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Nu kommer vi till dig!
I maj samlas ledande leverantörer mot tillverkningsindustrin på
Värmland IndustriMässa. Du behöver inte resa långt, bo på hotell eller
lägga flera dagar för att gå på mässa. Vi finns under två dagar i
Karlstad Racketcenter.
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 bjuds det på kaffe med tilltugg på mässan.

Väl mött
för t vå t rev
liga
mässdaga
ri
Karlstad!

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 2022
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—
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

Mjukstartare

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 Maskinsäkerhet, 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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ABB Electrification Sweden AB
Lågspänningsprodukter och maskinsäkerhet

Kopparbergsvägen 2, 721 71 VÄSTERÅS
Tel: 021-32 50 00
E-post: kundservice.lagspanningsprodukter@se.abb.com
Hemsida: www.abb.se/lagspanning
ABB erbjuder ett komplett utbud av produkter och lösningar för lågspänning för att ansluta, skydda, styra
och mäta ett brett spektrum av elinstallationer, kapslingar, ställverk, elektronik och elektromekaniska anordningar.
ABB förbättrar tillförlitligheten och effektiviteten i verksamheten i alla större industrier inklusive bostadssektorn.

Acoem AB

Box 7, 431 21 MÖLNDAL
Tel: 031-706 28 00 E-post: info.se@acoem.com
Hemsida: www.acoem.com
ACOEM 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
ACOEM AB’s 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.

Adeptor AB

Bilgatan 20, 442 40 Kungälv
Tel: +46 70 5090503
E-post: kurre.sarasniemi@adeptor.se
Hemsida: www.adeptor.se
Kompetens och produkter inom belysning och kabelanslutningar i potentiellt explosiva och krävande miljöer,
Industriell kommunikation och test- och mätinstrument. Med en oformell och positiv approach hjälper vi våra kunder med att göra kloka val i alla faser av sina uppdrag. Partners: Chalmit, Hawke, Gai-Tronics, Hirschmann,
Procentec och Hilscher.

AUMA Scandinavia AB				

Box 9144, 200 39 MALMÖ				
Tel: 040-31 15 50 E-post: info.scandinavia@auma.com
Hemsida: www.auma.se

AUMA Scandinavia har 50 års erfarenhet som leverantör av och specialist på elektriska ställdon och servicetjänster till Vatten & Avlopp, Energi & Kraftindustri, Industri & Marin, Olja & Gas samt övrig industri i Skandinavien.
AUMA Scandinavia är en del av familjeägda AUMA Group med över 2 800 anställda globalt och huvudkontor i
Müllheim, Tyskland. För mer information om AUMA Scandinavia, våra produkter och tjänster besök www.auma.se.
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Automation

Box 2082,169 02 SOLNA
Tel: 08-514 934 12
E-post: karolina.ekholm@automation.se
Hemsida: www.automation.se

Häng med i den tekniska utvecklingen du också, hämta ditt exemplar i vår monter och anmäl dig på
vårt nyhetsbrev på www.automation.se för att hålla dig uppdaterad.

Axami Systems

Fiskaregatan 17, 302 90 HALMSTAD
Tel: +46 (0)371 178 25, +46 (0)8-667 55 05
E-post: all@axami.se
Hemsida: www.axami-ab.se
Axami Systems är en webbaserad applikation som används för att systematisera och effektivisera ett företags
underhållsarbete. Axami Systems är flexibelt och anpassningsbart för att passa er verksamhet, oavsett bransch.
Undvik tidskrävande merarbete, onödiga stillestånd pga. ett eftersatt underhåll.
Systemet ser till att du inte missar viktiga uppgifter!

AT-200

Smart axeluppriktning för
smart underhåll!
Konnektivitet, mobila enheter och
appar är integrerade i AT-200 vilket gör
det till ett verktyg med kort svarstid
mellan feldiagnos och korrigerande
åtgärder.
De smarta sensorerna använder
CCD-teknik för överlägsen
mätprestanda och
precisionsuppriktning.

FIXTURLASER

fixturlaser.se

www.euroexpo.se
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Axel Larsson Maskinaffär AB

Box 805, 194 28 UPPLANDS VÄSBY
Tel: 010-455 97 00, E-post: sales@axel-larsson.se
Ventiler och instrument till svensk
Hemsida: www.axel-larsson.se

industri

Ventiler och instrument till svensk industri

Beans in Cup

Tel: 073-6424190 E-post: kent.berg@beansincup.se
Hemsida: www.beansincup.se

Beans in Cup grundades 2017 genom en sammanslagning av tre etablerade kaffebolag, och är idag en av
Sveriges ledande aktörer inom kaffe på kontor och arbetsplatser. Vi levererar kaffelösningar till arbetsplatser
i hela Sverige och vi är passionerade i vår strävan att erbjuda ett bättre kaffe på jobbet. Det gör vi genom
professionalism och vår kunskap gör att varje kund får en god upplevelse, både utifrån smak, service och
hållbarhet, som är vårt kundlöfte. Vi finns på 22 orter från Kiruna i norr till Malmö i syd med cirka 225 anställda.

BEDSAB

Stallarholmsvägen 32, 124 59 BANDHAGEN
Tel: 08-714 54 30 E-post: bedsab@bedsab.se
Hemsida: www.bedsab.se

Bedsab är flexibelt grossist företag som anpassar sig efter de behov du har. Våra produkter är kätting,
stållinor, lyftredskap, lyftblock, fallskyddsutrustning, lasthantering, surrningsmateriel och flak-skåpkomponenter.
Vi utbildar och besiktigar. Bedsab tillhandahåller måttbeställda lyftredskap enligt önskemål.
Egen verkstad och effektivt upplagt lager garanterar snabb och säker leverans.

Be-Ge Frapett AB

Södra vägen 7, 383 34 MÖNSTERÅS
Tel: 0499-448 90 E-post: sales@frapett.se
Hemsida : www.frapett.se

Be-Ge Frapett AB

Be-Ge Koncernen är en familjeägd företagsgrupp med verksamheter i Sverige, Danmark, Storbritannien,
Litauen, Nederländerna, Tyskland och Belgien. Moderbolaget har sitt säte i Oskarshamn.
Be-Ge Frapett AB utvecklar, tillverkar och marknadsför bevakningsstolar, kontorsstolar, sadelstolar och
ljudabsorbenter för alla typer av arbetsmiljöer.
10
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Bengtssons Maskin AB

Box 501, 232 24 ARLÖV
Tel: 040-680 73 00
E-post: info@bengtssons-maskin.se
Hemsida : www.bengtssons-tools.se 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 00
E-post: info@bengtssons-maskin.se
Hemsida : www.bengtssons-tools.se www.bengtssons-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.

LÖSNINGAR FÖR TRYGGA LYFT
Dematek är Sveriges ledande företag inom lyftanordningar
och lyftredskap för svensk industri. Vi har erbjudit lösningar
för Trygga Lyft sedan 1919. Vi konstruerar, säljer, monterar
och utför underhåll på traverser, svängkranar, telfrar, lyftbord och många andra produkter av alla fabrikat.

www.dematek.se | 010-202 35 00 | dematek@dematek.se

Distriktskontor i Karlstad
Frövägen 9
653 43 Karlstad

www.euroexpo.se
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BLH Nobel / Vishay Nobel AB

Skrantahöjdsvägen 40, 691 27 KARLSKOGA
Tel: 0586-630 00 E-post: blhnobel.se@vpgsensors.com
Hemsida: www.blhnobel.com

BLH Nobel är världsledande inom vägning och kraftmätning med lastceller och system.
Vi utvecklar och tillverkar Svenska produkter. Kostnadsfri konsultation för våra kunder.

