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Nu kommer vi till dig!
I november samlas ledande leverantörer mot tillverkningsindustrin på Lappland IndustriMässa.
Du behöver inte resa långt, bo på hotell eller lägga flera dagar för att gå på mässa.
Vi finns under två dagar i Arctic Arena i Kiruna.
Det är fri entré för dig som arbetar inom industrin. Mässan har öppet kl 08-16, och om du
besöker mässan mellan kl 08-09 bjuder vi på kaffe och smörgås.
Möt både rikstäckande och lokala leverantörer, nya som gamla, vars representanter visar
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.

Väl mött
för två trev
liga
mässdaga
ri
Kiruna!

Här nedan presenteras de utställande företagen i bokstavsordning.
Välkommen!

UTSTÄLLARE KIRUNA 2022
ABB Electrification
ACOEM
Ahlsell
Allkal
Alvenius Industrier
Apex Import
ARCTIC / Safe Wear Plate
Askalon
AUMA Scandinavia
Automation, Tidningen
Axel Larsson Maskinaffär
Backer
Beans in Cup
Bengtssons Maskin / Tools
Bengtssons Maskin / Transmission
Bergs Mekaniska
BLH Nobel / Vishay Nobel
Blickle
Bohlins Maskiner
Bronco Transmission
Buffers Rail Industry
Busck & Co
CHS Controls
Copperstone
DENIOS
Duroc Laser Coating
Dustcontrol
Easy Laser
EIE Maskin
Elproman
FB Kedjor
Festo
Fibox
Fredrikssons Mek & Vulk
Fromm Sverige
G A Lindberg PetroSeal
Gemü Armatur
Glamox
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EURO EXPO

GPA Flowsystem
Granitor
Gustaf Fagerberg
HEICO Sweden
Henkel Norden
HSJ-Products
Hydroscand
Hytorc Power Systems
IFE System
Inor Process
Inseco
Interlift
Itsab
John Crane Sverige
Kiwa Sweden
Konecranes
KSB Sverige
Laitis Handels
Lamisa Teknik
LAPP Miltronic
Lasercom
Logstor Sverige
Lyft Nord
Malmfältens BolagsKonsult
Malux Sweden
Maskinering
Mecon
Metal Work Sverige
Metso Outotec Sweden
MINROX
Nomo Kullager
NORD Drivsystem
Nuab
Omni Process
PMH International
Poly Industries
Porall
Powertools Sweden
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Kryddstigen 9, SE-802 92 GÄVLE

Process Nordic
Profil och yrkeskläder i Kiruna
Pulsteknik
Ramson
Renold
Robota
Rotork Sweden
Roxon
Rubber Company
Safestep
Satema
SEW Eurodrive
Sikama
Simson Power Tools
Spraying Systems Sverige
Staccato Technologies
Svenska Brandslangsfabriken
Svero Lifting
Teddington / Östbo Industry
Tele Radio Sverige
TELFA
Telko Sweden
Torell Pump
Tornion Sähköpojat
Torque Elite
Tranemo Textil
Tribotec
Utools
UW-Elast
Water Jet Sweden
VEIDEC Sverige
Vendig
Verktygshuset i Kiruna
Vogelsang Scandinavia
Yrjas Dampers
Zarges
Åkerströms Björbo

+46 (0) 26 18 10 00
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ENTRÉBILJETT TILL INDUSTRIMÄSSAN I LAPPLAND, KIRUNA

ARCTIC ARENA

Onsdag 9 nov, torsdag 10 nov. Öppettider 08-16. Vi bjuder på kaffe och smörgås mellan 08-09.
Företag								Ort

Namn								Bef

Företag tel							Mobil

E-post

Vid registrering som besökare godkänner jag att EUROEXPO och deras utställare får använda sig av ovanstående kontaktuppgifter
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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

—
Teknik i framkant.
Vi har produkterna.
Manöverdon

Motorskydd
och kontroll

Kapslade last- och

Vårt erbjudande inom automation och maskinsäkerhet
är bland de
säkringslastfrånskiljare
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

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´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.

