETTE LARSSON

Familjeägda MasterFlow utvecklar, tillverkar och levererar varmkanalsystem till verktygsmakare och formsprutande plastindustri med hela världen som arbetsfält. Västerviksföretaget har
mer än 75 år i branschen. Supreme begav sig till ostkusten för
att ta reda på vad som ligger bakom framgångarna.

SVARET ÄR HÖG KVALITETSKONTROLL och mycket
hög tekniknivå kombinerat med kunniga medarbetare, lång erfarenhet i branschen och en helt
kundanpassad produkt.
– Vi leverarar den tekniska lösningen samtidigt som kunderna får tillgång till vår breda
kompetens och vårt processkunnande, säger
Mathias Bäck, teknisk chef på MasterFlow.
Erfarenhet av plastbranschen finns definitivt.
Företaget grundades redan 1939. Då var verksamheten inriktad på försäljning av plastråvara
och maskiner till plastindustrin.

Andreas Karl Johansson,
säljare på Uddeholm
har samarbetat med
Mathias Bäck, teknisk chef på
MasterFlow, under många år
för att få fram de bästa
lösningarna när det gäller
verktygsstål.

SEDAN 1981 har MasterFlow arbetat med
varmkanalsystem, en viktig komponent inom
formsprutning av plast, och i februari 2002 lanserades ett helt eget system, MasterFlow.
– Vi satsar fullt ut på vår egen produkt. Allt vi
säljer tillverkar vi själva vilket gör att vi har full
kontroll över produktionsprocessen, kostnader,
leveranstider och kvalitet, säger Mathias Bäck.
Ett varmkanalsystem kontrollerar flödet av
plasten från formsprutan till verktygets kaviteter. Genom att kontrollera plastsmältan kan
formsprutningsprocessen och finishen på den
färdiga plastprodukten optimeras. MasterFlow
har ett nära samarbete med formsprutare och
verktygsmakare för bästa systemlösning.

Försäljningen av varmkanalsystemet MasterFlow bedrivs world-wide genom egna dotterbolag, distributörer och agenter.
– Vi har en självklar position i Sverige och
levererar till hela världen, säger Mathias Bäck.
NÄR ETT NYTT VARMKANALSYSTEM ska tas fram
skräddarsys ett förslag som ritas upp i CADprogram i både 2D och 3D. Alla system ritas
upp med tre olika ritningar. Först tas en ritning
fram för hur hela systemet ska se ut för att
passa i formverktyget. Därefter tar man fram en
produktionsritning och slutligen en installationsritning.
Eftersom stålet i varmkanalsystemet arbetar
under konstant värme, ofta temperaturer kring
200–250 grader, så måste konstruktören ta
hänsyn till att vissa delar i systemet expanderar
under formsprutningen. Därför kan vissa mått
för samma detalj skilja sig åt beroende på vilken
ritning man tittar på.
– Vi tar oss an även det näst intill omöjliga
och arbetar tillsammans med kunden som en
kreativ partner. Genom att utveckla och optimera produktionen för att nå maximal effekt av
den utrustning som köpts från oss ger vi också
kunden möjlighet till bättre lönsamhet, säger
Mathias Bäck.
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Det är viktigt
med ett
högkvalitativt stål
i varmkanalsystemet.

Varmkanalsystemet kontrollerar
flödet av plasten från formsprutan
till verktygets kaviteter.

OM MASTERFLOW
MasterFlow ingår i EWEBEgruppen, som grundades 1939,
och har sedan starten varit en
ständigt utvecklande aktör inom
plastbranschen. Företaget är
familjeägt med tillverkning,
produktutveckling, processteknik,
service och administration med
lite drygt 2
 0 medarbetare i egna
lokaler på 9
 500 kvadratmeter i
Västervik.

Operatören Mattias Svensson
programmerar själv in ritningen
direkt vid maskinen.