Blickle AB

Box 22157, 250 23 HELSINGBORG
Tel: 042-18 51 70 E-post: info@blickle.se
Hemsida: www.blickle.se
HÄMTA DIN NYA KATALOG G16 MED ÖVER 4000 NYA HJUL & LÄNKHJUL
Eller ring och beställ din katalog kostnadsfritt.
Totalt över 30 000 olika produkter. Vi är en av världens ledande tillverkare av hjul och länkhjul. Vi har ett av
marknadens bredaste sortiment av standardprodukter och speciallösningar med bärighets område upp till 100 ton.
Från vårt välsorterade lager i Helsingborg eller logistikcenter i Tyskland levererar vi snabbt och enkelt.
Via hemsidan finner ni vår nya produktkonfigurator och CAD filer.

Buffers Rail Industry AB

Fabriksvägen 9, 186 32 VALLENTUNA
Tel: 08-514 308 80 E-post: info@buffers.se
Hemsida: www.buffersrailindustry.com

Buffers Industry är sedan 1950-talet en mångsidig leverantör av industritekniska produkter och lösningar.
Vi representerar världsledande tillverkare som RINGFEDER POWER TRANSMISSION, OLEO, KARL-GEORG.
Prata gärna axelkopplingar, spännelement, buffertar eller kranhjul med oss. Välkomna!

Busck & Co AB
Gamla Riksvägen 14, 428 32 KÅLLERED
Tel: 031-87 09 00		
Hemsida: www.busck.se

BUSCK

Vi på Busck & Co AB har 40 000 elmotorer upp till 630 kW i lager för omgående leverans, men stoltast är
vi över vår service och nära relation till kunderna. När du köper produkter från oss får du inte bara hög kvalitet
till konkurrenskraftiga priser. Du får även den kunskap och det engagemang som präglat vårt familjeföretag
sen 1923. Vår expertis och de snabba leveranserna kommer ge ditt företag många positiva fördelar, både i
den dagliga driften såväl som ekonomin.
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Camfil Svenska AB

Box 130, 619 23 TROSA
Tel: 0156-537 00 E-post: info@camfil.se
Hemsida : www.camfil.se

Camfil hjälper er att lösa problem med stoft och rök.
Att spara energi och öka produktionseffektivitet samtidigt som man ska kontrollera inomhusluftkvaliteten
är en utmaning för en industriell verksamhet. Stoftavskiljare, oavsett om de används för att ta bort eller
reducera föroreningar eller för produktåtervinning, kan påverka alla dessa områden.

Carlsson & Möller, AB

Box 22161, 250 23 HELSINGBORG
Tel: 042-25 38 00 E-post: info@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.
• 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.

www.euroexpo.se
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Collinder Märksystem

Tenngatan 11, 234 35 LOMMA
Tel: 040-41 88 30 E-post: info@collinder.se
Hemsida : www.collinder.se

Vill du spara liv, tid och pengar?
Välkommen till vår monter för att se hur.
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

Colly Flowtech AB

Raseborgsgatan 9, 164 74 KISTA
Tel: 08-703 01 30 E-post: flowtech@colly.se
Hemsida: www.collyflowtech.se
Colly Flowtech Colly Flowtech levererar ett heltäckande program av pumpar, värmeväxlare, slangar, ventiler,
snabbkopplingar & rostfria rördelar/konstruktioner till industrin i Sverige.
Vi har egen Svensk tillverkning av tryckluftsdrivna membran pumpar i Jönköping via Dominator Pump,
och i Kolbäck har vi egen tillverkning av syrafasta rördelar/konstruktioner på A.G. Johansons Metallfabrik.

Coness Communication AB

Torshamnsgatan 35, 164 40 KISTA
Tel: 08-626 95 80 E-post: info@coness.se
Hemsida: www.coness.se

C-PRO AB

Tagenevägen 70, 425 37 HISINGS KÄRRA
Tel: 031-57 57 85 E-post: info@c-profil.se
Hemsida : www.c-profil.se

Vi erbjuder högkvalitativa produkter som används inom automation och maskinbyggnation.
På mässan kommer vi bl.a. att visa upp: Standard- och kundanpassade kapslingar i olika material,
manöverdon, apparatskåpsbelysning, kabelkanaler i PVC och halogenfritt, skyddsslang, innovativa
kabelgenomföringssystem från Icotek, produkter för värmetillförsel och kylning till kapslingar
samt diverse skåpmaterial som krävs för en komplett installation.
14
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Dematek AB						

Distriktskontor, Frögatan 9, 653 43 KARLSTAD					
Tel: 010-202 35 00 E-post: dematek@dematek.se
Hemsida: www.dematek.se

Dematek är Sveriges ledande företag inom lyftanordningar och lyftredskap för svensk industri.
Vi har erbjudit lösningar för Trygga Lyft sedan 1919. Vi konstruerar, säljer, monterar och utför
underhåll på traverser, svängkranar, telfrar, lyftbord och många andra produkter.

DESTACO Svenska AB

Svarvarvägen 4, 142 50 SKOGÅS
Tel: 08-464 89 11 E-post: info@destaco.se
Hemsida: www.destaco.se
MAGNETER • SPÄNNTEKNIK • GRIPDON • PNEUMATIK • STANSNING • HANTERING

Dustcontrol AB

Box 3088, 145 03 NORSBORG
Tel: 08-531 940 00 E-post: sales@dustcontrol.se
Hemsida : www.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. Vår utvecklingsavdelning 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.

DynaMate AB

Box 3, 151 21 SÖDERTÄLJE
Tel: 08-522 933 00 E-post: info@dynamate.se
Hemsida www: dynamate.se
Automation, Maskinservice
Produktion & Underhåll
DynaMate erbjuder hållbara tjänster mot svensk industri och är ett av de största företagen i Sverige med ca 160
anställda och med en omsättning på ca 200 miljoner kronor. Det är ett helägt dotterbolag till Scania CV AB.

www.euroexpo.se
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Easy-Laser AB

Alfagatan 6, 431 49 MÖLNDAL
Tel: 031-708 63 00 E-post: info@easylaser.com
Hemsida: www.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		

EIE Maskin AB

Box 7, 124 21 BANDHAGEN
Tel: 08-727 88 00 E-post: info@eiemaskin.se
Hemsida: www.eiemaskin.se
EIE Maskin AB tillhandahåller maskinkomponenter och kompletta lösningar inom transmissioner och
linjära system. Välkommen till vår monter där våra försäljningsingenjörer berättar mer om vårt breda
produktutbud och ger er förslag på specialdesignade lösningar för optimering av er verksamhet. Välkomna!

Mobilskanna QR-länk
till vår produktsida
zyyxlabs.com/sv/zp2

En svensk 3D-skrivare

med svensk support, service och kvalitet

Vill ni:
- snabba upp er mekanikutvecklingsprocess?
- kunna ta fram prototyper och prova i verklig användning?
- kunna tillverka egna starka ﬁxturer och hållare i kolﬁberkomposit?

Welcome to
the Lab.

