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22 - 23 januari • Racketcenter, Karlstad • www.euroexpo.se

Värmlands IndustriMässa
FackMässa för tillverkande företag • Fri entré för branschfolk

Landets ledande industrileverantörer finns på plats för att träffa dig!

RacketcenteR
Stadionvägen 2, Karlstad

Onsdag 22 jan
Torsdag 23 jan
Öppet 9 - 17. Entrén stänger 16

www.euroexpo.se
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Nu kommer vi till din stad!

BILJETTER

I januari samlas ledande leverantörer mot tillverkningsindustrin
på Värmlands IndustriMässa, Karlstad.
Du behöver inte resa långt, bo på hotell eller lägga flera dagar för att gå på Mässa.
Vi finns under två dagar i Racketcenter, Karlstad.
Det är fri entré för dig som arbetar inom industrin och Mässan har öppet 9-17
båda dagarna. Observera att entrén stänger 16.
Om du känner dig sugen på förtäring bjuder Coffee Pro på kaffe
med tilltugg på Mässan.

Biljetter kan
beställas på vår hemsida

www.euroexpo.se

Möt både rikstäckande och lokala leverantörer, nya som gamla, vars representanter
visar nya och rationella lösningar och produkter för dig och ditt företag.
EURO EXPO är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att skaffa dig en överblick
av marknadens utbud.
Här nedan presenteras de utställande företagen i bokstavsordning.
Välkommen!

UTSTÄLLARE KARLSTAD 2020
ABB, Jokab Safety
Accon SRS
ACOEM
Acumo / ACS Nordic
Allkal
Antiphon
Automation, Tidningen
Axel Larsson Maskinaffär
Backer
Bengtssons Maskin Tools
Bengtssons Maskin Transmission
BergmanLabora
Binder Nordica
BLH Nobel / Vishay Nobel
Blickle
Bossard Sweden
Busch Vakuumteknik
Busck & Co
Carlsson & Möller
Coffee Pro
Collinder Märksystem
Colly Flowtech
Coness Communication
DAB Group
DENIOS
Dustcontrol
Easy Laser
Edman & Sjöberg
Elektronik Teknik Mekanik 4U Sverige

EPLAN Software & Service
Euromekanik
Frabe Industri i Nora
Friskonomen
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Fromm Sverige
Fårbo Mekaniska
G A Lindberg Sealtech
Gemü Armatur
GJS Verktygs
Gustaf Fagerberg
Gävle Tryckkärl och Vatten
Hydroscand
Hytorc Power Systems
IRC. Industrial Radio Control
ITT Rheinhütte Pumps Nordic
IXOLIFT
JUMO Mät & Reglerteknik
KAESER KOMPRESSORER
Karlstad Vulk & Montage
Kemp Industries
Knutwall Marking systems
Koteko
KranEl
Labinett
Lindholm & Stribo Marking
Medical Care System
Midroc Electro
Montagetjänst Bodin & Co
MRC Global
MRC Global Norway
Nederman Nordic
Nomo Kullager
Nordfab Europe
Nords International
Novotek Sverige
NTT Woodnet
OEM Automatic

Oppunda Svets & Mekanik
Ornatus
Pentronic
Pinevision
Process Center
Process Nordic
Rittal Scandinavia
Ropack Materialhantering
Samson Mät & Reglerteknik
Scanautomatic & ProcessTeknik
SEK Svensk Elstandard
Slangspecialisten Skandinavien
SMC Automation
Smörjkompaniet.se
Spinova
Spraying Systems Sverige
Stabe Drives
Sverull Elektrodynamo
Teknikutbildarna i Norden
Tele Radio Sverige
TELFA
Tryckluftservice i Karlstad
Tyresö Finmekaniska
Underhåll 10-13 mars 2020, Svenska Mässan

Wermlands Tunnplåt
Wexoe
Vico
WIPAB Wermalnds Industriplåt
Ytteknik i Örebro
Zarges
Åkerströms Björbo
Öbergs i Karlstad
Österbergs Industrihandel
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ABB AB

Lågspänningsprodukter och maskinsäkerhet
Kopparbergsvägen 2
722 13 VÄSTERÅS
Tel
021-32 50 00		
Hemsida www.abb.se/lagspanning E-post kundservice.cewe-control@se.abb.com
Hemsida www.abb.se/jokabsafety
ABB arbetar dagligen med praktisk tillämpning av elektrifiering och säkerhetskrav i kombination
med högproduktivit. Detta tillsammans med en kontinuerlig utveckling av komponenter,
skyddsmöjligheter och metoder, gör ABB till en säker samarbetspartner.

Accon SRS AB

Gjuterigatan 38
652 21 KARLSTAD
Tel
010-155 63 10
Hemsida www.accon.se

E-post srs@accon.se

Välkommen till vår monter där vi visar delar av vårt sortiment.
Vi på Accon finns tillgängliga för att tillsammans med er ta fram den optimala produkten för er verksamhet.
Det spelar ingen roll vad som behöver förpackas eller transporteras. Vi är Accon. We can handle it.

Acoem AB

Box 7
431 21 MÖLNDAL
Tel
031-706 28 00
Hemsida www.fixturlaser.se

Fax
031-706 28 50
E-post info@fixturlaser.se

Fixturlaser AB är idag en världsledande tillverkare av laserbaserade system för uppriktning av alla typer av roterande
maskiner med syfte att uppnå kortare och färre driftsstopp inom industrin. Kännetecknande för alla Fixturlasers
produkter är att de har hög noggrannhet och kvalité. Den senaste teknologin har använts för att öka
användarvänligheten och göra tekniken tillgänglig för användare inom all slags tillverkningsindustri.
Enkelt handhavande ger en snabb och effektiv uppriktning som maximerar våra kunders utnyttjandegrad av
existerande maskiner och tillverkningsprocesser.

Acumo AB

Söderby Gårdsv 11 A
147 60 UTTRAN
Tel
08-557 730 30
Hemsida www.acumo.se

Fax
08-530 347 50
E-post info@acumo.se

Acumo AB är ett flexibelt företag med fokus på automationslösningar,
med stor erfarenhet hjälper vi våra kunder inom områdena positionering,
mätning och detektering. Vi vill kunna garantera högsta kvalitet på hela sortimentet.
Därför ställer vi höga krav och väljer leverantörer med största omsorg.
Nu ser vi fram emot intressanta möten i Värnamo!

www.euroexpo.se

3

—
Teknik i framkant.
Vi har produkterna.

Vårt erbjudande inom automation och maskinsäkerhet är bland de
mest omfattande på marknaden och nya produkter utvecklas ständigt.
Genom integration och kommunikation mellan produkter förbättras
funktionaliteten.
Ambitionen är att göra det enkelt att skapa säkra arbetsplatser genom
kunskap, produkter och lösningar för produktionsvänlig säkerhet. Med
ett komplett och koordinerat sortiment med hög tillförlitlighet och prestanda även för de mest krävande applikationerna är ABB ett tryggt val.
abb.se/lagspanning
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—
Automation, kontroll och skydd.
ABB har ett komplett utbud.

Klämlister, bumpers,
och säkerhetsmattor

Staketsystem

Manöverdon

Motorskydd
och kontroll

Kapslade last- och
säkringslastfrånskiljare

www.euroexpo.se
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Tryckknappar
Säkerhets-PLC och
säkerhetsrelän

Ljusridå
och ljusbom

Givare, brytare
och lås
Nätaggregat,
normprodukter och reläer
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—
Håll dig uppdaterad.
Med våra kurser och nyhetsbrev.
Bygger du maskiner för försäljning
eller eget bruk? Arbetar du med
automatisering av produktionsanläggningar eller gör tekniska
utvärderingar vid maskinköp?
- Oavsett vilket så finns behov av
att ha kunskap om vilka krav och
regler som gäller för maskinsäkerhet och hur de ska tillämpas.
ABB kan hjälpa dig med regler och tillämpningar
Det kan vara svårt för varje enskilt företag att hålla
reda på alla nya regler och hur de ska tillämpas. ABB
har lång erfarenhet av den praktiska tillämpningen
av standarder och reglering av både myndigheter
och tillverkning.
ABB finns representerade i standardiseringsorganisationer som beslutar om europeiska och internationella standarder för maskinsäkerhet och har
kunskap om säkerhetskraven i olika länder.
Företagsanpassade utbildningar
Vi erbjuder utbildningar inom till exempel:
• Praktisk tillämpning av kraven i Maskindirektivet 2006/42/EC.
• Riskanalys - metod och praktikfall.
• Säkerhet i kontrollsystem, enligt standarderna
EN ISO 13849-1 (PL, Performance Level) och
EN 62061 (SIL, Safety Integrity Level).
• Produktutbildning – Pluto och andra maskinsäkerhetsprodukter.

