
Emballator tillverkar förpackningslösningar 
i varierande material och för olika produkt-
områden. De har under en längre tid använt 
Uddeholm Sverker 21 i stansarna för pro-
duktion av burkar i arbetsmaterialet TH415 
(1.0377), ett olegerat lågkolhaltigt stål. 

Uddeholm Sverker 21 är ett konventionellt 
kallarbetsstål med högt nötningsmotstånd 
men lämpar sig främst till medellånga pro-
duktionsserier. Då Emballators produktions-
serier är långa föreslog vi ett pulverstål inom 
Uddeholms Vanadis-serie. Det kan initialt 
verka dyrare, men med tanke på dess mycket 
höga beständighet mot abrasiv nötning för-
väntades en förbättrad totalekonomi.

För att utvärdera stålsorterna jämfördes 
både kostnader och produktionsutfall. Till-
verkningsmetoden var densamma för båda 
verktygen men skillnaden i materialpriset 
resulterade i en total prisskillnad på cirka 
12000kr för ett verktyg. 

EMBALLATOR 
MYCKET NÖJDA MED 
UDDEHOLMS VANADISSTÅL! 

Uddeholm
Vanadisstål

Uddeholm 
Sverker 21

80 000

70 000

60 000

50 000

40 000

30 000

20 000

10 000

0

Tillverkning Material

INITIALKOSTNAD VERKTYG

67 303

55 207

Vår kund Emballator Ulricehamns Bleck som länge använt sig av Udde-
holm Sverker 21 bytte till ett stål inom Uddeholms Vanadis-serie. Resultatet 
talar för sig självt, 34 miljoner producerade detaljer jämfört med tidigare 
9,5 miljoner innan verktyget behövde ersättas.
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500 000

400 000

300 000

200 000

100 000

0
0 5 10                      15                      20                    25                      30 35 

S
E

K

ANTAL PRODUCERADE DETALJER (miljoner)

En högre initial- 
kostnad på 12 000kr 
ger 333 000kr i lägre 

totalkostnad

Med endast ett verktyg tillverkat i Uddeholms 
Vanadisstål kunde Emballator producera 34 
miljoner detaljer jämfört med Uddeholm Sver-
ker 21 där det krävdes totalt fyra verktyg för att 
producera samma antal detaljer.  Båda verkty-
gen, oberoende av stålsort, kunde slipas om 
25 gånger innan de var förbrukade. Med Ud-
deholm Sverker 21 uppstod både tidigare och 
tätare serviceintervall och det första verktyget 
behövde ersättas efter 9,5 miljoner produce-
rade detaljer. Jämförelsen visar att Uddeholm 
Vanadisstålet blev det billigare alternativet efter 
2,2 miljoner producerade detaljer, trots en hö-
gre initialkostnad.

I denna produktionsserie där nötningsmot-
ståndet var en huvudfaktor så visar siffrorna 
att det väldigt snabbt lönar sig att byta till ett 
av Uddeholms Vanadisstål. Redan efter 6,5% 
av antalet producerade detaljer kan man se 
att bytet till Uddeholms Vanadisstål ger eko-
nomisk fördel.

Resultatet visar tydligt att stålvalet påver-
kas av flera olika parametrar och vad som 
initialt verkar dyrare snabbt kan resultera i 
lägre kostnad och bättre totalekonomi för 
dig som kund. 
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ANTAL PRODUCERADE DETALJER 
MED ETT VERKTYG

”Vår produktion går dygnet runt med 
stora serier och produktionstakten 

är 200 detaljer/min. Vi har med hjälp av 
Vanadis ökat TAK-värdet markant, 

mindre stopp och ställtider i maskiner-
na och mindre tid till verktygsunderhåll. 
Detta gör processäkerheten stabil och 
viktigast av allt ökad leveranssäkerhet 

till slutkund.”
Joakim, Processtekniker, Emballator

Läs mer om Uddeholms mest nötningsbeständiga pulverstål 
Uddeholm Vanadis 8 SuperClean på vår hemsida! >>

https://www.uddeholm.com/sweden/sv/products/uddeholm-vanadis-8-superclean/