Kom förbi och titta på ZYYX Pro II med sin optimerat tysta och slutna
kammare med ultraﬁlter för säker användning även på skrivbordet.
Eller kom och diskutera vårt koncept för 24-timmars prototyper.
ZYYX Labs AB • Britta Sahlgrens gata 1 • 421 31 VÄSTRA FRÖLUNDA
031-799 57 17 • www.zyyxlabs.com • info@zyyxlabs.com
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Elektronik Teknik Mekanik 4U Sverige AB
c/o Opseth Kungsholms Kyrkoplan 2, 112 24 STOCKHOLM
Tel: 070 788 98 49
Hemsida: www.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.

ETAB Industriautomation

Slånbärsgatan 5, 722 23 VÄSTERÅS
Tel: 021-41 90 88 E-post: info@etab.nu
Hemsida: www.etab.nu
ETAB Industriautomation och Momseal
Din partner inom industriell automation och tätningstillverkning
Hydraulik – Linjärteknik - Pneumatik. Hos oss kan du köpa komponenter från Bosch Rexroth och Aventics
(fd Rexroth pneumatics) – Vi har Sveriges största pneumatiklager! Service – Montage – Teknisk support.

Exsitec

Snickaregatan 40, 582 26 LINKÖPING
Tel: 010-333 33 00 E-post: hej@exsitec.se
Hemsida : www.exsitec.se			

Exsitec är specialister på verksamhetssystem, integration och digitalisering som driver företag framåt.
Över 500 medarbetare stödjer idag våra kunder i Sverige, Norge och Danmark få bästa möjliga digitala
verksamhetsstöd för en effektivare arbetsvardag, överlägsna kundupplevelser och smartare dataanalyser.

Fibox AB

Ekbacksvägen 28, 168 69 BROMMA
Tel: +46 87 92 26 70 Mail: orderse@fibox.com
Hemsida: www.fibox.com
Fibox är ett privatägt företag och marknadsledare inom termoplastkapslingar för skydd av kraftutrustning, styrningar, kontrollsystem och elektroniska komponenter som monteras i utsatta och farliga miljöer. Vi är stolta över att vara en av de största
kapslingstillverkarna i världen. För oss är en kapsling inte bara en låda; det är ett innovativt sätt att kapsla in och skydda
värdefull utrustning som man kan ha investerat i att utveckla, installera eller skaffa.
Av den anledningen är våra robusta och branschledande produkter och lösningar av hög densitetsklass och kan appliceras
även i de mest tuffa och krävande miljöer. Vårt sortiment består av mer än 1 000 kapslingar av polykarbonat, ABS-plast,
polyester och aluminium. Våra kunder inkluderar allt från globala företag, små och medelstora företag till distributörer och
grossister. Vi designar, tillverkar och säljer högkvalitativa kapslingar som kan levereras i standardmått eller anpassas för att
möta våra kunders exakta specifikationer.
www.euroexpo.se
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Fromm Sverige AB

Box 636, 175 26 JÄRFÄLLA
Tel: 08-621 11 20 E-post: info@fromm.se
Hemsida : www.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.

Gemü Armatur AB

Box 5, 437 21 LINDOME
Tel: 031-99 65 00 E-post: order@gemu.se
Hemsida : www.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.

Guard Automation AB

Badhusgatan 32, 534 50 VARA
Tel: 072-171 29 77 E-post: magnus.rosen@guardab.se
Hemsida: www.guardab.se
Vi är ett snabbt växande innovativt företag med lång branscherfarenhet inom Vatten & miljö,
Energi och Produktionsindustri, Industriell El och IT och Industriell IoT & AI.
Vi är specialiserat på idrifttagningar och konfigureringar av processövervakningssystem samt levererar
nyckelfärdiga anläggningar.
Vi är systemoberoende och utvecklar hög IT säkerhet samt vår målsättning är att alltid leverera
kundanpassade lösningar.

Heico Sweden

Hamnparken 4, 573 35 TRANÅS
Tel: 072-853 51 71 E-post: info@heico-group.se
Hemsida: www.heico-group.com
HEICO GROUP i Tyskland har sedan år 1900 levererat pålitliga lösningar av hög kvalité till en mängd olika
skruvförbands applikationer. Med 100 års erfarenhet, 11 dotterbolag globalt löser vi gärna era skruvförbandsutmaningar också.
Förutom HEICO-LOCK® killåsningssystem, tillverkar vi också HEICO-TEC® spännmutter. Med HEICO-TEC®
spännmutter, krävs inga el, hydraul eller luftdrivna verktyg. Välkoma!
18
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Hilti Svenska AB
Hyllie Boulevard 34, 215 32 MALMÖ
Tel: 020-55 59 99, Mail: kundservice@hilti.com
www.hilti.se

Vi är ett globalt företag som finns i över 120 länder och har över 30 000 anställda. Varje dag bidrar vår teknik till
fantastiska konstruktioner runt om i världen från världsberömda snabbtåg i Japan till djupa tunnlar under några
av världens största städer. Hilti konstruerar och tillverkar branschledande teknik, programvara och tjänster.

Hitek 1 AB

1

Box 8170, 163 08 SPÅNGA
Tel: 072-218 20 05 E-post: info@hitek.se
Hemsida : www.hitek.se		

Hitek 1 AB är specialiserat på drivlinor med kardanaxlar och kopplingar och har en mångårig erfarenhet av
kvalificerade industri installationer. Vi erbjuder ett komplett program av alla välkända fabrikat såväl original som
eftermarknadsprodukter med mycket korta leveranstider. I våra fabrikers serviceverkstäder kan vi erbjuda
översyn/renovering/ modifiering med korta ledtider. Vi levererar friktionsmaterial i standard utförande eller
kundanpassade specialdetaljer.

Hofpartner AB

Mor Annas väg 1, 662 32 ÅMÅL
Tel: 0532-60 85 80 E-post: info@hofpartner.se
Hemsida: www.hofpartner.se
Hofpartner AB utvecklar, tillverkar och marknadsför rullaxlar, chuckar och smarta lyfthjälpmedel.
Med hjälp av innovativ teknik har vi skapat ”intelligenta” lyfthjälpmedel som sparar både tid, pengar
och personalens ryggar.
Vi är återförsäljare för Palomats pallställ, Kelvas banrenare samt agent för Menzels specialmaskiner.

Hydroscand AB

Brisgatan 21, 652 21 KARLSTAD
Tel: 054-85 16 15 E-post: karlstad@hydroscand.se
Hemsida: www.hydroscand.se
Familjeföretaget Hydroscand grundades i Stockholm 1969 och är idag marknadsledande inom slang och
ledningskomponenter i Skandinavien. Globalt finns vi representerade med verksamhet i 18 länder och erbjuder
lösningar och tjänster för slangar, kopplingar och relaterade produkter. I Sverige har Hydroscand över 70 slangservicebutiker och en rikstäckande mobil slangservice, känt under varumärket SlangExpress. Vi har fler än 450
anställda och en omsättning på 1,1 miljarder kronor (2020). Vi har som målsättning att alltid finnas närmast kunden med erfaren personal, ett komplett sortiment och innovativa tjänster. Välkommen till Hydroscand!

www.euroexpo.se
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Hytorc Power Systems AB

Lillegårdsvägen 2, 311 50 FALKENBERG
Tel: 0346-130 80 E-post: info@hytorc.se
Hemsida: www.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.