Nyhetsbrevet Automationsnyheter
Läs och prenumerera på vårt nyhetsbrev med produktnyheter, tips på interaktiva verktyg, mässor och
evenemang, erbjudanden och lyckade kundlösningar
inom automationsområdet.
Anmäl dig redan idag för att börja prenumerera.
Gå in på www.abb.se och välj Tidskrifter och nyhetsbrev i menyn längst ned på sidan. Eller skanna
QR-koden nedan.
—
Automationsnyheter på
ABB Tidskrifter och nyhetsbrev.
Skanna QR-koden för att komma till
sidan där du kan anmäla dig för att
börja prenumerera.

ABB Jokab Safety maskinsäkerhetsprodukter
ABB erbjuder ett brett sortiment av innovativa produkter och lösningar för maskinsäkerhetssystem.
På vår webbplats kan du se hela utbudet. Gå in på
www.abb.se/jokabsafety.

Skräddarsytt för ditt företag
Vi står gärna till tjänst med skräddarsydda kurser.
Kontakta oss via support.jokabsafety@se.abb.com.
Kursdatum och mer information
För mer information om våra utbildningar och aktuella kursdatum, gå in på www.abb.se/abbuniversity
och välj Makskinsäkerhet, eller skanna QR-koden
nedan.
—
Maskinsäkerhet på ABB University.
Skanna QR-koden för att komma till
sidan med kursinformation.

www.euroexpo.se
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ALLKAL AB

Timmermansgatan 3
664 34 GRUMS
Tel
054-20 38 50		
Hemsida www.allkal.se

E-post clean@allkal.se

Kvalificerad rengöring
Allkal är den naturliga partnern för alla typer av tvättsystem i din verksamhet. Vi utvecklar och säljer miljövänliga och
energieffektiva system för industrin, oavsett om det handlar om små ultraljudstvättar till stora avancerade system.
Självklart är våra maskiner helt i rostfritt stål.

Antiphon AB

Pappersvägen 1
670 40 ÅMOTFORS
Tel
0571-318 00
Hemsida www.antiphon.se

E-post info@antiphon.se

Antiphon AB utvecklar, tillverkar och marknadsför akustiska produkter och material. Vi vill säkerställa att våra kunder
har en bra akustisk miljö i och runt sina produkter och hjälper gärna till att förbättra NVH-problem. Vi är erkända för
att ha en vid grupp av kvalitetsprodukter för att möta våra kunders akustiska krav och vi tar gärna del i processen att
hitta rätt ljudreducerande lösningar. I vår moderna produktionsanläggning har vi möjlighet att stansa och klippa de
detaljer och material som önskas för att passa den slutliga applikationen.

Automation

Box 2082
169 02 SOLNA
Tel
08-514 934 10
Hemsida www.automation.se

Fax
08-514 934 19
E-post automation@vtf.se

Automation bevakar nyheter och trender inom industriell automation och modern produktionsteknik.

- Häng med i den tekniska utvecklingen du också!
Välkommen att hämta ditt provexemplar på mässan.

Axel Larsson Maskinaffär AB
Box 805
194 28 UPPLANDS VÄSBY
Tel
010-455 97 00
Hemsida www.axel-larsson.se

E-post sales@axel-larsson.se

Ventiler och instrument till svensk industri
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Backer AB

Fabriksgatan 11
280 10 SÖSDALA
Tel
0451-661 00
Hemsida www.backer.se

E-post info@backer.se

VÄRME · STYRNING · REGLERING

Elektronisk
Kopplingsbox

Dränkbar
Oljevärmare

PTCvärmare

Högeffektelement

Bläddra i vår
katalog på
b a c k e r. s e

Elpatron

IRvärmare

Fatvärmare

Resistor

Bengtssons Maskin AB

Box 501
232 24 ARLÖV
Tel
040-680 73 00
Fax
040-43 02 71
Hemsida www.bengtssons-tools.se E-post info@bengtssons-maskin.se
Hemsida www.bengtssons-maskin.se
Bengtssons Maskin har lång erfarenhet av lyftutrustning, hydrauliska verktyg & momentteknik.
Vi representerar flera av världens ledande tillverkare inom dessa områden.
I vår service ingår att anpassa & skräddarsy lösningar för varje enskilt behov. På mässan visar vi bl.a:
• Lyftutrustningar från RUD & Nitchi • Hydrauliska verktyg från Enerpac • Momentverktyg från Enerpac & Plarad
Välkommen till din partner när det gäller Produkter, Kunskap och Service inom: Lyft, Hydraulik & Moment

Bengtssons Maskin AB

Box 501
232 24 ARLÖV
Tel
040-680 73 09
Fax
040-43 02 71
Hemsida www.bengtssons-maskin.se E-post info@bengtsson-maskin.se
Bengtssons är en stabil partner sedan 1913. Hög kompetens och service är nyckelord inom vårt företag där vi
dagligen arbetar med kundanpassade lösningar som stärker våra kunders konkurrenskraft.
Tillsammans med kvalitetsprodukter från världsledande leverantörer inom segmenten Transmission och Tools är vi
en trygg partner på den skandinaviska marknaden.

BergmanLabora AB

Box 705
182 17 DANDERYD
Tel
08-625 18 50		
Hemsida www.bergmanlabora.se

Fax
08-625-18 70
E-post info@bergmanlabora.se

BergmanLabora är en av Sveriges ledande leverantörer till den svenska laboratoriemarknaden.
Vi tillhandahåller instrument från världens främsta tillverkare av labinstrument och produkter inom mikroskopi.
Vi utför teknisk service så att instrumenten ger tillförlitliga resultat under hela livslängden.

www.euroexpo.se
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Vi erbjuder driftsäkra lösningar inom ventiler och instrument,
med Sveriges mest omfattande ventilbibliotek för 3D CAD.

Vårt breda produktprogram täcker
in alla slags industriella behov. Ring
Emil Berglund på 010-455 97 44
om du vill diskutera applikationer,
få en offert eller boka in ett besök.

Telefon 010-455 97 00 • www.axel-larsson.se
STOCKHOLM • GÖTEBORG • MOTALA • FALUN • UMEÅ

Binder Nordica AB
Stenhagsvägen 45
184 33 ÅKERSBERGA
Tel
08-544 108 80
Hemsida www.binder.se

E-post info@binder.se

Gottlieb Binder is a leading manufacturer of technical hook and loop fasteners and repositionable fastening systems.
We develop adhesive coatings for our products, even for special applications.
Binder products can be found in all industries, for example automotive, aviation, hygiene, industrial, medical,
interiors mm.
Brandnames: Duotec, Microplast, Klettostar, Pressogrip, Pressotex.

BLH Nobel / Vishay Nobel AB
Skrantahöjdsvägen 40
691 27 KARLSKOGA
Tel
0586-630 00
Hemsida www.blhnobel.com

E-post blhnobel.se@vpgsensors.com

BLH Nobel är världsledande inom vägning och kraftmätning med lastceller och system.
Vi har lång och gedigen erfarenhet av att leverera lösningar för utmanande uppdrag främst inom processindustri.
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Blickle AB

Box 22157
250 23 HELSINGBORG
Tel
042-18 51 70		
Hemsida www.blickle.se

Fax
042-20 17 47
E-post info@blickle.se

HÄMTA DIN KATALOG G15 MED ÖVER 30000 HJUL & LÄNKHJUL
eller ring och beställ ditt exemplar
Vi är en av världens ledande tillverkare av hjul och länkhjul. Vi har ett av marknadens bredaste sortiment med
bärighets område upp till 50 ton. Från vårt välsorterade lager i Helsingborg levererar vi snabbt och enkelt.
Besök gärna vår hemsida för att se hela sortimentet eller ladda ner CAD filer.
Nu även WEBSHOP via hemsidan

Bossard Sweden AB
Limhamnsgårdens Allé 35
216 16 MALMÖ
Tel
040-16 59 61		
Hemsida www.bossard.com

E-post info-bsw@bossard.com

Besök vår monter och få de senaste nyheterna från fästelementsbranschen, rådgivning kring hur ni kan få ett
automatiserat och digitaliserat lagersystem till era C artiklar med Bossard´s unika Smart Factory Logistics,
samt se hur vi med hjälp av vårt Engineering-koncept kan skapa kostnadseffektivisering och säker produktion i just
er verksamhet.

Busch Vakuumteknik AB
HK/Försäljning & Service
Växthusvägen 2
435 33 MÖLNLYCKE
Tel
031-338 00 80
Hemsida www.busch.se
•
•

E-post info@busch.se

Försäljning & Service, Uppsala, tel: 018 470 14 30
Service, Helsingborg, tel: 042 400 98 30

BUSCH VACUUM SOLUTIONS är en av världens ledande leverantörer av vakuumpumpar och kompletta vakuumsystem för kunder inom ett flertal branscher och tillämpningar. Välkommen till oss för vidare diskussioner.