Ahlsell Sverige AB

Forvägen 25, 981 38 KIRUNA
Tel: 010-471 27 63 E-post: info@ahlsell.se
Hemsida: www.ahlsell.se
Vi erbjuder professionella användare en effektiv handel av varor och kringtjänster inom
produktområdena VVS, El, Verktyg & Maskiner och Kyl.
Hos Ahlsell får du tillgång till branschens bredaste sortiment och råd från specialister genom en kontakt.
• Kiruna • Gällivare • Luleå • Piteå • Skellefteå • Umeå •

ALLKAL AB

Timmermansgatan 3, 664 34 GRUMS
Tel: 054-20 38 50 E-post: clean@allkal.se
Hemsida: www.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.
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Alvenius Industrier AB

Box 550, 631 07 ESKILSTUNA
Tel: 016-16 65 00 E-post: info@alvenius.se
Hemsida: www.alvenius.se

Hållbart för tuffa miljöer.

Alvenius slitstarka stålrörsystem är utvecklade för gruvans tuffa miljö.
Det kompletta FlowMax® -systemet möter kravet på maximal pålitlighet i drift med en enkel installation.

Apex Import AB / Forklift Equipment AB
Vitmossevägen 1, Port 14, 554 75 JÖNKÖPING
Tel: 036-18 80 85 E-post: info@apeximport.se
Hemsida: www.apeximport.se
Vårt Fokus, En Säker Arbetsplats!
•
•
•
•

Säkerhetslösningar för gångtrafikanter och mobila maskiner
Heavy-Duty Kamerasystem
Fleet Managment System, få kontroll på hela din flotta
Mobila vågsystem

SAFE WEAR PLATE
www.safewearplate.com
Sverige/Norge
Sverige		
Sverige		
Finland/Norge		

Niko Vähätalo +46702952202 niko@sksab.se
Mikael Lindgren +46703145566 mikael.lindgren@nttab.se
Niklas Fredriksson +46730831335 niklas.fredriksson@nttab.se
Sauli Laakkonen +46703193131 sauli@arctic-company.se

W E A R P L AT E

SAFE WEAR PLATE är den nya slitplåten som eliminerar samtliga riskmoment som är förknippade
med riskabla och tunga slitplåts byten.
-Helt säkra lyft vid montage/demontage med hjälp av lyftögla.
-Samtliga heta arbeten med fossil skärgas försvinner vid demontage.
-inga brännskador, farliga rökgaser, klämskador eller ryggproblem.
Produktionsmetoden av slitstålet är unikt och hårdhet upp till 600 Brinell. Made in Finland

Askalon AB

Nolgårdsvägen 11, 663 41 HAMMARÖ
Tel: 054-57 92 00 E-post: sales@askalon.se
Hemsida: www.askalon.se
Askalon AB arbetar för att förbättra prestanda i nordisk processindustris applikationer.
Sedan 1973 har vi försörjt processindustrin med Reglerventiler • Avstängningsventiler • Säkerhetsventiler • Engineering
• Service • Utbildning. Askalon AB är verksamma i Sverige, Finland, Danmark och Island.
Vi har huvudkontor, lager och servicecenter i Hammarö utanför Karlstad, säljkontor i Stockholm, Lund, Sundsvall,
Pirkkala och Sipoo i Finland, Köpenhamn och Esbjerg i Danmark, servicecenter i Västervik och Sipoo, Finland.

www.euroexpo.se
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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.

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.

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

NYHET!

industri

8-9!
Besök oss mellan kl
Då bjuder vi på
kaffe och smörgås.
Regionala fackmässor för tillverkande företag
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Backer AB

Fabriksgatan 11, 282 71 SÖSDALA
Tel: +46 451 66 100 E-post: info@backer.se
Hemsida: www.backer.se

Välkommen till Backer AB
Vi erbjuder ett komplett sortiment av komponenter och lösningar
inom uppvärmning, mätning och styrning inom bland annat
Industri & Process.

Beans in Cup

Tel: 076-118 90 68
E-post: david.walterholm@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 segmentet kaffe på arbetsplatsen. Vi levererar kaffelösningar till arbetsplatser
i hela Sverige och är passionerade i vår strävan att erbjuda det godaste kaffe på jobbet. Med gott kaffe menar
vi inte bara god smak, utan också ett ansvar för en hållbar utveckling.
Vi finns på 26 orter från Kiruna i norr till Malmö i syd med cirka 250 anställda.