I.A.C Komponenter AB

Box 60, 566 22 HABO
Tel: 036-477 00 E-post: habo@iackomp.se
Hemsida: www.iackomp.se

Vi är en specialgrossist inom området Styr & Regler, Instrumentering och Automation.
Exempel på våra produktområden som vi kommer visa på mässan:
Rörkopplingar, rör, fästdetaljer, luftfördelning, pneumatisk kabel mm.

Incona AB

Stora Wäsby, Gamla stallet, 194 37 UPPLANDS VÄSBY
Tel: 08-544 900 50 E-post: info@incona.se
Hemsida: www.incona.se
Ledande leverantör av produkter och lösningar för Digitalisering, Automation och Installation:
• Kablar med ingjutna kontaktdon och kontaktdon
för olika miljöer
• Fästen och monteringstillbehör för rör och kablar
• Fästen för läckande kabel för radio i tunnlar

•
•
•
•

Antenner
Sensorlösningar
Industri-PC-plattformar och skärmar
EMI-filter

IRC Industrial Radio Control
Grillvägen 4, 786 97 BJÖRBO
Tel: 0241-214 55 E-post: sales@ircab.se
Hemsida : www.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.
20
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Jakkal Engineering AB

Skrantahöjdsvägen 40 G, 691 46 KARLSKOGA
Tel: 070-912 27 39 E-post: johan.larsson@jakkal.se
Hemsida: www.jakkal.se

Teknisk konsult inom mekanik, el & automation samt systemutveckling med tyngdpunkt inom produkt& produktionsutveckling. Jakkal AB består av ett team medarbetare med lång erfarenhet av
produktutveckling och produktionsteknik. Jakkal har egen ”In house” verksamhet för utveckling och
leverans av produkter & produktionshjälpmedel/fixturer till kompletta automationslösningar, ”turn-key”.

J-Mek AB

Rönna väg 19, 686 31 SUNNE
Tel: 070 - 231 38 24 E-post: info@j-mek.se
Hemsida: www.j-mek.se

J-Mek är din perfekta samarbetspartner inom legoarbeten i metall.
Vi utför SVETSNING, FRÄSNING, SVARVNING, BOCKNING, SÅGNING, och CAD. I vår flexibla verkstad
i sagolika Sunne har vi en bred maskinpark som klarar att utföra de flesta bearbetningar. Våra trevliga
medarbetare har en gedigen erfarenhet och kompetens inom verkstadsindustrin.

JUMO Mät & Reglerteknik AB

Lilla Garnisonsgatan 33,
254 67 HELSINGBORG
Tel: 042-38 62 80 E-post: info.se@jumo.net
Hemsida : www.jumo.se		
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.

Karlstad Vulk & Montage

Blekegatan 8, 652 21 KARLSTAD
Tel: 054-86 08 10 E-post: info@vulk.se
Hemsida : www.vulk.se

Allt från leverans av transportband & komponenter till kompletta transportlösningar
inklusive konstruktion, tillverkning, montage & idrifttagning.

www.euroexpo.se

21

Kiilto AB

Kavelvägen 7, 891 34 Själevad
Box 395, 891 28 Örnsköldsvik
Tel: 0660-29 95 30 E-post: info.se@kiilto.com
Hemsida: www.kiilto.se
Kiilto har tillhandahållit industriella limningslösningar i över 100 år. Kontinuerlig förnyelse och utveckling har gjort
oss till specialister på lim och flamskyddsmedel. Med vårt ambitiösa Promise To The Environment vill vi leda vägen för miljöprestanda inom vårt område. När du samarbetar med oss kan du vara säker på att dina val är hållbara. Kiilto är ett familjeägt företag med en vision fram till 2080.

Kiwa Sweden AB

Gjuterigatan 28, 652 21 KARLSTAD
Tel: 010-479 30 000 E-post: se.info.karlstad@kiwa.com
Hemsida: www.kiwa.se

Kiwa är en internationell leverantör av tjänster inom besiktning, provning, certifiering,
teknisk konsultation och utbildning. I Sverige är vi ca 800 medarbetare som arbetar på något
av våra lokalkontor, från Kiruna i norr till Malmö i söder.

Knutwall Marking Systems AB

Gränsbovägen 6, 152 42 SÖDERTÄLJE
Tel: 08-646 94 01 E-post: order@knutwall.com
Hemsida: www.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

• Plintmärkning
• Rostfri kabelmärkning
• Ventilationsmärkning

• Öppen partmärkning
• Printade skyltar

Kompass Sverige AB
Kronobergsgatan 49, 112 33 Stockholm
Tel: 08-412 00 600 E-post: info@kompass.se
Hemsida: www.Kompass.se

Kompass ser till att era produkter och tjänster presenteras för rätt inköpare i 67 länder. Vi hjälper er att bli
hittade och ser till att stärka ert varumärke, såväl lokalt som globalt. Dessutom kan man med Kompass
prospekteringstjänst Easybusiness enkelt hitta tvillingar till sina befintliga kunder och leverantörer på en
unikt detaljerad nivå.
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Kosan Gas Sverige AB

Box 14264, 400 20 GÖTEBORG
Tel: 031-65 52 00 Hemsida: www.kosangas.se
Kosan Gas är en av de ledande leverantörerna i Norden av gasol (LPG). Företaget har levererat energilösningar
i mer än 90 år i Norden. I Sverige levererar vi gasol på bulk till allt från mindre företag till tung industri .
Konvertering från olja till gasol (LPG) - Företag i alla storlekar kan sparar pengar och CO2 genom att byta
oljan mot gasol.
Kosan BioMix - ett steg mot en grönare framtid - Med Kosan BioMix kan företag spara miljön från ännu
mer CO2. Besök oss i vår monter på EURO EXPO för ytterligare information.

Koteko AB

Stenbygatan 6, 721 36 VÄSTERÅS
Tel: 021-15 02 10 E-post: koteko@koteko.se
Hemsida: www.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.

Lagerblad Förpackningsmaskiner
Box 19561, 104 32 STOCKHOLM
Tel: 08-612 25 50 E-post: office@lagerbladmachine.com
Hemsida: www.lagerbladmachine.com		

Lagerblad Förpackningsmaskiner AB har agenturer för Automatiska förpackningsmaskiner med ett mycket brett
urval inom kartonering från DM Pack, krympinplastning från PolyPack, påsförpackning med planfilm från TOSS
med matningsenhet, matare från Köra Packmat samt säkerställande av pall med sträck-film eller strapper från
Messersi. Låt oss diskuterar era förpacknings-behov för en kundanpassad slutförpackning.

Liftexperten Sverige AB Liftar & Skylift
Klangfärgsgatan 4A, VÄSTRA FRÖLUNDA
Tel: 031-20 20 05, 08-721 70 05
E-post: info@liftexperten.se
Hemsida: www.liftexperten.se

Hos oss ska du kunna känna dig trygg i vetskapen om att vi alltid försöker hitta den bästa lösningen för era
behov. Vår affärsidé grundas i att skapa ett problemfritt ägande för våra kunder, vilket betyder att era utmaningar
är upp till oss att lösa. Oavsett om det handlar om att välja rätt lift eller utföra service. Vi är kunniga, engagerade
och levererar alltid. Liftar att lita på helt enkelt!
”Vi är auktoriserad återförsäljare av varumärkena Genie, Leguan & Ixolift. Genie håller hög kvalitet på sina produkter och är en av världens största tillverkare av liftar. För oss är det viktigt att leverera en bra kundupplevelse
som är enkel från start till mål.”
www.euroexpo.se
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DU HAR VÄL BOKAT

DIN MONTER?
MEDELPAD INDUSTRIMÄSSA

SUNDSVALL
Nordichallen, 31 augusti - 1 september 2022

DALARNA INDUSTRIMÄSSA

FALUN
Lugnet Sporthall, 28 - 29 september 2022
UPPLAND INDUSTRIMÄSSA

UPPSALA
Fyrishov, 26 - 27 oktober 2022

Kontakta oss: info@euroexpo.se +46 26-18 10 00
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Lindholm & Stribo Marking AB

Box 550, 175 26 JÄRFÄLLA
Tel: 08-584 309 89 E-post: paolo@lsmarking.se
Hemsida: www.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.