BUSCK

Busck & Co AB

Gamla Riksvägen 14
428 32 KÅLLERED
Tel
031-87 09 00		
Hemsida www.busck.se

Busck säljer och lagerhåller elmotorer, snäckväxlar, kugg-, vinkel- och tappväxlar, frekvensomriktare, generatorer,
spännlinjaler och motorslädar. Busck har ett av Sveriges största lager av elmotorer. Vår målsättning är att vara bäst
på att leverera rätt produkt till rätt pris i rätt tid för att ge kunden billigaste totallösningen för sin drivapplikation.
Vi finns i Sverige, Norge och Danmark.

www.euroexpo.se
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Carlsson & Möller, AB

Box 22161
250 23 HELSINGBORG
Tel
042-25 38 00							order@c-m.se
E-post info@c-m.se		
forfragan@c-m.se
Hemsida www.c-m.se		
Till er som kund erbjuder vi stort lager av termo- och härdplaster levererat av företag i världsklass.

			
			
			
			
			
			
			

Vi tillhandahåller skärande bearbetning av plastdetaljer i egen verkstad samt lagerhållning
av färdiga detaljer för snabba leveranser.
Vi bistår med teknisk rådgivning och montering.
Vi är certifierade enligt SS ISO 9001:2015, miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015.
Arbetar enligt EG1935/2004 och EG10/2011 samt Good Manufacturing Practice 			
EG2023/2006 för livsmedelsklassade konstruktionsplaster.
Vi tillhandahåller certifierade material enligt USP VI för Life Science applikationer.

Coffe Pro

Vattenkraftsvägen 8
135 70 STOCKHOLM
Tel
08-745 06 80
Hemsida www.coffeepro.se

E-post stockholm@coffeepro.se

Coffee Pro AB erbjuder kompletta kaffelösningar med komponenter från marknadens ledande leverantörer av:
• Kaffe och vattenutrustningar.
• Kaffe och övriga ingredienser till dryckerna.
Vi erbjuder:
• Rikstäckande teknisk service, akut service, support, utbildningar,
• Kreativa kundanpassade uppföjningsfunktioner för optimal driftsäkerhet.
• Kaffefunktioner med målet att uppnå högsta möjliga kvalitet och funktion ända ut i den färdiga koppen kaffe.

Collinder Märksystem

Tenngatan 11
234 35 LOMMA
Tel
040-41 88 30		
Hemsida www.collinder.se

Fax
040-41 22 35
E-post info@collinder.se

Spara liv, tid och pengar!
Se hur i vår monter. Vi har rätt kunskap och produkter
för märkning, identifikation och säkerhet.
• Skyltar & Dekaler • Märkmaskiner • Etiketter/Skrivare • Rörmärkning • Varselmärkning
• Skydd & Säkerhet • Bryt & Lås / Lockout & Tagout • Elmärkning • Krympslang
Vad jobbar du med? Gå in på collinder.se och se det vi kan göra för dig!

Colly Flowtech AB

Raseborgsgatan 9
164 74 KISTA
Tel
08-703 01 30		
Hemsida www.collyflowtech.se

Fax
08-752 99 92
E-post flowtech@colly.se

Colly Flowtech levererar ett heltäckande program av pumpar, värmeväxlare, slangar, ventiler, snabbkopplingar
& rostfria rördelar/konstruktioner till industrin i Sverige.
Vi har egen tillverkning av tryckluftsdrivna membranpumpar i Jönköping via vårt dotterbolag Dominator Pump AB.
Via vårt dotterbolag A.G. Johansons Metallfabrik AB har vi egen tillverkning av syrafasta rördelar/konstruktioner
i Kolbäck. I Göteborg har vi en verkstad med egen montering av slangar & slang-kit inkl. provtryckning & märkning.
Vi är kvalitets- & miljöcertifierade enligt ISO 9001 & 14001.
Vi finns på 7 platser i Sverige: Stockholm - Örebro - Jönköping - Göteborg - Eslöv- Kolbäck - Umeå
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Coness Communication AB

Box 6044
192 06 SOLLENTUNA
Tel
08-626 95 80		
Hemsida www.coness.se

Fax
08-754 54 10
E-post info@coness.se

DAB Group AB

Stampgatan 15
416 64 GÖTEBORG
Tel
010-330 99 01
Hemsida www.dabgroup.se

E-post info@dabgroup.se

DAB är ett av Skandinaviens ledande företag inom tätskikt, gjutasfaltbeläggningar och betongrenoveringar på broar,
P-däck samt andra betongkonstruktioner. Vi har drygt 200 medarbetare och utför arbeten i hela Sverige samt i
Danmark och Norge. Våra kontor finns i Göteborg, Stockholm, Örebro, Arbrå, Helsingborg, Köpenhamn och Oslo.
Vår totala omsättning är ca 530 miljoner kronor.

DENIOS AB

Datorgatan 3, Box 29
561 33 HUSKVARNA
Tel
036-39 56 60
Hemsida www.denios.se

E-post info@denios.se

För dig som vill ha en miljösmart och säker arbetsplats med fräschare tänk, effektivare spillhantering och
välfungerande utrustning finns DENIOS. Vi utvecklar och tillverkar produkter för hantering, förvaring och sanering
av kemikalier med syftet att skydda människa, miljö och verksamhet från risker.
Mer information hittar du på vår hemsida, www.denios.se

Dustcontrol AB

Box 3088
145 03 NORSBORG
Tel
08-531 940 00
Hemsida www.dustcontrol.se

E-post sales@dustcontrol.se

Dustcontrol tillverkar mobila industri- och byggdammsugare, fasta suganläggningar samt kringutrustningar och
tillbehör. Vi hjälper företag i hela världen att uppnå en renare arbetsmiljö.
Vårutvecklingsavdelning och tillverkning finns i Sverige.
Med utrustning från oss suger du upp stoft, rök, spån, oljespill och andra ohälsosamma partiklar redan vid källan.
Resultatet är effektivare tillverkning. En hälsosam arbetsmiljö leder till minskad sjukfrånvaro, effektivare produktion,
färre driftstopp och bättre produktionskvalitet.

www.euroexpo.se
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Easy-Laser AB

Alfagatan 6
431 49 MÖLNDAL
Tel
031-708 63 00
Hemsida www.easylaser.com

E-post info@easylaser.com

Easy-Laser AB utvecklar, tillverkar och säljer mätinstrument för maskinuppställning och underhåll.
					
• Axeluppriktning (pumpar, motorer, växellådor etc)
”Endast korrekt uppställda
						
• Rem-, band- och kedjetransmissionsuppriktning
och riktade maskiner ger
						•
Rakhet/planhet/parallellitet/vinkelräthet/hålcentrering/spindelriktning
maximal tillgänglighet”
						•
Vibrationskontroll/Shims
						
• Utbildning i uppriktning och maskinuppställning		

Edman & Sjöberg AB

Industrivägen 10
682 33 FILIPSTAD
Tel
054-85 46 50
Hemsida www.edman-sjoberg.se

E-post info@edman-sjoberg.se

Edman & Sjöberg är en komplett leverantör av industri- och mobilhydraulik.
Hos oss får du hjälp med allt från en brusten hydraulslang till nykonstruktion av en hydraulanläggning.
Så låt Era bekymmer bli våra utmaningar...
Vi finns förutom i Karlstad även i Filipstad och Kristinehamn. Som certifierad leverantör av
Parker Hannifins breda sortiment har vi en ParkerStore på Kvällsvindsgatan 6 i Karlstad och
en på Industrivägen 10 i Filipstad.

Elektronik Teknik Mekanik 4U Sverige AB

c/o Opseth Kungsholms Kyrkoplan 2
112 24 STOCKHOLM
Tel
070 788 98 49
Hemsida www.etm4u.com
E-post mail@etm4u.com

Vi leverer!

Etm4u har som ambisjon å være tilstede for kundene sine, med god kompetanse.
Etm4u tilstreber å være en seriøs, langsiktig og foretrukket leverandør 4u.
Etm4u leverer kundetilpassede løsninger i nært samarbeid med våre leverandører.
Etm4u leverer utstyr for håndtering av elektronikk, kurs, montering og konsulenttjenester.
Etm4u leverer kapslinger til alle formål, standard eller ferdig bearbeidet.
Etm4u leverer instrumenter for test & måling, kalibreringstjenester og holder kurs.
Etm4u har lokalt lager, og fjernlager med over 100.000 produkter.

EPLAN Software & Service AB

Rittalgatan 1
262 73 ÄNGELHOLM
Tel
0431-499 700
Hemsida www.eplan.se

Fax
0431-442 637
E-post info@eplan.se

EPLAN Software & Service utvecklar CAE-lösningar och hjälper företag att optimera sina konstruktionsprocesser.
Kunderna drar nytta av ökad effektivitet tack vare standardisering och automatisering. EPLAN har 45 000 kunder i
50 länder världen över och i en mängd olika branscher. Välkommen till EPLAN!
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Euromekanik AB

Morängatan 5
416 71 GÖTEBORG
Tel
031-780 56 00		
Hemsida www.euromekanik.se
E-post info@euromekanik.se
Euromekanik har hjälpt svensk processindustri sedan 1974.
Vi erbjuder kunskap, komponenter och systemleveranser för din anläggning
inom energigas, ånga och petrokemi.
Kom gärna förbi vår monter och låt oss berätta vad vi kan erbjuda dig.