›››

I MasterFlows vardag arbetar man hela tiden
med kundstyrda produkter. Det innebär att det
är små serier, höga krav och korta ledtider som
gäller. För att möta detta har man investerat
på både fräs- och svarvsidan för att kunna
minimera ställkostnader och öka kapacitetsutnyttjandet i maskinerna även när företaget är
obemannat.
Det är väldigt viktigt att verktygsstålet i varmkanalsystemen håller högsta kvalitet och att det
är likadant material, som beter sig på samma
vis, från gång till annan. Olika plaster ställer
olika krav på stålet. Vissa är mer aggressiva
och andra mer nötande.
All bearbetning av verktygsstålet sker i
MasterFlows egna maskiner. Man är van att arbeta med snäva toleranser och höga ytfinhetskrav. Toleransvidder inom några hundradels
millimeter och ytkrav under 0,1 Ra är vardag i
verkstaden.
– Uddeholm är en självklar leverantör för
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De senaste åren
har vi satsat
mycket i England.
Vi ser en stor potential där
eftersom delar av industrin
i England ligger långt efter
oss produktionstekniskt."
oss eftersom våra och deras värden går hand
i hand. Kvalitet är viktig för oss och man ska
kunna lita på våra produkter. Eftersom vi
erbjuder full spårbarhet på varje produkt är
det en trygghet för oss att Uddeholm märker
allt material med chargenummer. På så sätt
kan vi alltid härleda en detalj ända tillbaka till
ståltillverkningen. När vi levererar in material

från Uddeholm på lagerhyllan så märker vi
lagerplatsen med chargenumret. På så sätt kan
vi alltid säkerställa spårbarheten. Uddeholms
trygghetsgaranti för verktygsmaterial, ToolSafe,
rimmar också bra med vårt måtto ”att lita på”.
MER ÄN 70 PROCENT av MasterFlows produktion
går på export genom ett världsomspännande
nätverk av återförsäljare.
– De senaste åren har vi satsat mycket i
England. Vi ser en stor potential där eftersom
delar av industrin i England ligger långt efter
oss produktionstekniskt. Det gör att vi kan erbjuda en högre kvalitet på varmkanalsystemet
och därmed minska kostnaden per producerad
plastdetalj hos formsprutaren.
Potentiella marknader finns även i till exempel Baltikum, Polen, Ungern och Asien.
Företaget vill framåt och ska ta nya marknadsandelar i tillverkande länder, något som
de inte alls ser som omöjligt. Eftersom det
Supreme 2 | 2016

finns erfarenhet från både råmaterialsidan och
maskinsidan så har man en unik och attraktiv kunskap kring formsprutningsprocessen.
Dessutom arbetar man intensivt med att hålla
en hög servicegrad ut mot marknaden på sina
system. En avgörande aspekt för att kunna
behålla spetskompetensen på området och
fortsätta leverera kvalitetsprodukter är att även i
framtiden sköta allt in house i Västervik.
– Våra varmkanalsystem passar direkt i
verktyget och behöver inte modifieras för att
fungera.

dotter Yvonne Elofsson och hennes man Henrik
Elofsson arbetar. Alla är delägare i verksamheten.
– Förra året ökade vi vår produktion med
35 procent och vi har som mål att växa med
20 procent varje år. Vi kan när som helst
fördubbla vår produktion genom att införa ytter
ligare ett skift. Vi har också förberett mark för
att bygga ut lokalerna om det skulle behövas,
säger Mathias Bäck och visar en hårt packad
grusad yta utanför lokalerna. Här är färdigt för
att när som helst gjuta grunden till en ny lokal.

KONCERNEN OMSÄTTER runt 70 miljoner med
sälj- och serviceföretag. Förutom i England
finns man även i Portugal och Hongkong.
– Företagets stora entreprenör är min svärfar
Per Sandén, som nu tar hand om satsningen i
England trots att han passerat pensionsåldern.
Hans dotter, och tillika Mathias fru, Cathrine
Bäck är vd för företaget där även Pers andra

MATHIAS BÄCK HAR SJÄLV ett stort tekniskt kunnande och intresse och ser det som en utmaning att ständigt utveckla nya produkter.
– Det är lätt att bli lite nördig. Det inser man
när man är med familjen på IKEA och istället för
att titta på möbler går och vänder på varenda
plastprodukt för att studera gjuttappen, säger
han och skrattar. ●

Supreme 1 | 2016
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PROFILEN

Trotjänare med kundkänsla
Uddeholms lager i Anderstorp fortsätter att spela en mycket viktig roll för kunderna i regionen och kompletterar Hagfors med stålleveranser till hela Sverige. Stefan och Roger håller
ställningarna och servar med hjärta och engagemang.
– Vi har många trogna kunder som vet att de alltid får bra produkter med hög kvalitet av
oss. Tack vare investeringen i en ny såg kan vi effektivisera ytterligare.
TEXT ERICA HOLM FOTO JEANETTE LARSSON