L-SYSTEM

Lilla Garnisonsgatan 35, 254 67 HELSINGBORG
Tel: +46 42 38 61 50
Hemsida www.l-system.se
			
L-SYSTEM har mycket stor erfarenhet inom produktområdena Pneumatik, Linjärteknik samt att bygga/konstruera
med hjälp av aluminiumprofilsystem. L-SYSTEM har ett stort lager i Helsingborg och erbjuder även tjänster som
dimensionering, konstruktion och montage mm. L-SYSTEM jobbar med kända varumärken som INA/Schaeffler,
Bosch Rexroth, Parker Hannifin, Emerson, Hiwin NSK och THK. I vår e-handel www.l-system.se finns ett stort
urval av våra produkter.

Lutze Conveying Sweden AB

Kvällsvindsgatan 3, 652 21 KARLSTAD
Tel: 070-226 02 73 E-post: johan.klint@lutze-group.com
Hemsida : www.lutze-group.com			
Ett team med 450 anställda i ett nätverk på 45 platser i Europa. Vi erbjuder omfattande industriella tjänster
som är skräddarsydda efter varje individuell applikation.
Ett brett utbud gör LUTZE GROUP till en pålitlig och stark partner. Lutze fokuserar på ett hållbart och innovativt
och lösningsorienterat koncept som tillför långsiktigt värde till kundernas verksamhet som därigenom erbjuder
kostnadskontroll. Hög kvalitetsstandard och ett långt partnerskap med kunden utgör grunden för detta.

Lövångers Elektronik Fagersta
Knutsvägen 2, 737 33 FAGERSTA
Tel: +46 223-420 50 E-post: daniel.strandberg@leab.se
Hemsida: www.leab.se

LEAB Group är en kontraktstillverkare av elektronik och systemmontage som med långsiktighet,
pålitlighet och stabilitet erbjuder produktion och kvalitetssäkring utöver det vanliga.
Därför är vi ett naturligt val för kunder med höga krav på kvalitet, leveransprecision och hög service.
Vi hjälper er med design av era produkter för att hålla nere kostnaden och inte minst viktigt, miljöpåverkan.
Fråga oss om våra DFM / DFE -analyser.

www.euroexpo.se
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Maintpartner AB			

Kontorsvägen 12, 691 80 KARLSKOGA				
Tel: 010-480 70 00 E-post: info@maintpartner.se
Hemsida : www.maintpartner.se
Maintpartner AB ett av de ledande företagen inom industriell drift och underhåll i Sverige
Våra kunder är verksamma inom industrin och den offentliga sektorn. Vår historia går tillbaka till 2006 och idag arbetar vi
aktivt i flera industrisektorer såsom El/Automation, mekanisktunderhåll, mekaniskbearbetning, kalibrering, installationer,
projekt, transporter och brandsäkerhet. Vi erbjuder en unik servicelösning för varje kund med hjälp av vårt breda serviceutbud. Via våra underhållsavtal garanteras kostnadseffektivitet, högklassiga tjänster, expertis och förbättrad tillgänglighet
och produktivitet för våra kunder. För mer info och kontaktuppgifter besök gärna vår hemsida www.maintpartner.se

Medical Care System MCS AB

Industrivägen 5, 642 34 FLEN
Tel: 0157-131 31 E-post: info@medicalcare.se
Hemsida: www.medicalcare.se

Produkter för första hjälpen vid:

Kemiska olyckor - Diphoterine och Hexafluorine
Termiska brännskador, sårtvätt och ögonskölj – MC 1 Rescue/First Aid, MC2 och MC5
Kemiska skvätt och stänk – Neutraliserande absorbenter och saneringsvätska.
Personligt skydd – Andningsskydd, handskar, glasögon och overaller.

Mekanex Maskin AB 						

Sjöängsvägen 11, 192 72 SOLLENTUNA						
Tel: 08-705 96 60 E-post: info@mekanex.se
Hemsida www.mekanex.se
Din partner för mekanik
Mekanex är, med bred kompetens och hög tillgänglighet, en av de ledande leverantörerna
på transmissionskomponenter och linjära rörelser. Vi ska vara bäst på att lösa komplexa problem inom
mekanik och vi söker ett nära samarbete med våra kunder. Våra kunder är automationsföretag,
maskinbyggare, tekniska konsulter samt strategiska slutförbrukare. Välkommen till vår monter!

MEKOM - Mekankomponenter AB
Box 214, 561 23 HUSKVARNA
Tel: 036-38 78 60 E-post: info@mekom.se
Hemsida : www.mekom.se

Vi har agenturen åt främst europeiska tillverkare av fästelement, maskinskydd, låssystem, linjärstyrningar, maskinbelysning och oljeavskiljare. Vårt breda produktsortiment gör att vi vänder oss till såväl underhålls- som konstruktionsavdelningar, där vi kan agera partner i konstruktions- och utvecklingsprojekt eller exempelvis upprätta lagerhållningsavtal. Med kunden i centrum försöker vi hitta den bästa lösningen. Utöver industrikomponenter har vi breddat
sortimentet och erbjuder även elektromekanikprodukter såsom termostater, ventiler, tryck, flöde och nivåmätare.
I bolagsnamnet Mekankomponenter AB ryms både MEKOM och förvärvet Comprimé som gemensamt med övriga
systerbolag i koncernen Mared Group, befinner sig på en gemensam tillväxtresa. Välkomna till vår monter!
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Membrane Switch AB

Stora Wäsby Gamla Stallet, 194 37 UPPLANDS VÄSBY
Tel: 08-590 811 10 Mail: info@membraneswitch.se
Hemsida: www.membraneswitch.se

-Membrantangentbord -Overlayer -Touchpaneler
Ett membrantangentbord ger unika möjligheter till skräddarsyddalösningar för teknisk utrustning i vitt
skilda miljöer. Det är tätt, tunt och tåligt. Det kan tillverkas i olika material, beroende påvilka egenskaper
som är viktiga. Det är enkelt att montera. Sammantaget innebär detta god totalekonomi.

Nomo Kullager AB

Box 510, 183 25 TÄBY
Tel: 010-150 16 60 E-post: order@nomo.se
Hemsida : www.nomo.se
STOCKHOLM

|

GÖTEBORG

LAGER

|

|

MALMÖ

|

TRANSMISSIONER

AVESTA

|

|
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|

|

GÄLLIVARE

|

GÄVLE

SERVICETJÄNSTER

Nords International AB

Prostgårdsvägen 2, 655 60 MOLKOM
Tel: 0553-311 00 E-post: sales@nordinternational.com
Hemsida : www.nordsinternational.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.