Frabe Industri i Nora AB
Box 90
713 32 NORA
Tel
0587-828 80		
Hemsida www.frabe.se

E-post fredric.carlsson@frabe.se

Vi är den kompletta leverantören av laserskärning, svets och smide.
Vårt motto
Kapacitet, kvalitet och personligt engagemang till rätt pris

Friskonomen AB

Bultgatan 40 B
442 40 KUNGÄLV
Tel
070-366 74 18
Hemsida www.friskonomen.se

E-post friskonomen@medieansvarig.se

Massage i världsklass från Fujiiryko. Den enda medicinskt certifierade massagestolen i världen.

Fromm Sverige AB
Box 636
175 26 JÄRFÄLLA
Tel
08-621 11 20		
Hemsida www.fromm.se

E-post info@fromm.se

Vi har ett komplett sortiment inom, stålbandning, plastbandning, sträckfilm, airpad och pappers skrynklare.
Allt för att fylla såväl grundläggande som mer krävande behov. Med egen tillverkning av maskiner och
förbruknings-material så kan vi snabbt möta våra kunders behov. FROMM Sverige AB är ett helägt dotterföretag till
FROMM Holding AG i Schweiz.

www.euroexpo.se
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Vi levererar:

https://etm4u.se

Tel: +46 (0) 70 788 98 49

Fårbo Mekaniska AB

Fårbovägen 19
737 30 FAGERSTA
Tel
0223-109 11			
Hemsida www.farbomek.se
E-post info@farbomek.se
Fårbo Mekaniska är en legoleverantör som tillverkar alltifrån de enklaste detaljer till avancerad finmekanik,
stora serier och enstycksdetaljer. Produktionen präglas av korta ledtider, flexibilitet och engagemang.
Maskinerna snurrar dygnet runt och personalen är alltid på tårna.

G A Lindberg SealTech AB
Raseborgsgatan 9
164 06 KISTA
Tel
08-703 02 00
Hemsida www.sealtech.se

E-post sealinfo@galindberg.se

Försäljning av tätnings- och lagringslösningar av plast eller gummi.
Tillhandahålla kostnadseffektiva lösningar, hög kompetens och god service gör oss till en naturlig partner.
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Papper • Massa • Gruva • Fordon • Verkstad • Medicin • Olja • Livsmedel • Tillverkning • Metall • Process • Stål • Lab • Hamn

IndustriMässor 2020
EURO EXPOs affärsidé är att arbeta med rationella möten mellan köpare och säljare.
För att åstadkomma detta bygger vi regionala IndustriMässor nära er kundkrets.
Till Mässorna bjuder vi in beslutsfattare med el-, drifts-, produktions-, underhålls-, konstruktions-,
och inköpsansvar samt skyddsombud på regionens tillverkande företag.
Detta gör att vi idag hjälper många företag att bygga upp affärsrelationer på såväl
kort som lång sikt.
Låter det intressant att skapa nya kontakter på ett kostnadseffektivt sätt, ring oss gärna
så berättar vi hur vi kan hjälpa just ditt företag.

Sverige
22 - 23 jan
12 - 13 feb
25 - 26 mar
13 - 14 maj
27 - 28 maj
26 - 27 aug
9 - 10 sep
23 - 24 sep
4 - 5 nov
18 - 19 nov

Karlstad
Uppsala
Skellefteå
Oskarshamn
Södertälje
Eskilstuna
Lund
Falun
Kiruna
Örebro

Norge
29 - 30 jan
22 - 23 apr
6 - 7 maj
2 - 3 sep
28 - 29 okt

Tromsø
Bergen		
Kristiansand
Ålesund
Harstad

Tromsø
Harstad
Kiruna

Skellefteå
Ålesund
Falun

Bergen
Karlstad
Kristiansand

Örebro

Uppsala

Eskilstuna

Södertälje

Oskarshamn
Lund

+46 (0)26 18 10 00

www.euroexpo.se
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Gemü Armatur AB

Box 5
437 21 LINDOME
Tel
031-99 65 00		
Hemsida www.gemu.se

Fax
031-99 65 20
E-post order@gemu.se

GEMÜ Armatur AB erbjuder ett brett sortiment av komponenter i system för styrning och
reglering av flytande media, gaser och ånga. I material som är resistenta mot flertalet media.
Marknad:
Process-, Kemi-, Livsmedels-, Läkemedels- och Verkstadsindustrin samt Vattenbehandling.
Produkter:
Ventiler, Flödesmätare, Nivå-, Temperatur- och Tryckgivare samt system för volymmätning och dosering.

GJSVerktyg

GJS Verktygs AB

Skälbyvägen 4
155 35 NYKVARN
Tel
08-550 999 80
Hemsida www.gjsverktyg.se

E-post gjs@gjsverktyg.se

GJS Verktyg har ett komplett sortiment av verktyg och teknik med målet att kunna erbjuda en effektivare
bearbetning. Vi representerar världsledande leverantörer som STOCK, Avantec, EWS och Zoller.
Lång erfarenhet av svensk industri tillsammans med vårat breda kontaktnät har gjort oss till en av branschens
mest flexibla och pålitliga leverantörer.

Gustaf Fagerberg AB

Box 121 05
402 41 GÖTEBORG
Tel
031-69 37 00			
Hemsida www.fagerberg.se
E-post info@fagerberg.se
Fagerberg har försett svensk industri med senaste teknik för avancerad kontroll, styrning och mätning av flöden
sedan 1897. Idag erbjuder vi Nordens största samlade sortiment av ventiler och instrument samt manöverdon,
tryckavsäkring och explosionsskydd till processindustrin.

Gävle Tryckkärl & Vatten AB

Kanalvägen 22
803 22 GÄVLE
Tel
026-12 92 90			
Hemsida www.gavletryckkarl.se
E-post info@gavletryckkarl.se
Gävle Tryckkärl & Vatten AB, med lång erfarenhet av utveckling, konstruktion och tillverkning av tryckkärl i stål.
Vi levererar tryckkärl med volymer upp till 50m3. Detta gör vi med stor flexibilitet, högsta kvalitet och alltid med Er
som kund i fokus. Kärlen erbjuder vi i flertalet olika material och tryckklasser, samt tillverkade enl. PED och direktiv
som DNV GL/LR/BV/ABS. Välkomna!
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Hydroscand AB

Brisgatan 21
652 21 KARLSTAD
Tel
054-85 16 15		
Hemsida www.hydroscand.se

E-post karlstad@hydroscand.se

Hydroscand har ett komplett sortiment av slang och ledningskomponenter, med över 20 000 artiklar på lager.
Sortimentet består hydraul- och industrislangar för alla applikationer, slangkopplingar, adapters,
skärringskopplingar, kragkopplingar, ORFS-kopplingar, rörklammer, kulventiler och en mängd olika tillbehör.
Vi tar även fram kundanpassade lösningar.

Hytorc Power Systems AB
Lillegårdsvägen 2
311 50 FALKENBERG
Tel
0346-130 80		
Hemsida www.hytorc.se

E-post info@hytorc.se

Sedan 1968 har HYTORC tillverkat momentutrustning och fått förtroendet att leverera vår innovativa teknik till
merparten av momentverktygsanvändare världen över. Styrkan hos HYTORC ligger i vår erfarenhet och kompetens
inom momentdragning, samt i vår kvalitet som helleverantör av hydrauliska, pneumatiska och elektriska
momentdragnings- och skruvsträckningsverktyg för bland annat vindkraftsprojekt, olje, petrokemi, stål, gruv,
varvsindustrin med mera.

IRC Industrial Radio Control

Grillvägen 4
786 97 BJÖRBO
Tel
0241-214 55		
Hemsida www.ircab.se		

Fax
0241-208 55
E-post sales@ircab.se

IRC AB är idag ett etablerat företag, 30 år i branschen.
IRC erbjuder professionella produkter & service på plats eller i vår egen serviceverkstad. Med drifttåliga produkter
och snabb service, så ligger företaget i framkant på den Svenska industrin, vårt tema är ”Säkerhet i Fokus”.
IRC är agent för ett flertal kända tillverkare såsom: HBC Radiomatic GmbH radiostyrning, Nederman och
Hartmann & König AG motordrivna och fjäderdrivna slang- & kabelupprullare, Schildknecht AG som har trådlös
dataöverföring för tex: Profibus, Profinet mm, vi har kollisionsskydd från Peter-Paul Titze AG & strömskenor från
Akapp. Företaget som är ett familjeföretag finns i natursköna Björbo i Västerdalarna.