I

företagstäta Anderstorp ligger sedan slutet av
70-talet Uddeholms servicelager, en viktig kugge för hög leveransnivå till bygden likväl som
hela Sverige. Styrkan är mindre till medelstora
batcher med snabb och säker leveranstid.
Även större batcher kan sågas om det handlar
om återkommande jobb och dessutom kan man
erbjuda lagerläggning av sågade, kundspecifika
detaljer.
– Vi levererar nästan alltid samma dag som vi
får in ordern, berättar Roger. Har vi inte det material kunden efterfrågar här, så finns givetvis Uddeholms lager i Hagfors att tillgå med god leveranstid
som innebär leverans 2–3 dagar efter order.
KUNDERNA VÄRDESÄTTER Uddeholms lokala närvaro i Småland, som ger dem möjlighet att hämta
material direkt på lagret i Anderstorp vid behov.
– Det är trevligt med kundkontakterna och vi
har en god relation, säger Stefan som arbetat
på lagret i Anderstorp i 27 år. Han har märkt en
förändring i köpbeteendet under sin tid på Uddeholm, speciellt på senare år.
– Om vi går några år tillbaka så var det mer
vanligt att kunden köpte hela plattor och sågade
upp materialet själva. De hade egna små lager på
företagen. I dag köps sågade detaljer i mycket
större utsträckning, man köper material till just
det projekt man håller på med. Interna lager
byggs inte på samma sätt i dag. Vi gör istället
detta åt kunden.

Den nya sågen,
en KASTO win A 4.6,
ökar produktiviteten
men innebär också
noggrannare
toleranser.
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SOM ETT LED i anpassningen till ändrade kundbehov har Uddeholm kompletterat lagret i Anderstorp med fler stålsorter och dimensioner jämfört
med tidigare.
Investeringen i en ny såg är också något som
gör att kunderna kan servas på ett snabbare sätt.
– Vi programmerar på kvällen när vi går hem
eller fredag eftermiddag och så kan sågen jobba
över natten eller över helgen. Sedan har vi färdigt
material att leverera till kunden direkt på morgonen. Det är bara att lasta av och märka upp,
berättar Stefan.
Detta är särskilt bra när det gäller stål i grövre
dimensioner som tar längre tid att såga.
Supreme 2 | 2016

– Det ökar vår effektivitet. Långkörningar går
på natten och enstyckssågning görs dagtid,
säger Roger.
UDDEHOLM HAR ÄVEN investerat i lyftanordningar
för att minska onödigt tunga lyft för lagerpersonalen. Nya hyllsystem är på plats, godkända enligt
dagens gällande skyddsregler, allt för en ökad
säkerhet.
– Det är viktigt att göra alla moment på ett
korrekt och säkert sätt. Skulle man slarva är det
lätt hänt att olyckan är framme, säger Andreas
Johansson, regionschef och ansvarig för lagret.
Lagret och personalen i Anderstorp är inte
bara uppskattade bland kunderna för sin höga
servicenivå utan också som medarbetare på
Uddeholm.
– Stefan och Roger gör alltid det där lilla extra
åt kunderna, säger Andreas. De är riktiga fixare
för alla situationer, internt och externt. Det är
verkligen ovärderligt. ●

Tillsammans med kolle
gorna på Uddeholms
AB i Hagfors arbetar
personalen efter ett
webbaserat system (IA),
som underlättar det
systematiska arbets
miljö- och förbättringsarbetet. Händelser
rapporteras och följs upp
och successivt åtgärdar
man de eventuella brister
som kan finnas.

ROGER GUSTAVSSON
Bor: Reftele.
Familj: Fru och två barn.
Yrke: Lagertekniker.
Intressen: Familjen, huset,
idrott, hockey och fotboll.

STEFAN KARLSSON
Bor: Anderstorp.
Familj: Fru och två barn.
Yrke: Lagertekniker.
Intressen: Familjen, idrott
och fotboll, håller på Elfsborg.
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MILJÖ

MILJÖ

Ett grönare Uddeholm

Uddeholms
stålverk i
Hagfors
har fått ny
rökgasrening.