Nordsystem AB

Kontaktvägen 14, 901 33 UMEÅ
Tel: 090-13 55 99
Hemsida : www.nordsystem.se
Företaget Nordsystem bildades under våren 2000. Detta med mångårig erfarenhet från branschen och en enorm produktkunskap. Försäljning och service går hand i hand vad gäller oss. Med nya idéer och snabb service, har vi tagit stora marknadsandelar både på försäljning och service. Vår affärsidé är att erbjuda kunden ett helt koncept inom luft och rengöring. Allt från
produkt – installation – tillbehör - service - underhåll. Vi erbjuder 24-timmars ”på plats service” året runt med våra servicebilar som alltid är i farten. Dessutom har vi en auktoriserad garantiverkstad. Med vår företagsuppbyggnad är vi extremt flexibla,
detta gör att vi alltid kan hitta en bra lösning för just ditt företagsbehov. Vårt mål är att vara den naturliga samarbetspartnern vad
gäller luft och rengöring till industrin. Detta skall leda oss till en marknadsledande position i Norrland.
Om du vill veta mer om oss, ser vi fram emot att du kontaktar oss.
www.euroexpo.se
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Nordtec Instrument AB						
Box 12036, 402 41 GÖTEBORG						
Tel: 031-704 10 70 E-post: nordtec@nordtec.se
Hemsida: www.nordtec.se

I över 40 år har Nordtec levererat innovativa mätlösningar till proffs inom industri, bygg, fastighet, livsmedel
– och många andra branscher. Utöver att vara svensk huvudleverantör för Testo, en av världens ledande
tillverkare av mätinstrument och mätsystem, så erbjuder Nordtec även labb- och fältkalibrering samt service
och kurser i mätteknik.

Novotek Sverige AB

Box 16014, 200 25 MALMÖ
Tel: 040-31 69 00
E-post: info@novotek.se
Hemsida: www.novotek.se
Digitalisering, planering och analytics för er produktion.
Novotek Sverige levererar innovativa produkter och lösningar för tillverkande företag som möjliggör uppkoppling,
digitalisering och optimering av produktionsprocesser. Vi är rikstäckande och har kontor i Malmö, Göteborg och
Eskilstuna.
I vår monter kommer vi bland annat att visa PLC, HMI/SCADA-system, historiksystem, rapportsystem,
planeringssystem, OEE/TAK-system, kommunikationslösningar från världsledande leverantörer som GE Digital,
Emerson och PTC/Kepware. Välkommen!

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

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.
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Parsteel AB

Forsbrogatan 1, 662 34 ÅMÅL
Tel: 010-424 50 50 E-post: info@parsteel.se
Hemsida: www.parsteel.se
Din värdeskapande partner inom legotillverkning.
Med värdeskapande partnerskap hjälper vi till att snabba upp genomloppstiden i våra kunders projekt
och tack vare en kraftfull leveranskedja i eget hus erbjuder vi flexibilitet, snabbhet och kompetens genom
hela tillverkningsprocessen.

Pentronic AB

Bergsliden 1, 593 96 VÄSTERVIK
Tel: 0490-25 85 00 E-post: info@pentronic.se
Hemsida: www.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!

Portwest Ltd

E-post: info@portwest.com
Hemsida: www.portwest.com
Kontaktpersoner:
Fredrik Bäfve 073-5171422
Ersinay Erdogan 072-0848244
Björn Klafver 072-4439888

fredrik@portwest.se
ersinay@portwest.se
bjorn@portwest.se

I över 117 år har vi haft en outtröttlig ambition att producera världens mest pålitliga och efterfrågade skyddskläder.
Genom årtiondena har vi kontinuerligt bevisat vårt engagemang för kvalitet, producerar världsledande säkerhetsplagg, fotskydd, handskydd och PPE, samtidigt som vi tänjer på gränserna inom skyddsteknik. Teknik som gör
arbetsplatsen till en säkrare plats.

Process Nordic

Sundbybergsvägen 1, 171 73 SOLNA
Tel: 08-670 41 00
E-post: mats.irstam@nordiskemedier.se
Hemsida: www.processnet.se
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.

www.euroexpo.se
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Pulsteknik AB

Elprodukter för krävande miljöer och applikationer

von Utfallsgatan 16A, 415 05 GÖTEBORG
Tel: +46-31-84 03 00 E-post: order@pulsteknik.se
Hemsida: www.pulsteknik.se
Pulsteknik är ett litet och snabbfotat företag som levererar driftsäkra elkomponenter för krävande miljöer med
höga krav på säkerhet. Vår drivkraft är att hitta den mest optimala lösningen för varje kund vid varje tillfälle, inom
produktområdena Ex-materiel och automation.
Vårt brinnande engagemang och kompetens – gör att vi skiljer oss från mängden
Varumärken: Abtech – Elesta – FSG – GM International – Hawke – Kendrion – Peppers – SIB – Steute – Wolf

Repay Uddevalla

Brunegårdsgatan 1, 451 76 UDDEVALLA
Tel: 0522-645802 E-mail: thommy.eriksson@repay.se
Hemsida: www.repay.se
Repay finns för att erbjuda våra kunder skurna och kapade stålämnen av rätt kvalité.
Vi ska finnas där våra kunder behöver oss och bemöta er som de pigga, enkla, experter vi är.
Repay är en av Sveriges största och snabbast växande leverantörer av figurskurna och kapade stålämnen.
Vi är certifierade enligt SS-EN ISO 9001:2008 och SS-EN ISO 14001:2004

Rolfs Kuggservice AB

Bäverstigen 5, 777 34 SMEDJEBACKEN
Tel: 0240-760 05 E-post: info@rolfskuggservice.se
Hemsida : www.rolfskuggservice.se

Vi är ett legoföretag som utför
kugghyvling, splines, kuggfräsning och kuggslipning
från ämne till färdig produkt.

Scanautomatic & ProcessTeknik
Tel 031-708 80 00
Hemsida: www.scanautomatic.se
E-post: scanautomatic@svenskamassan.se
Hemsida: www.processteknik.info
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
trustning & 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.
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SGT Skandinavisk Gradteknik
Almenäsvägen 18, 50632 BORÅS
Tel: 0705605110, Mail: info@skandinaviskgradteknik.se
www.skandinaviskgradteknik.se			
Vi är ett bolag i Borås som utför termisk gradning av pressgjutna samt CNC-bearbetade delar. Största kunden idag är
Parker Hannifin som använder sig av termisk gradning på alla sina hydraulblock. Istället för att grada i maskin eller för
hand kan vi erbjuda er ett billigare och mer kvalitetssäkert gradresultat som alltid är detsamma. Vår metod går ut på att vi
stoppar detaljerna i en kammare som fylls med metan och syre. Sedan antänds gasblandningen och graderna brinner upp.
På så sätt kommer vi åt de svåraste ställena långt in i blocken och resultatet blir alltid desamma.
Låter det intressant gör vi gärna kostnadsfri provgradning av era detaljer!

Slangspecialisten AB

Skiffervägen 19, 224 78 LUND
Tel: 046-211 26 00
E-post: slang@slangspecialisten.se
Hemsida: www.slangspecialisten.se
Slangspecialisten levererar industrislang, kopplingar samt special- och kundanpassade
lösningar till kunder runt om i Europa. Slangspecialisten är ett företag med djup förankring i slangbranschen.
Vi arbetar dagligen med att ta fram kompletta slanglösningar, där skicklighet och komponentval är avgörande
för resultatet. All pressning, svetsning och montering sker i vår egen verkstad vilket ger oss full kontroll i alla
produktionssteg. Du kan vara säker på vad du får, och när du får det. Välkommen till Slangspecialisten!