ITT Rheinhütte Pumps Nordic

Stormbyvägen 6
163 55 SPÅNGA
Tel
070-600 59 49
Hemsida www.rheinhuette.se
E-post
mikael.gamziukas@rheinhuette.se
ITT Rheinhütte Pumps är en ledande tillvekare av centrifugalpumpar som ingår i ITT Processes. I gruppen finns
också Goulds Pumps, Bornemann, Engineered Valves, PRO services, C´treat. ITT Rheinhütte tillverkar sen mer
än 160 år pumpar för aggresiva o slitande medier. Vi levererar pumpar i metalliska legeringar,plast samt keramiska
material.

www.euroexpo.se
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IXOLIFT

Lågspänningsgatan 8 A Tunbytorp
721 37 VÄSTERÅS
Tel
021-15 07 30		
Hemsida www.ixolift.se

E-post ixolift@arosip.se

IXOLIFT – Det smarta och säkra alternativet till stegen.
Ixolifts produkter är utformade för att uppfylla en rad olika säkerhetsbestämmelser som gör att de kan användas
nästan var som helst. Våra fullt mekaniska enheter fungerar utan hydraulik eller oljor, vilket innebär att de kan
användas i rena rum såsom sjukhus och laboratorier. Se hur vår IXOLIFT fungerar på http://www.ixolift.se

JUMO Mät & Reglerteknik AB

Lilla Garnisonsgatan 33
254 67 HELSINGBORG
Tel
042-38 62 80		
Hemsida www.jumo.se		

Fax
042-38 62 81
E-post info.se@jumo.net

JUMO är en ledande aktör inom tillverkning och försäljning av produkter för mätning, registrering och reglering av
temperatur, tryck, fuktighet och analys. Vårt produktprogram kan delas upp i följande områden; Analysteknik, tryck,
termostater, regulatorer och temperaturgivare. Vår produktion av temperaturgivare i Helsingborg möjliggör en snabb
och flexibel hantering av våra kunders önskemål om kundanpassade lösningar, reparationer, prototyper etc.
JUMO Mät- och Reglerteknik AB har också ett dotterbolag i Oslo, Norge.

KAESER KOMPRESSORER AB

Box 7329
187 14 TÄBY
Tel
08-544 443 30
Hemsida www.kaeser.se

Fax
08-630 10 65
E-post info.sweden@kaeser.com

Kaeser Kompressorer tillhandahåller ett komplett sortiment kompressorer i premiumklassen.
Vi har lyckats skapa intelligentare tryckluft genom att kombinera hög teknisk kvalitet med låg energiförbrukning!
I Sverige är vi näst största aktör på marknaden och har ett varumärke med ett antal starka kärnvärden –
Sigma-profilen, produktkvalitet, energismart.
Det är skillnad mellan oss och andra i branschen - vi gör vårt område enkelt för kunderna.
Vi satsar också på ett engagerat miljötänkande och att serva kunderna till 100% i alla lägen.
Kaeser är helt enkelt en utmanare som anstränger sig hårdare.
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Karlstad Vulk & Montage AB

Blekegatan 8
652 21 KARLSTAD
Tel
054-86 08 10		
Hemsida www.karlstadvulk.se

Fax
054-86 07 04
E-post info@karlstadvulk.se

Din kompletta partner på transportörer, industrigummiprodukter och transmission.
Från konstruktion till idriftstagning.

Kemp Industries AB
214 41 MALMÖ
Tel
072-585 21 82		
Hemsida kempindustries.se
E-post info@kempindustries.se
Kemp Industries är specialister på avancerad inplastningsteknik med hjälp av krympplast.
Vår unika inplastningsteknik skyddar era produkter vid förvaring och vid transporter. På så sätt elimineras onödig
tid för rengöring och ni får ett maximalt korrosionsskydd som ökar livslängden på produkterna. Vi utför tjänster och
utbildar inom området.
Besök oss gärna på instagram! @kempwrap

Knutwall Marking Systems AB
Gränsbovägen 3
152 42 SÖDERTÄLJE
Tel
08-646 94 01		
Hemsida www.knutwall.se

E-post info@knutwall.se

Knutwall erbjuder kundanpassade märksystem till marknadens snabbaste leveranser.
Designa dina skyltar grafiskt online och beställ före 16.00 för dagen efter leverans.
Vi erbjuder:
• Graverade skyltar
• Klistermärken
• Partmärkning

• Rostfria skyltar
• Kabelmärkning
• Rörmärkning

Koteko AB

Stenbygatan 6
721 36 VÄSTERÅS
Tel
021-15 02 10		
Hemsida www.koteko.se

Fax
021-15 02 15
E-post koteko@koteko.se

Vi erbjuder dig som kund en komplett leverantör inom området processautomation med tillhörande
skåptillverkning, installation, drivsystem, mekanik- och hydraulikutrustning. Vi utför uppgraderingar,
prestandahöjningar eller flytt av befintliga maskiner samt implementering av nya maskiner och
processavsnitt.

www.euroexpo.se
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KranEl AB

Vagnmakaregatan 14
415 72 GÖTEBORG
Tel
031-340 90 70
Hemsida www.kranel.se
E-post office@kranel.se
KranEl AB, Reprovägen 12 183 77 TÄBY, Tel 08-756 00 95
Vi levererar produkter och lösningar för kraft- och signalöverföring till alla typer av rörliga applikationer.
Vi har ett brett sortiment av noga utvalda kvalitetsprodukter från ledande tillverkare.
Vi erbjuder kabeltrummor, strömskenor, kabelkedjor, kabel & tillbehör, kabelvagnar, kontaktdon,
rälsklamer, räl och bromsar m.m

Labinett AB

Box 9007
400 91 GÖTEBORG
Tel
031-748 17 80
Hemsida www.labinett.se

E-post info@labinett.se

Labinett erbjuder pumplösningar för vakuum och vätskepumpar för mindre dosering av syror eller andra jobbiga
vätskor men även större flöden för pappersbruk och kemisk industri finns. Vi hjälper gärna till att ta fram förslag för
era behov av special pumpar. Vi har även Vögtlins ”mass flow controller” för gaser och det finns en IP 67 klassad
version för Industrier som vi kan erbjuda våra kunder.

Lindholm & Stribo Marking AB

Box 550
175 26 JÄRFÄLLA
Tel
08-584 309 89
Hemsida www.lsmarking.se

Fax
08-29 14 14
E-post paolo@lsmarking.se

Lindholm & Stribo erbjuder kostnadseffektiva och kompletta lösningar på märkning. Med manuella eller datorstyrda
maskiner från Lindholm & Stribo Marking AB kan du märka de flesta typer av detaljer och material. En bred sortering
av maskiner, tillbehör och förbrukningsvaror för slag- och rullprägling, nålprägling, varmprägling, etsning samt
integrerade lösningar för verktygsmaskiner.

Medical Care System AB
Industrivägen 5
642 34 FLEN
Tel
0157-131 31		
Hemsida www.medicalcare.se

E-post info@medicalcare.se

Produkter för första hjälpen vid
Kemiska brännskador - Diphoterine och Hexafluorine
Termiska brännskador - samt sår och ögonskador - Medical Care 1-6
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Midroc Electro AB

Hästskovägen 5
813 33 HOFORS
Tel
010-470 75 00 		
Hemsida www.midroc.se
E-post info@midroc.se
www.midrocautomation.se
www.midrocelectro.se
Midroc levererar system och tjänster som hjälper våra kunder att tillverka rätt produkt i rätt tid,
med rätt kvalitet och vi gör det genom lika stora delar projekt- som affärsförmåga.
I våra leveranser ingår elinstallation, industriautomation, mekanik, säkerhet, hiss, styr & fastighetsautomation.

Montagetjänst Bodin & Co AB

Industrileden 4
667 32 FORSHAGA
Tel
054-60 25 00		
Hemsida www.montagetjanst.se

    


Fax
054-60 25 11
E-post info@montagetjanst.se





  
 

Sedan starten 1950 en naturlig samarbetspartner till industrin, med service, underhåll och montage som specialitet.
Renoverar utrustning på egen verkstad, säljer begagnad industriutrustning samt begagnade och nya reservdelar till
bl.a. pumpar, har egen konstruktion och projektledning.

MRC Global AB

Bultvägen 1
451 75 UDDEVALLA
Tel
076-882 65 95
Hemsida www.mrcglobal.com

E-post sweden@mrcglobal.com

MRC Global (Sweden) AB är ett amerikanskägt företag och en stor lagerläggare av ventiler.
Sortimentet består till största delen av kilslids-, kägel-, back-, kul- samt vridspjällsventiler i både
ANSI och DIN i många olika material.
Försäljning för den svenska marknaden sker från vårt kontor i Uddevalla.