Bengtssons Maskin AB

Box 501, SE-232 24 ARLÖV
Tel: +46 40 680 73 00 E-post: info@bengtssons-maskin.se
Hemsida: www.bengtssons-maskin.se
Bengtssons Maskin grundades redan 1913, men det var inte förrän på 1950-talet som vi tog en inriktning mot mekaniska transmissioner. Vi har under årens lopp utökat med många fler produkter för att ha ett så brett
sortiment som möjligt. Det gäller inte minst inom vårt kärnområde, vilka är transmissioner högtryckshydraulik
och lyft. Vi har en monteringsverkstad i Arlöv där vi anpassar våra produkter fysiskt.
Vi riktar oss till företag inom industrin i Norden och samarbetar med tillverkningspartners från hela världen
som är ledande inom sitt område.

Bergs Mekaniska AB

Södra Rådom 407, 655 98 MOLKOM
Tel: 0553-121 10 E-post: info@bergsmekaniska.se
Hemsida: www.bergsmekaniska.se

Vi är återförsäljare av Creusabro® som är en förbättrad slitplåt jämfört med traditionellt vattenhärdad.
Du kan köpa helplåt, men vi har även en verkstad där vi erbjuder färdigskurna, bearbetade detaljer
redo att monteras in i t.ex. en kross eller varför inte en skopa. Våra kunder finns i hela Norden.

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.

Bohlins Maskiner AB

Djupdalsv 18, 192 51 SOLLENTUNA
Tel: 08-83 08 80 E-post: info@bohlins-maskiner.se
Hemsida: www.bohlins-maskiner.se
AB E. Bohlins Maskiner är ett handels och agenturföretag med anor från 1937. Vi har stor teknisk kompetens
och gedigen erfarenhet av att framgångsrikt hjälpa kunder med problemlösningar. Vi erbjuder högkvalitativa
transmissionskomponenter och limutrustningar för verkstads-, stål,- pappers-, förpacknings- och
konverteringsindustrin. Vi representerar världsledande leverantörer som: Bosten Gear, Deublin, Hilliard, Matrix,
Nexen, Twiflex / Reitschoten, Var-Spe och Vorwald inom transmissionskomponenter samt: ARO, Bühnen, Preo,
Pafra, Reka och Zator inom limutrustning.

Bronco Transmission AB / Cardan Norden
Hyvelgatan 34, 741 71 KNIVSTA
Tel: 018-51 20 00, E-post: info@bronco.se
Hemsida: www.bronco.se

Bronco Transmission AB är ett av Jens-S helägt agentur- och ingenjörsföretag i Transmissionsbranschen.
Våra leveranser omfattar såväl standard som special; kuggväxlar, elmotorer, generatorer, kopplingar, bromsar,
cv-, kardanaxlar och skydd. Vi utför även tillämpad konstruktion/dimensionering och har en egen serviceavdelning
för uppdrag i vår verkstad eller på plats hos kund. Våra kunder finns främst inom stål-, papper-, massa- och
träindustri samt gruvnäring och hamnanläggningar.
12
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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

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.
www.euroexpo.se
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Efter decennier av vila vill Copperstone ta
Viscariagruvan utanför Kiruna i drift igen.
Det finns många fördelar med att öppna
en modern gruva på befintligt industri
område. Inte minst vad gäller belastningen
på den omgivande miljön, som kan
reduceras till ett minimum.

29

Koppar

Världen
behöver
koppar

Viscariagruvan utanför Kiruna togs i drift i början av
1980-talet och stängdes igen år 1997. Då hade efterfrågan på koppar minskat så pass mycket att det inte
var lönsamt att hålla gruvdriften igång. Under decennierna som följt sedan dess har världens kopparbehov
tredubblats, och det väntas fortsätta öka. Idag används
koppar inom en rad viktiga områden, bland annat för
att generera och överföra energi från sol-, vind- och
vattenkraft. Många länder planerar att bygga ut sin
kraftproduktion och kraftnät, samtidigt som stora delar
av världen ställer om från fossila drivmedel till förnybar
energi. Ansvarsfullt producerad koppar lägger grunden
för samhällets elektrifieringssprång och bidrar därmed
till att lösa några av världens stora klimatutmaningar.