INDUSTRIMÄSSOR 2022
Sverige

Norge

30 - 31 mars 			Skellefteå

6 - 7 april

Stavanger

4 - 5 maj			Karlstad

11 - 12 maj

Ålesund

18 - 19 maj

7 - 8 sep		Kristiansand

Umeå

31 - 1 aug/sep		Sundsvall
28 - 29 sep		

Falun

12 - 13 okt		

Lund

26 - 27 okt			Uppsala
9 - 10 nov		

Kiruna

30 - 1 nov/dec

Örebro

Boka in hösten med oss!
Det fonns fortfarande platser kvar
på några av våra mässor!

www.euroexpo.se
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Smalley Nordic AB

Box 653, 441 18 ALINGSÅS
Tel: 0322-61 17 70 E-post: nordic@smalley.com
Hemsida : www.smalley.com
Smalley är världsledande inom tillverkning och utveckling av Spirolox®låsringar, låsringar med konstant tvärsnitt
och vågfjädrar. Spirolox-ringar är utbytbara med stansade låsringar och kräver inga speciella verktyg för
borttagning. Smalley-vågfjädrar minskar höjden med 50% med samma kraft / rörelse som standardspiralfjädrar
och passar i trånga radiella / axiella utrymmen. 10.000 storlekar på lager från 4 mm till 400 mm i både kolstål
och rostfritt stål. Specialstorlekar är tillgängliga från 4 mm-3000 mm helt utan verktygskostnader.

SMC Automation AB

Hantverkargatan 14, 781 71 BORLÄNGE
Tel: 08-603 12 00 E-post: order@smc.nu
Hemsida: www.smc.nu		
SMC Automation AB
SMC utvecklar produkter och lösningar inom industriell automation och är världens största tillverkare av
pneumatiska komponenter. Företaget omsätter ca 50 miljarder kronor och har 20 000 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 landet. www.smc.nu

Sparepartner i Karlskoga AB
Industrivägen 1, 691 50 KARLSKOGA
Tel: 0586-582 00
E-post: sp@sparepartner.se
Hemsida: www.sparepartner.se

Vi hjälper er att hitta effektiva leveranskedjor för kompletta artiklar. Vi har ett brett nätverk som vi
använder vid snabba leveranser, problemlösning och konkurrenskraftiga priser.
Vi håller ihop logistiken mellan de olika operationsstegen. Kunder använder oss som stöd till inköp,
vid problemlösning eller som logistiktjänst för lagerhållning.

Spraying Systems Sverige AB

Rälsgatan 6 A, 802 91 GÄVLE
Tel: 026-17 65 50 E-post: info@spraying.se
Hemsida: www.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.
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INDUSTRIMÄSSOR 2023
Sverige
25-26 jan

Västerås

8-9 feb

Trollhättan

22-23 mars

Skellefteå

19-20 april

Norrköping

10-11 maj

Gävle

24-25 maj

Oskarshamn

30-31 aug

Gällivare

13-14 sep

Sundsvall

4-5 okt

Borlänge

25-26 okt

Örnsköldsvik

29-30 nov

Luleå

Boka
din plats
redan
idag!

Norge
29-30 mars

Gjøvik

26-27 april

Bergen

27-28 sep

Ålesund

22-23 nov

Mo i rana

Stabe Drives

Bryngelshusgatan 9, 302 48 HALMSTAD
Tel: 035-777 94 33 E-post: info@stabe.se
Hemsida : www.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.

Svebab – Svenska Brandslangsfabriken AB
Industrigatan 10, 511 02 SKENE
Tel: 0320-20 94 20 E-post: svebab@svebab.se
Hemsida: www.svebab.se

Svebab – Svenska Brandslangsfabriken AB är Sveriges enda tillverkare av rundvävda lättviktsslangar. Företaget finns i Skene i Marks Kommun. Vi har tillverkat
slangar sedan 1975 men vår historia går tillbaka till mitten av 1800 talet.
Sortiment Slangar, Slangrullar, Brandposter, ventiler, kopplingar, brandarmaturer, ppv fläktar.
www.euroexpo.se
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Sunda AB

Kryddstigen 9, 802 92 GÄVLE
Tel: 026-824 23, E-post: tomas.molander@sunda.se		
Hemsida: www.sunda.se
Säljare: Tomas Molander Tel: 070-742 59 84
Din helhetsleverantör!
Våra produkter är framtagna för just ditt behov oavsett om det gäller avfettning, städprodukter,
specialtvättmedel eller bakteriedödande medel. Sunda utvecklar, marknadsför och säljer högkvalitativa
miljöanpassade rengöringsprodukter med högt bruksvärde utan onödiga tillsatser. Produkterna tillverkas
inom de nordiska länderna med så lågt klimatavtryck som möjligt.

Svenska institutet för standarder

Solnavägen 1 E / Torsplan 113 65 STOCKHOLM
Tel: 08-555 523 10 E-post: info@sis.se
Hemsida: www.sis.se		

På sis.se kan du köpa standarder och handböcker, boka utbildningar
och fördjupa dig inom standardisering.
Vi ses i vår monter!

Sverull ElektroDynamo AB

Faktorigatan 23, 652 21 KARLSTAD
Tel: 054-22 49 40 E-post: order@sverull.se
Hemsida: www.sverull.se

Sverull ElektroDynamo är en ledande aktör inom industriservice, mekanisk 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.
Vi är verksamma på 11 orter i landet, från Malmö i syd till Skellefteå i norr.

TELFA AB

Fredriksbergsgatan 2, 573 92 TRANÅS
Tel: 075-242 44 50 E-post: info@telfa.se
Hemsida: www.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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Torque Elite in Sweden, AB

Box 14, 642 21 FLEN
Tel: 0157-660 60 E-post: info@torque-elite.se
Hemsida : www.torque-elite.se
Torque Elite är ett systerbolag till AB Momento (Flen).
Vi säljer krafthylsor, momentverktyg och instrument för momenttestning.
I vårt sortiment ingår även hydrauliska verktyg (avdragare, pumpar och cylindrar etc).
Aktuellt just nu är ett ultraljudsinstrument för mätning av skruvar
och den klämkraft de ger i sina förband.

TR Electronic Nordic AB

Djupdalsvägen 10, 192 51 SOLLENTUNA
Tel: 08-756 72 20 E-post: info@trelectronic.se
Hemsida: www.trelectronic.se

Borg Display AB

Djupdalsvägen 10, 19251 SOLLENTUNA
Tel: 044-781 66 00 E-post: info@borgdisplay.se
Hemsida: www.borgdisplay.se

Tranemo Textil AB

Box 207, 514 24 TRANEMO
Tel: 0325-799 00 E-post: info@tranemo.com
Hemsida: www.tranemo.com

Tranemo Textil AB grundades 1934. Idag är Tranemo fokuserade på arbetet att förebygga allvarliga
arbetsplatsolyckor. Vi leder utvecklingen av innovativa skyddskläder med inherent flamskydd och hög
synbarhet av högsta kvalitet. Som experter på flamskyddade arbetskläder hjälper vi våra kunder med
rådgivning för en säkrare arbetsplats.