MRC Global Norway AS Instrumentation division

Prestebråtan 21
NO-3300 HOKKSUND
Tel
+47 51 95 94 00
Hemsida www.mrcglobal.no

Fax
+47 51 95 94 01
E-post instrument.hokksund@mrcglobal.com

MRC Global Norway AS, Instrumentation Division – Din ekspert på måleteknikk
MRC Global Norway AS, Instrumentation Division, er leverandør av instrumenter for temperatur-, trykk-, nivå-,
mengdemåling, analyseutstyr, instrument tube fittings, ventiler, manifolder, aktuatorer og relevant tilbehør til offshore,
marine og landbasert industri. Vi representerer markedsledende leverandører innenfor disse feltene i tillegg til at vi
er Norges største produsent av instrumenter for trykk- og temperaturmåling.

www.euroexpo.se
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Nederman Nordic AB

Sydhamnsgatan 2
252 28 HELSINGBORG
Tel
042-18 87 00		
Hemsida www.nederman.se

Fax
042-20 89 50
E-post info@nederman.se

Nederman är en världsledande leverantör av produkter och system inom området miljöteknik med fokus
på luftfiltrering och återvinning. Våra lösningar bidrar till att minska miljöpåverkan från industriproduktion,
skapa ren och säker arbetsmiljö samt öka produktionseffektivitet. Nedermans erbjudande omfattar allt från
projektering till installation, driftsättning och service. Försäljning sker via dotterbolag i 29 länder samt
återförsäljare och distributörer i ett 30-tal länder. Nederman utvecklar och producerar vid egna tillverkningsoch sammansättningsenheter i Europa, Asien och Nordamerika. Koncernen är noterad på OMX Small Caplista,
har cirka 1400 anställda och omsätter cirka två miljarder kr.

Nomo Kullager AB
Box 510
183 25 TÄBY
Tel HK
08-630 28 00		
Hemsida www.nomo.se

E-post order@nomo.se
AVESTA

|

STOCKHOLM

|
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|

TÄTNINGAR
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|

|

|

MALMÖ

Nordfab Europe A/S

Industrivej 13
DK-9550 MARIAGER
Tel
+45 864 711 00
Hemsida www.nordfab.com

E-post salesdk@nordfab.com

Nordfab är specialiserade inom tillverkning och distribution av högkvalitativa rörsystem i galvaniserat stål,
svartplåt och rostfritt. Med försäljnings- och tillverkningsenheter i Europa, Asien och Amerika är Nordfab en ledande
tillverkare av rörsystem med spännbandslösning för utsug av damm, ånga, gas, rök och oljedimma.

Nords International AB

Prostgårdsvägen 2
655 60 MOLKOM
Tel
0553-311 00			
Hemsida www.nordsinternational.com E-post info2@nordsinternational.com / sales@nordinternational.com
Nords International AB tillverkar massiva gängrördelar som är PED 2014/68/EU godkända och tryckberäknade enligt
EN-13480. Vi fräser och svarvar även produkter enligt era önskemål och ritningar.
Vi producerar produkter i många stålsorter från Austeniter, Duplex- och Nickellegeringar till Titan.
Tillverkning sker i Sverige, Finland och Estland.
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Novotek Sverige AB

Box 16014
200 25 MALMÖ
Tel
040-31 69 00		
Hemsida www.novotek.se

Fax
040-94 76 17
E-post info@novotek.se

Industriell IT och automation som säkrar er produktion
Novotek levererar industriella IT- och automationslösningar för att hjälpa våra kunder att optimera sina
produktionsprocesser och visualisera resultatet på ett överskådligt sätt.
I vår monter kommer vi bl.a. visa PLC, HMI/SCADA-system, historiksystem, rapportsystem, planeringssystem,
OEE/TAK-system, kommunikationslösningar m.m. från världsledande leverantörer som GE Intelligent Platforms,
Kepware och Hilscher.
Välkommen!

NTT Woodnet

Sundbybergsvägen 1
171 73 SOLNA
Tel
073-682 53 09
Hemsida www.woodnet.se

E-post roger.folhammar@nordiskemedier.se

NTT är ett centrum för nyheter om nordisk träindustri. Kombinationen av papperstidning och flera digitala medier
gör att vi når våra läsare snabbt, samtidigt som vi ger fördjupade kunskaper.

OEM Automatic AB

Box 1011
573 28 TRANÅS
Tel
075-242 41 00
E-post
info@oemautomatic.se
OEM Automatic är en av Europas ledande leverantörer av komponenter för industriautomation. Med ett brett och
djupt sortiment, sammansatt av produkter från ledande tillverkare ger vi kunden en unik möjlighet att samla sina
inköp från en leverantör. Vi ger våra kunder tillgång till kvalitetsprodukter från ledande leverantörer, hjälp vid
utvecklingsprojekt och möjligheter att effektivisera sina inköp. Våra produktspecialister och säljare
har lång erfarenhet och hjälper kunden att hitta den tekniskt bästa lösningen. Det ska vara enkelt
och effektivt att ha OEM Automatic som partner.
www.oemautomatic.se

Oppunda Svets & Mekanik AB

Videvägen 4
641 49 KATRINEHOLM
Tel
0150-48 91 20
Hemsida www.oppunda.se

Fax

0150-48 91 25

Oppunda Svets & Mekanik AB / Elektrofläkt konstruerar och tillverkar industrifläktar, rökgasfläktar
för varma gaser och transportfläktar till de flesta behov. Alla storlekar och material – stål, rostfritt, syrafast,
slitdelar även i Hardox. Vi anpassar helhetslösningar av stofthantering och luftrening till all typ av industri
efter kundens behov. Erbjuder även service av era anläggningar med balansering av fläkthjul på plats,
vibrationsmätning samt reparationer.

www.euroexpo.se
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Ornatus AB

Stockholmsvägen 26
194 61 UPPLANDS VÄSBY
Tel
08 444 39 70			
Hemsida www.ornatus.se
E-post anders.kalderen@ornatus.se
Är du i behov av EMI/EMC-filter eller en skyddande och säker kapsling med passande anslutningar
och kablage med eller utan skärmning?
Då finns vi där med vad vi kallar Komponentkompetens!
– applikationsanpassade lösningar eller komponenter kryddade med kompetens och hög service!

Pentronic AB

Bergsliden 1
593 96 VÄSTERVIK
Tel
0490-25 85 00
Hemsida www.pentronic.se
E-post
info@pentronic.se
Pentronic är Europas ledande tillverkare av industriella temperaturgivare. Vi tillverkar termoelement, Pt100-givare och smarta
givare i egna produktionslokaler. Vi samarbetar även med de främsta tillverkarna i världen av kalibreringsutrustning,
mät- och reglerinstrument, optiska temperaturmätare samt mätutrustning för fukthalt, tjocklek och flöde. Vi har ett ackrediterat
kalibreringslab och erbjuder även utbildning i temperaturmätning samt konsulttjänster.
Välkommen till oss!

Pinevision AB

Norra Rådmansgatan 25
803 20 GÄVLE
Tel
072-402 19 15		
Hemsida www.pinevision.se
E-post info@pinevision.se
Pinevision är en svensk webbyrå, som med ett stor engagemang hjälper företag att förverkliga deras affärsmål
genom att förenkla alla processer kring webb och design. Genom resultatinriktad webbproduktion och
varumärkesbyggande insatser kan vi tillföra något för alla. Vi har idag passerat 1600 publicerade hemsidor, fördelat
på över 1300 kunder.

Process Center AB

Skogsbrynsvägen 8c
236 31 HÖLLVIKEN
Tel
040-45 29 00		
Hemsida www.processcenter.se
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Process Nordic

Box 72001
181 72 LIDINGÖ
Tel
08-670 41 00		
Hemsida www.processnet.se

E-post mats.irstam@nordiskemedier.se

Process Nordic - Den ENDA TIDNINGEN I SVERIGE som enbart bevakar processindustrin.
Heltäckande om processindustrin!
Vi rapporterar om de senaste tekniktrenderna, de viktigaste affärerna, de avgörande politiska besluten och de
intressantaste människorna. Oavsett vilken tillverkande industri man tillhör är vi övertygade om att det finns
mycket gemensamt exempelvis inom produktionsteknik, IT och automation, underhåll, energi och miljöteknik.
Process Nordic är oberoende av branschorganisationer och företag och kommer ut i cirka 10.000 ex med 10
nummer per. Tidningen ges ut av Nordiske Medier - Nordens största fackpressförlag.

Rittal Scandinavian AB

Rittalgatan 1
262 73 ÄNGELHOLM
Tel
0431-44 26 00
Hemsida www.rittal.se		

Fax
0431-44 26 44
E-post info@rittal.se

Rittal är världsledande inom inkapslingsteknik för industriautomation och IT/data- och telekomutrustning.
Rittal tillhandahåller även komponenter och systemlösningar inom fysisk IT-säkerhet, kompletta datorhallar
och säkerhetsskåp. Sammantaget gör detta Rittal till en heltäckande leverantör inom inkapslingsteknik.