Uddeholm har de senaste åren gjort stora miljöinvesteringar, just nu pågår till exempel
en omfattande installation av ny rökgasrening.
– Vi har jobbat strategiskt och målmedvetet för att minska miljöpåverkan av vår verksamhet och har lyckats uppnå fantastiska resultat så här långt, säger Cecilia Johnsson,
miljöchef på Uddeholm.
MILJÖARBETET OMFATTAR ett stort antal områden,
allt ifrån energi- och utsläppsfrågor och buller till
mark- och tillståndsfrågor.
– Eftersom det är ett så komplext område påverkar det många. Vi tycker därför att det är viktigt
att ha en öppen dialog med de anställda, myndigheter, andra företag organisationer och allmänhet,
säger Cecilia Johnsson och konstaterar:
– Vi har minskat utsläppen markant från våra
anläggningar, vilket ger både en bättre arbetsmiljö och mindre påverkan på närmiljön inklusive
vattendrag.
Här visar vi resultatet av några av Uddeholms
miljönivesteringar. ● Mona Höynä-Carlsson

SLAGGPROJEKT I SAMARBETE
MED HAGFORS KOMMUN

Cecilia Johnsson,
miljöchef Uddeholm

Restprodukter som slagg (20 000 ton/år) från
Uddeholms produktion används löpande sedan
2010 som konstruktionsmaterial vid sluttäckning av kommunens deponi av hushållssopor.

Alternativet för kommunen hade varit inköp av naturliga råvaror.
Ett mycket lyckat projekt där Luleå tekniska Universitet varit med
som deltagare och projektet har fått internationell uppmärksamhet."
– cecilia johnsson, miljöchef på uddeholm

NY RÖKGASRENING
I STÅLVERKET
Bättre arbetsmiljö
och inomhusklimat.

KONVERTERING FRÅN OLJA OCH GASOL
TILL FLYTANDE NATURGAS

Förbättrad ljudnivå
utomhus till fördel för
de närboende.

– Vi har gjort investeringar i ny teknik för flertalet av de 36 gaseldade ugnarna för värmning
och värmebehandling, berättar Cecilia Johansson.

20%
Minskade koldioxidutsläpp
(12815 ton)

50%
Minskade NOx-utsläpp
(143 ton)

70%
Minskade svavel-utsläpp med
(4,1 ton)

Markant minskade
utsläpp av stoft till
närmiljön.

2ton

80

Största arbetsmiljöinvesteringen
någonsin på totalt
80 miljoner kronor.

Minskat utsläpp av stoft per år
som följd av att förbränning med
olja upphört

Siffrorna är en jämförelse mellan 2011 och 2015 och är resultatet av ett av Uddeholms största miljöinvesteringsprojekt
omfattande 60 miljoner kronor.
– Fördelarna med naturgas är många, utöver markant reducering av utsläpp är det en säkrare gas som stiger vid läckage.
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Isaac Newton bygger det första spegelteleskopet. Samma år grundas Uddeholm.

HOS UDDEHOLM

1668

HOS UDDEHOLM

Ny grafisk profil
ska stärka varumärket
Uddeholm har uppdaterat sin grafiska profil. På ytan är förändringarna inte
så stora men de kan ha stor betydelse för såväl Uddeholm som för deras
kunder, berättar Robert Gustafsson, Brand and Communication Manager.
I GRUND OCH BOTTEN handlar det om att stärka
varumärket Uddeholm. Att skydda företaget mot
varumärkesintrång och att underlätta arbetet för
medarbetare runt om i världen. Liksom att ge
kunderna en tydlig och sammanhållen bild av varumärket Uddeholm och företagets värdegrund.
EN FÖRÄNDRING som märks i tidningen du håller i handen är att typsnittet har bytts ut. Förr
använde Uddeholm en variant av det klassiska
typsnittet Gill Sans i marknadsföring och trycksaker. Nu är det Helvetica och Arial som gäller.
Anledningen är att alla säljavdelningar, över
hela världen, ska ha tillgång till samma typsnitt.
– Arial finns i över 90 procent av alla datorers
standardpaket, berättar Robert Gustafsson.
EN ANNAN FÖRÄNDRING är att Uddeholm inte
längre använder den gula färg som tidigare
prydde företagets förpackningar och annonser. Färgerna har renodlats och numera är
det Uddeholms blå färg som gäller rakt över,
vid sidan av svart och grått. Dessutom finns
det fyra komplementfärger, men dessa ska
användas sparsamt och bara i tabeller, grafik
och diagram.
FÄRGER OCH TYPSNITT – där har vi den ”hårda
delen” av profilen, förklarar Robert Gustafsson.
Men minst lika viktig är den ”mjuka delen” eller
för att tala fackspråk, företagets ”tone of voice”.
Det handlar om att definiera företagets tonfall,
allt från hur man svarar i telefon till hur man
möter kunder på mässor och möten.
– Företagets profil är inte bara åtta blå