Tryckluftservice i Karlstad AB

Box 8086, 650 08 KARLSTAD
Tel: 054-53 04 49 E-post: kontakt@tryckluftservice.com
Hemsida: www.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!
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UW-ELAST AB

Förrådsgatan 38, 542 35 MARIESTAD
Tel: 0501-27 94 50
Hemsida: www.uw-elast.se
				
UW-ELAST som grundades 1975 ingår i Garpo-koncernen. Företaget är Skandinaviens ledande tillverkare
av formgjutna produkter i polyretan, ett material vars egenskaper ger stora möjligheter att lösa många
av industrins slitage- och nötningproblem.
UW-ELAST har lång erfarenhet som problemlösare och leverantör till industrin.
							

VEIDEC Sverige AB

Videvägen 9, 247 64 VEBERÖD
Tel: 046-23 89 00 E-post: per.agren@veidec.se
Hemsida: www.VEIDEC.se

VEIDEC är en ledande utvecklare av kemtekniska produkter med hållbarhetsfokus för reparation och underhåll.
Vi har ett tydligt grönt produktprogram för professionella användare som ställer mycket höga krav på effektivitet
och ekonomi. Vårt Green World-koncept minimerar riskerna för både miljön och användaren.
VEIDEC finns representerat i 17 länder.

Vico AB

Söderbyvägen 3C, 195 60 ARLANDASTAD
Tel: 08-592 591 00 E-post: info@vico.se
Hemsida : www.vico.se		
Vico AB har försett den Nordiska marknaden med processutrustning sedan 1969.
Vi besitter idag en stor kunskap inom rengöring med både ultraljudstvätt och spoltvätt. Vi har egen tillverkning av både ultraljudstvättar och spoltvättar. Genom vår långa erfarenhet och egen tillverkning kan vi hålla en hög kvalitet och kundanpassade
lösningar till ett marknadsmässigt pris.
Vår affärsidé är enkel. Vi erbjuder lösningar som utgår från kundens behov och verksamhet och ser nöjda kunder som en bra
affär. Oavsett om du behöver en ultraljudstvätt, spoltvätt, tvättvätska eller en helt skräddarsydd lösning så finns vi här för dig.

Vogelsang Sverige AB

Värnamovägen 2A, 432 32 VARBERG
Tel: 031-751 27 00 E-post: kgb@vogelsang-ab.se
Hemsida: www.vogelsang.se

ENGINEERED TO WORK

Vogelsang är ledande inom industri, avloppsrening och biogas när det kommer till
val av lobrotorpumpar, maceratorer och blandnings-/ sönderdelningsutrustning.
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Västerås MaskinByggar Center AB
Tallmätargatan 1 C, 721 34 VÄSTERÅS
Tel: 021-12 08 99 E-post: vmb@vmb.se		
Hemsida: www.vmb.se		

Leverantör av hanteringsutrustningar och specialmaskiner.
Kvalitetssäkring av produkter.Komponentleverantör och systemintegratör.
Vi är återförsäljare/partner med FESTO och OMRON.

Wexoe AB

Scheelevägen 17, 223 70 LUND
Tel: 040-68 20 616
E-post: industry@wexoe.se
Hemsida www.wexoe.se

WEXOE inriktar sig på teknisk försäljning av produkter till Svensk industri och är en Registrerad partner till
Rockwell Automation. Wexoe representerar även andra leverantörer som ex. HMS Networks och Prosoft för remote access och nätverkslösningar, men också exempelvis rostfria kapslingar från IRINOX. Wexoe ser alltid
till en fullständig lösning anpassad till kundens applikation, med möjligheter för Lager och logistiklösningar
samt en god teknisk support.

WIPAB Wermlands Industriplåt AB
Box 36, 664 21 GRUMS
Tel: 0555-430 60
E-post: wipab@wipab.se
Hemsida: www.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

Xarc Sweden AB

c/o Xarc Oy Alankantu 4B, FI-15610 LAHTI
Tel: 076-066 61 60
E-post: tobias.rabenius@xarc.se, info@xarc.se
Hemsida: www.xarc.se
			
Vi är en helhetsleverantör inom etikettskrivare med material för all typ av märkning. En internationell pionjär
med service som inkluderar installation, support & underhåll av all utrustning & programvara som vi levererar.
Hör av dig eller träffa oss på mässan för en mer personlig genomgång för hur vi kan bidra & hjälpa ert företag
till bättre lönsamhet.
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Zarges AB

Östra Bangatan 14, 195 60 ARLANDASTAD
Tel: 08-591 220 00 E-post: stegar@zarges.se
Hemsida www.zarges.se
ZARGES är Europas ledande tillverkare av stegar och rullställningar i aluminium och har i snart 90 år representerat
kompromisslös kvalitet och kontinuerliga innovationer med fokus på säkerhet och ergonomi. ZARGES erbjuder
arbetsplattformar skräddarsydda enligt mått, specifikationer och krav på plats i enlighet med standarden
EN ISO 14122 för arbete vid eller tillträde till maskin. Förutom accesslösningar erbjuder ZARGES även aluminiumlådor för säker transport och förvaring av föremål. Lådorna kan fås i olika utföranden, som exempelvis IP 65 eller
med typgodkännande för transport av farligt gods.

ZYYX Labs AB
Britta Sahlgrens gata 1, 421 31 Västra Frölunda
Tel:031-799 57 17 E-post: sales@zyyxlabs.com
Hemsida: www.zyyxlabs.com				
Visste du att världens tystaste och renaste 3d-skrivare kommer från Göteborg?
ZYYX är ett företag som gör 3d-skrivare, vilket innebär att vi utvecklar, tillverkar och säljer 3d-skrivare under
varumärket ZYYX. De är anpassade för kontorsbruk och säljs till industriella användare över hela världen.
På mässan kommer ni att kunna se vår nyaste skrivare ZYYX Pro II som kommer att skriva ut i starka kompositmaterial. Prata gärna med oss om vårt koncept för att ta fram och testa en prototyp på 24 timmar, för att kunna
snabba upp er produktutvecklingstakt. Vi kommer även visa nya möjligheter att skriva ut delar i keramer och metaller.

Åkerströms Björbo AB

Björbovägen 143, 785 45 BJÖRBO
Tel: 0241-250 00 E-post: info@akerstroms.se
Hemsida: www.akerstroms.se

Åkerströms Björbo AB är ett internationellt företag grundat 1918. Vi erbjuder våra kunder säkra och hållbara
lösningar för radiostyrning och kommunikation av industriella och mobila applikationer. Lösningar som skapar
ökad kontroll och säkerhet, idag och för framtiden. Våra lösningar är ofta kundanpassade och specifika för ett visst
behov och vår specialitet är att vara kundens bästa alternativ där det är komplext och svårt.

Österbergs Industrihandel AB

Stormgatan 2, 652 21 KARLSTAD
Tel: 054-85 25 00 E-post: info@osterbergs.nu
Hemsida: www.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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Returadress:
Kryddstigen 9
802 92 GÄVLE

Håll dig uppdaterad!
Besök oss på euroexpo.se och på vår Linkedin-sida EURO EXPO IndustriMässor
så du vet när vi kommer till din region!

Landets ledande industrileverantörer
finns på plats för att träffa dig!

EURO EXPO IndustriMässor Kryddstigen 9 SE-802 92 GÄVLE +46 (0)26 18 10 00
info@euroexpo.se www.euroexpo.se www.euroexpo.no
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