Ropack Materialhantering AB
Box 4
274 30 SKURUP
Tel
0411-55 66 40
Hemsida www.ropack.se

E-post info@ropack.se

60 year of design and functions combined together
Ropack har mer än 60 års erfarenhet av industriugnar och 40 års erfarenhet produktion av olika sorters
maskiner och automationslösningar för materialhantering.
Företaget etablerades 1952 och hette då Elvärmedetaljer Ropack AB med tillverkning av
industriugnar och värmeelement.
Under 1970-talet ökade produkt sortimentet till att innefatta maskiner för materialhantering.
1996 valde man att endast använda namnet Ropack Materialhantering AB.

SAMSON MÄT- OCH REGLERTEKNIK AB
Box 67
427 22 BILLDAL
Tel
031-93 91 30
Hemsida www.samson.se

E-post info@samson.se

SAMSON är Europas största tillverkare av reglerventiler med över 1 000 000 olika ventiler.
Kvs från 0,0001 till 90000 med ett temperaturspann från – 269°C till 1400°C.
På mässan visar vi:
• Pneumatiska reglerventiler • Nya vridkägelventiler • Nya keramiska ventiler
• Nya magnetventiler • Membranventiler från SED
Hos SAMSON är avancerad teknik med hög kvalitet det centrala.
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Scanautomatic & ProcessTeknik

Svenska Mässan i Göteborg den 6-8 oktober 2020
Tel
031-708 80 00
Hemsida www.scanautomatic.se
Hemsida www.processteknik.info

E-post scanautomatic@svenskamassan.se
E-post processteknik@svenskamassan.se

Nordens största mötesplats för framtidens automation och processteknik.
ProcessTeknik		 - En branschöverskridande mötesplats för hela processindustrin med fokus på ny processteknisk
				 utrustning & lösningar inom livsmedels- läkemedels- papper & massaindustri, petrokemi, raff, 		
				 kemisk industri, gruv- & stålindustri.
Scanautomatic - Den självklara mötesplatsen för svensk industri när det gäller digitalisering, automation, ny teknik,
				 nya affärer och kunskapsöverföring. Det är här framtidens komponenter, automationslösningar 		
				 och lösningar gällande digitalisering inom industrin presenteras.

SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 KISTA
Tel
08-444 14 00
Hemsida www.elstandard.se

E-post SEK@elstandard.se

SEK fastställer all svensk standard inom elområdet. På SEK Shop, www.elstandard.se/shop, hittar du förutom
standarder även SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar ditt användande av
standarder.
Med SEK e-Standard håller du dig uppdaterad inom just ditt område, både med standarder och SEK digitala
Handböcker.

Slangspecialisten AB

Skiffervägen 19
224 78 LUND
Tel
046-211 26 00
Fax
046-211 26 20
Hemsida www.slangspecialisten.se E-post slang@slangspecialisten.se
Lösningar. Helhet. Säkerhet.
Slangspecialisten levererar industrislang, kopplingar och kundanpassade lösningar. Att kunder gång på gång väljer
oss beror mycket på vår unika kombination av stort lager och urval, tekniskt kunnande och full uppmärksamhet kring
dig och dina behov. Vi jobbar dagligen med att ta fram kompletta lösningar där skicklighet och komponentval blir
avgörande för resultatet. Då all pressning, svetsning och montering sker i vår egen verkstad, har vi full kontroll i alla
produktionssteg. Detta gör att du kan vara säker på vad du får, och när du får det.

SMC Automation AB
Hantverkargatan 14
781 71 BORLÄNGE
Tel
08-603 12 00
Hemsida www.smc.nu		

E-post order@smc.nu

SMC Automation AB
SMC utvecklar produkter och lösningar inom industriell automation och är världens största tillverkare av
pneumatiska komponenter. Företaget omsätter ca 40 miljarder kronor och har 18 000 anställda globalt.
I Sverige finns SMC etablerade sedan 1986 med huvudkontor i Huddinge och regionkontor i Göteborg, Lund,
Borlänge och Växjö samt en mängd återförsäljare över hela i landet. www.smc.nu
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Smörjkompaniet

Bergfotsgatan 5
431 35 MÖLNDAL
Tel
031-44 33 00		
Hemsida www.smorjkompaniet.se

E-post info@smorjkompaniet.se

Smörjkompaniet –varuhuset för dig som smörjer. Hos oss finner du allt inom smörjverktyg och smörjautomation.
Blir det enkelt att smörja lager och göra oljebyten minimeras risken för slarv. Vår gedigna erfarenhet kommer dig
till hjälp i din strävan att säkra tillgängligheten av din maskinpark. Med vår hjälp kommer smörjgörat bli så mycket
enklare och gå så mycket fortare, det lovar vi!

Spinova AB

Box 150
385 22 TORSÅS
Tel
0486-412 00
Hemsida www.spinova.se

E-post info@spinova.se

Spinova är en pålitlig leverantör som erbjuder våra kunder fjädrar, tråd- press- och plåtdetaljer.
Företaget är certifierat enligt ISO 9001:2008.

Spraying Systems Sverige AB

Rälsgatan 6 A
802 91 GÄVLE
Tel
026-17 65 50		
Hemsida www.spraying.se

Fax
026-12 62 68
E-post info@spraying.se

Vi är ett dotterbolag till Spraying Systems Co. som är världsledande inom utveckling,
tillverkning och försäljning av dysor och system för de flesta industriella sprutprocesser.
Spraying Systems Co. har sitt huvudkontor i Chicago, USA, och finns representerade över hela världen,
och har dessutom tillverkningsenheter i Nord- och Sydamerika, Europa och Asien.
I Sverige har vi idag ca 8000 kunder, från enmansföretag till multinationella företag, såsom biltvättanläggningar,
livsmedelsindustrier, metallgjuterier, läkemedelstillverare, stålindustrier och pappersbruk, bara för att nämna några.

Stabe Drives

Sperlingsgatan 6
302 48 HALMSTAD
Tel
035-777 94 33
Hemsida www.stabe.se

E-post info@stabe.se

Stabe etablerades 2011 och erbjuder ett brett produktsortiment inom industriautomation.
Vi är den enda certifierade distributören med lager inom elektromekanik för Parker Hannifin i Sverige.
Stabe lagerför linjärenheter, motorer och motorstyrningar i enkla och avancerade typer.
Vi erbjuder Parkers kompletta elektromekaniska systemlösning för pressning som kallas Push-to-fit.
Den passar all tillverkning där pressning med hög precision krävs och är särskilt bra för branscherna
transmission, motorer och fordon. Vi erbjuder även Parkers eldrivna system för mobila enheter, GVM och GVI.
Webbshop, god service och snabb teknisk support av erfarna ingenjörer ger dig trygghet som kund.
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Sverull ElektroDynamo AB
Faktorigatan 23
652 21 KARLSTAD
Tel
054-22 49 40
Hemsida www.sverull.se

E-post order@sverull.se

Sverull ElektroDynamo är en ledande aktör inom industriservice, mekaniskt underhåll och produktförsäljning med
spetskompetens inom elektromekanik, lager, transmissioner, tätningar och pumpar.
Vi erbjuder hela kedjan från analys, projektering och produktleverans till montage, underhåll och reparationer.
För att kunna erbjuda snabb och professionell support är vi verksamma på 11 orter i Sverige med lokala
serviceverkstäder och lokal lagerhållning. Allt detta för att säkerställa en så effektiv och driftsäker produktion som
möjligt för dig som kund. Varmt välkommen till oss!

Teknikutbildarna i Norden AB
Sundsvall, Gävle och Solna
Tel
010-122 18 00
Hemsida www.teknikutbildarna.se

E-post info@teknikutbildarna.se

Vi utbildar hos er, i våra lokaler och på webben inom:
• Underhåll
• Produktion
• Elsäkerhet & Automation

• Validering
• Över 100 webbkurser
• Utbildningsportal

• Arbetsmiljö
• Säkerhet
• Bygg- och Anläggning

Tele Radio Sverige AB
August Barks gata 30A
421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA
Tel
031-724 98 00
Hemsida www.tele-radio.com

E-post sverige@tele-radio.com

Radiostyrning används inom allt fler produktområden. De positiva effekterna är många. Arbetsmiljö förbättras och
blir säkrare, rörelsefriheten ökar, ergonomin förbättras och dessutom reduceras slitage och arbetsskador.
TELE RADIO’s system är flexibla och enkla att använda. De kan kombineras och anpassa till varje unik miljö och de
uppfyller de kvalitets och säkerhetskrav som ställs av dagens industri.