bokstäver, det är alla vi som jobbar och agerar
inom Uddeholm.
GEMENSAMT FÖR den hårda och den mjuka
delen är att kunderna ska få en tydlig och sammanhållen bild av varumärket Uddeholm och
företagets värdegrund.
Tydligheten är också viktig för att motverka
varumärkesintrång, något som sällan eller aldrig förekommer i Sverige men som kan vara ett
problem på den internationella marknaden.
– Varumärkesintrång är något som alla förlorar på, utom den som har bluffat, inte minst
kunden som får stopp i sin produktion när
de upptäcker att det inte är kvalitetsstål från
Uddeholm som de har köpt.
I VÄRLDEN FÖREKOMMER i snitt ett intrång i
veckan, berättar Robert Gustafsson. Därför
har det också varit viktigt att se över hur man
namnger de olika produkterna. Uddeholm har
i dag 817 olika varumärkesregistreringar och
produktnamnen ska alltid skrivas med stora begynnelsebokstäver och alltid i kombination med
företagsnamnet. Till exempel: Uddeholm Dievar.
– Om vi kommer upp i en rättegång har vi ett
mycket starkare ”case” om vi är konsekventa i
hur vi namnger våra produkter och utformar allt
från förpackningar till kundorder och fakturor.
Leveransen ska hänga ihop från början till slut.
Från det första telefonsamtalet och det första
mötet där man lämnar över sitt visitkort, till
det att produkten levereras. Det handlar om
pålitlighet. ● Nils Pennlert

APP FÖR STÅLBEARBETNING

Robert Gustafsson ,

Företagets profil är
inte bara åtta blå
bokstäver, det är
alla vi som jobbar och agerar
inom Uddeholm."

817
Så många varumärkesregistreringar
har Uddeholm i dag. Det förekommer i snitt
ett varumärkesintrång i veckan, globalt
sett. Att uppdatera den grafiska profilen
är ett sätt att skydda sig mot nya intrång,
berättar Robert Gustafsson.

NY ANLÄGGNING I DANMARK
[NYETABLERING] Danska Uddeholm A/S uppför ett nytt beläggningscenter och befäster därmed sin
position på den danska verktygsstålsmarknaden.
Företaget har idag 60 procent av marknaden och hoppas med den nya PVD-beläggningsanläggningen i Kolding kunna ta sig in på fler marknader.
– Kopplingen mellan försäljning och teknisk support för både verktygsstål från Uddeholm och
Eifeler-beläggningar är unik på den danska marknaden, säger landschef Åge Østergaard.
En annan fördel med det nya centret är att leveranstiden för beläggningar förkortas betydligt.
Det löpande arbetet med det nya beläggningscentret beräknas vara avslutat i november 2016.
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Uddeholm Coating Technology
slår upp portarna
i november.