TELFA AB

Fredriksbergsgatan 2
573 92 TRANÅS
Tel
075-242 44 50
Hemsida www.telfa.se		

Fax
075-242 44 95
E-post info@telfa.se

Telfa marknadsför pumpar och pumpaggregat från marknadsledande tillverkare till svensk industri.
Vår gedigna erfarenhet tillsammans med vårt breda sortiment ger er möjlighet att sänka
era kostnader och öka driftsäkerheten.
Vi har lager och egen pumpverkstad i Tranås och vi ingår i OEM International AB.
Alla kan leverera en pump.
Vi levererar den som passar.
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Papper • Massa • Gruva • Fordon • Verkstad • Medicin • Olja • Livsmedel • Tillverkning • Metall • Process • Stål • Lab • Hamn

Euro Expo IndustriMässor
•IndustriMässor i Norden
•FackMässor för tillverkande företag
•Regionala Mässor nära er kundkrets
•Rätt beslutsfattare med 100% Kundkontakt
•Kostnadseffektivt
www.euroexpo.se
Tryckluftservice i Karlstad AB

Box 8086
650 08 KARLSTAD
Tel
054-53 04 49
Hemsida www.tryckluftservice.com E-post kontakt@tryckluftservice.com
Vi på Tryckluftservice har lång erfarenhet av tryckluft, och kan hjälpa er med all trycklufts-utrustning.
Vi tar ett helhetsansvar med allt från försäljning, installation till att sköta servicen under produkternas livstid.
Vi är auktoriserade återförsäljare för Tyska Kaeser kompressorer,
en av världens största tillverkare av tryckluftssystem!

Tyresö Finmekaniska AB
Box 616
135 26 TYRESÖ
Tel
08-712 70 20		
Hemsida www.tyresofinmek.se

E-post mikael.sellerstrand@tyresofinmek.se

Tyresö Finmekaniska AB, www.tyresofinmek.se, har sedan 50 år producerat mindre detaljer, Ø0,5 – Ø40 mm,
med hög precision. För vanliga människor spelar det ingen som helst roll, men för oss och våra kunder är en
tusendels millimeter helt avgörande och idag är vi en av Europas ledande specialister på finmekanisk bearbetning.
Vi hjälper också gärna till med att produktionsoptimera era detaljer. Flera av våra tekniker har stor erfarenhet av
detta. Välkommen!
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Underhåll 10-13 mars 2020, Svenska Mässan
412 94 GÖTEBORG
Tel
031-708 80 00
Hemsida www.underhall.se

E-post info@underhall.se

Underhåll 2020 är norra Europas främsta branschöverskridande forum för drifts- och underhållsfrågor.
Mässan är ett måste för både tekniker och beslutsfattare som arbetar med underhållsrelaterade frågor.
Senast pratade 330 utställare teknik med 11 973 besökare från 5 000 företag.
Ytterligare information samt utställarlista finner du på www.underhall.se

Wermlands Tunnplåt AB

Bergebyvägen 45
685 93 TORSBY
Tel
0560 68 90 10
Hemsida www.wtab.se		

Fax
0560 68 90 11
E-post info@wtab.se

WTAB är en uppdragstillverkare inom tunnplåtsbearbetning. Våra huvudprocesser är stansning, bockning, svetsning
och montering.
Vi ombesörjer också fräsning, nitning, screentryck samt alla typer av ytbehandling.
Vi är gärna med från början i kundens process när det gäller framtagande av nya detaljer för att optimera produktionsvänlighet och produktionsekonomi.
Vi har en modern maskinpark med bl.a två helautomatiska stanslinor och 6 kantpressar varav två robotbestyckade.

Wexoe AB

Scheelevägen 17
223 70 LUND
Tel
040-68 20 616 			
Hemsida www.wexoe.se
E-post industry@wexoe.se
Som lokal partner och expert inom Rockwell Automation utarbetar vi den rätta lösningen tillsammans med våra
kunder, med fokus på produktivitet och driftsäkerhet. Vårt team av specialister arbetar lösningsinriktat och genom
vårt strategiska samarbete med Rockwell Automation och övriga leverantörer kan vi leverera flexibla lösningar via
logistiktjänster, montering, anpassning och omfattande utbildningsprogram

Vico AB

Servogatan 14
195 60 ARLANDASTAD
Tel
08-592 591 00
Hemsida www.vico.se		

Fax
08-592 591 85
E-post info@vico.se

Vico AB har försett den Nordiska marknaden med processutrustning sedan 1969.
Vi besitter idag en stor kunskap inom områdena ultraljudstvättar och ventilunderhåll. Vi har egen tillverkning av
ultraljudstvättar av märket VicoSonic och är återförsäljare av utrustning för slip- och läppning samt provtryckning.
Genom vår långa erfarenhet och egen tillverkning kan vi hålla en hög kvalitet och kundanpassade lösningar till ett
marknadsmässigt pris.
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WIPAB Wermlands Industriplåt AB

Box 36
664 21 GRUMS
Tel
0555-430 60		
Hemsida www.wipab.se

Fax
0555-430 60
E-post wipab@wipab.se

Legotillverkare av stålkonstruktioner i rostfria, stål samt aluminium.
Komplett modern verkstad från laserskärning till komplett systemleverantör.
Vi förmedlar även Industritvättmaskiner genom vårt dotterbolag, Allkal AB

Ytteknik i Örebro AB
Kemivägen 6A
705 97 GLANSHAMMAR
Tel
019-46 20 20		

SLIPAR LAGAR BETONGGOLV

SPECIALIST PÅ UNDERHÅLL OCH REPARATION AV BETONGGOLV
Ytteknik i Örebro AB – VD & Teknisk chef Hans Palmborg har erfarenhet av skador, sprickor, gjutskarvar och
fogar i betonggolv och massagolv sedan 1973. Mer än 40 års kunskap om material och utförande.
Vi specialiserar oss inom golvreparationer för logistiksektorn, livsmedelsindustrier och parkeringshus,
vi erbjuder speciallösningar för nästan alla vanliga och ovanliga problem.
Kontor: 019 - 46 20 20 Teknisk chef: 070-330 36 25

Zarges AB

Östra Bangatan 14
195 60 ARLANDASTAD
Tel
08-591 220 00
Hemsida www.zarges.se

Fax
08-591 11 965
E-post stegar@zarges.se

ZARGES är marknadsledande vad gäller access produkter i Europa och en full-service-partner för tillträde till dina
maskinanläggningar. Zarges produkter står för högsta kvalitet och säkerhet.
Med ZARGES trappor och arbetsplattformar erbjuder vi dig den nya generationen av smarta arbetsplattformar.
Vår specialkompetens gällande säkert arbete på höjd får du ta del av genom att boka vår ”Arbete på höjd rådgivning”.
Vid en on-site kartläggning hjälper vi Er att säkerställa att Ni använder rätt produkt för rätt ändamål.
Utöver access produkter är vi världsledande inom tillverkning av aluminiumboxar för transport och förvaring.
Våra aluminiumboxar kan bl.a. fås täthetsklassade och godkända för farligt gods.

Åkerströms Björbo AB

Björbovägen 143
785 45 BJÖRBO
Tel
0241-250 00		
Hemsida www.akerstroms.se

Fax
0241-232 99
E-post sales@akerstroms.se

Åkerströms Björbo AB är ett internationellt företag grundat 1918 som utvecklar, producerar, marknadsför och servar
tåliga och tillförlitliga kvalitetsprodukter för kommunikation och radiostyrning av industrikranar, portar och mobila
tillämpningar. Åkerströms har ett stort nätverk av partners som erbjuder både lokal och global service och support.
Åkerströms Björbo AB är ett företag inom Allgongruppen.

www.euroexpo.se

33

Öbergs i Karlstad AB		
Kvällsvindsgatan 8 		
652 21 KARLSTAD
Tel
054-85 13 00		
Hemsida www.obergsab.se

Fax
054-85 13 01
E-post info@obergsab.se

Välkommen till Öbergs – Vi sätter industrin i rörelse
Vi levererar allt från komponenter till system inom pneumatik, ventiler och linjärteknik. Oavsett
fabrikat och förutsättningar gör vi med glädje vårt yttersta för att hjälpa våra kunder till en lösning.
PNEUMATIK – VENTILER – LINJÄRTEKNIK - MONTAGE

Österbergs Industrihandel AB

Stormgatan 2
652 21 KARLSTAD
Tel
054-85 25 00		
Hemsida www.osterbergs.nu

Fax
054-85 25 01
E-post info@osterbergs.nu

Vi levererar allt från personlig skyddsutrustning, skärandeverktyg, kullager, transmission, förnödenheter m.m.
Vi har även hydraulik, svets och kompressorer där även service och uthyrning erbjuds. Detta till verksamheter
inom verkstads-, process- och byggindustrin.
Varorna distribueras med egna turbilar i området Värmland, Norra Dalsland och västra Närke.
Allt detta beläget i Karlstad. Välkommen!
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