Uddeholm fortsätter att underlätta
vardagen för kunder och samarbetspartners genom att lansera ytterligare
en app. Handboken för val av material kompletteras nu med Uddeholm
Machining Guideline – där du får råd
om bearbetning av Uddeholmsstålen
utifrån dina förutsättningar och
skärande verktyg.
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Slitstarkt stål på Elmia
Besök Uddeholm den 8–11 november på Elmia Subcontractor i
Jönköping. Det är norra Europas ledande underleverantörsmässa
och en viktig mötesplats för branschen.
ELMIA SUBCONTRACTOR är en av årets höjdpunkter och en samlingsplats för underleverantörer inom den tillverkande industrin och deras
kunder, en specialistmässa för produktutveckling och inköp.
– Det är ett fantastiskt tillfälle för oss att träffa
många av våra kunder och kollegor i branschen på ett och samma ställe. På Elmia har vi
chans att utbyta erfarenheter, tankar och ta del
av varandras kunskap, säger Andreas Johansson, landschef för Uddeholm Svenska AB.
2016 har varit ett händelserikt år för Uddeholm med många nya produktsläpp, bland
annat för applikationer utanför de traditionella
verktygsstålsegmenten.
– Ett av våra fokusområden är detaljer där
konventionella konstruktionsstål inte ger en optimal lösning. Här kan vår materialkunskap och
verktygsstålets egenskaper göra stor skillnad.
FÖRDELARNA MED ATT använda Uddeholms
verktygsstål i olika maskinkonstruktioner och
slitdetaljer är många och nu görs en strukturerad satsning för att nå ut med budskapet och
bidra till ökad konkurrenskraft för kunderna.
– Det är inte ovanligt med brott och intryckningar p.g.a. att de material som används är
mjuka och mindre slitstarka. Tittar vi på den
hållfasthet som våra stål erbjuder ser vi direkt
att de ligger i topp när vi pratar utmattningsgränser. Det ökar livslängden på hårt utsatta
Göran Skoog och
Staffan Gunnarsson
kommer att vara
på Elmia.
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detaljer, fortsätter Andreas. Det finns också en
miljömässig fördel med högre hållfasthet eftersom stålets egenskaper gör det möjligt med en
viktminskning tack vare lättare konstruktioner.
VISSA STÅLSORTER kombinerar hållfasthet,
korrosionsbeständighet och slitstyrka på ett
unikt sätt och skapar förutsättningar för helt
nya konstruktionslösningar. Senaste tillskottet
Uddeholm Idun kan nämnas som exempel,
ett patenterat rosttrögt hållarstål som många
gånger kommer vara ett bättre alternativ jämfört med en kromad axel.
Styrkan sitter så klart inte bara i stålets
egenskaper utan även i den gedigna kunskapen hos Uddeholms medarbetare, vilket ger
en samarbetspartner som utmanar även de
tuffaste produktionsförhållandena.
– Vi tittar på olika lösningar tillsammans med
kunden för att få fram den bästa kombinationen
och hjälper dem med råd och stöd i materialvalsfrågor.
DET FINNS MÖJLIGHETER att diskutera materialval och lösningar under mässan. En stor del
av säljstyrkan kommer att vara på plats och
dessutom ansluter experter från Uddeholms
AB – Göran Skoog, applikationsingenjör inom
affärsområdet komponenter samt Staffan Gunnarsson, bearbetningstekniker FoU och en
legend i branschen.
– Vi ser fram emot att träffa alla våra befintliga och nya kunder i A-hallen. Vi hälsar alla
välkomna för en pratstund och passa gärna
på att ställa frågor till våra specialister, säger
Andreas Johansson.
● Erica Holm

[DIGITALT] Appen är enkel att använda
och ger snabbt information och rekommendationer för bästa resultat. För att
komma igång behöver du först acceptera användarvillkoren och ange en
PIN-kod, 1668.
SÅ HÄR GÖR DU: Välj stålsort och därefter
typ av skärande verktyg genom att
klicka dig ner i de olika kategorierna.
Därefter anger du dimension på ditt
skärverktyg samt övriga parametrar som
efterfrågas. Baserat på detta ger dig appen sedan riktvärden, till exempel i form
av spindelvarvtal, skär- och matningshastighet. Du kan också ange egna
värden utifrån dina förutsättningar.
Beräkningen kan sparas i appen.
Komplettera beräkningen med generella
rekommendationer, det du bearbetar eller
bilder på skärverktyget som du tar med
din mobilkamera. Från appen är det sedan lätt att maila resultatet till Uddeholm
eller en kollega för avstämning.
I startmenyn hittar du dina sparade
beräkningar och det är lätt att återgå till
dem för att justera eller använda dem
som grund för nya beräkningar.
Bearbetningsappen är kostnadsfri,
enbart på engelska och finns att ladda
ner från App Store, Google Play och
Windows Store.

Uddeholms
nya app finns
där appar finns.
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EN SLITSTARK
LÅNGDISTANSARE

Uddeholm Vanadis 8
SuperClean
• Högt motstånd mot abrasivt slitage
• Mycket god duktilitet
• Dimensionsstabilitet vid värmebehandling
• Goda bearbetningsegenskaper

STÅL SOM GÖR SKILLNAD

UTHÅLLIGHET
FÖR HÖGA KRAV
Uddeholm Vanadis 8 SuperClean sätter en ny standard för
pulvermetallurgiskt verktygsstål. Ett högpresterande stål med unika
egenskaper som marknaden inte sett tidigare. Den lönsamma
lösningen för ökad produktion och lägre kostnader.

www.uddeholm.se

Sedan 1668 har vi utvecklat innovativa och banbrytande lösningar som skapar mervärde. Våra engagerade medarbetare finns i nästan nittio länder
och tillsammans levererar vi ökad konkurrenskraft till kunder över hela världen. Välkommen till Uddeholm, #1 inom högpresterande verktygsstål.