Stora delar av världen bygger ut sin kraftproduktion och
kraftnät och ställer om från fossila drivmedel till förnybar
energi. Ansvarsfullt producerad koppar lägger grunden för
samhällets elektrifieringssprång och bidrar därmed till att
lösa några av världens stora klimatutmaningar.
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Transport, byggnader, ledningar
och infrastruktur
Koppar används i våra bilar och är något av en hörnsten i elbilsrevolutionen, inte minst eftersom en elbil
behöver fyra gånger så mycket koppar som en bensinbil i sin konstruktion. Behovet av koppar är även stort
när det kommer till laddstationer och infrastrukturen
kring elöverföring.
Inom järnvägen används koppar främst i ledningar
men också i de tåg som trafikerar spåren. Ett ellok
innehåller till exempel hela åtta ton koppar.
Koppar har en unikt god ledningsförmåga för elektricitet och värme, och kopplar på många sätt ihop vår
värld genom att vara ett viktigt material i både elkablar
och vattenrör. Metallen används även i en hel rad elektroniska vardagsapplikationer, till exempel i datorer,
mobiltelefoner och tv-apparater.

www.euroexpo.se
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Viscaria
År 2025 blir en milstolpe i Copperstones historia.
Då är målet att Viscaria åter ska vara i full gruv
produktion. Vägen dit är kantad av viktiga beslut.

4 000 m

1 000 m

Återstarten av en gruva är ett komplext
arbete med många stora processer som
pågår samtidigt. I Sverige regleras all
gruvverksamhet av tillståndsprocesser; från
undersökningstillstånd till markanvisning.
Just nu väntar Copperstone svar på sin ansökan om miljötillstånd, ett viktigt beslut för
att gruvan ska kunna återöppnas. I väntan
på besked fortsätter geologiska undersökningar samt planeringen av infrastruktur,
gruvdrift och anrikningsverk. Under 2023
väntas svaret om miljötillstånd vara klart.

16

1,2 %
Medelhalten av koppar
i Viscariagruvan är
ungefär dubbelt så hög
som genomsnittet i
världens koppargruvor.

www.euroexpo.se

Under sommaren och hösten 2022 har
Copperstone anlagt Viscariapassagen –
en bro över Malmbanan som även bildar
en ny infart till Viscarias gruvområde.
11 november 2022 invigs bron med band
klippning och dop.

Bedömd kopparproduktion
i Viscaria vid initial drift

30 000
ton/år

Viscarias gruvfyndighet är uppdelad på tre
zoner och sträcker sig 4 kilometer i horisontell
riktning. Vertikalt är malmkropparna kartlagda
ned till 1 000 meters djup. Många av gruvgångarna som finns bevarade från tidigare underjordsbrytning kommer att kunna användas igen
om gruvan återöppnas. Då kommer dessutom
gruvans infrastruktur att byggas ut för att nå
alla delar av fyndigheten.

Utmärkt logistiskt läge
Viscariagruvan har ett idealiskt läge vad gäller
logistik och infrastruktur. Att gruvan ligger
granne med Europaväg 10, järnvägen Malm
banan och det etablerade vattenkraftsnätet
innebär mycket bra energiförsörjning och
transportmöjligheter vidare ut i Europa. Att
Viscaria har energieffektiv infrastruktur inpå
knuten underlättar också målet om att skapa
en av världens mest hållbara gruvverksamheter.
Gruvans logistiksystem kommer att vara viktigt
för driften och bidra i Copperstones strävan mot
högt ställda kvalitets- och leveransmål.
Läs mer på copperstone.se. Följ oss på
Linkedin, Facebook och Instagram.

Zon A är en kopparrik fyndighet med mindre
koncentrationer av zink och guld. Zon B bedöms vara en andra lins av mineraliseringen i
zon A. D-zonen har en annan mineraliseringstyp
än A- och B-zonen. 30 000 ton kopparkoncentrat per år kommer att kunna utvinnas i Viscaria.

www.euroexpo.se
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CHS
CHSControls
ControlsAB
AB

Florettgatan
33, 254 67 HELSINGBORG
Florettgatan 33
Tel:
61 00 E-post: chs@chscontrols.se
254042-38
67 HELSINGBORG
Hemsida:
www.chscontrols.se
Tel 042-386100
E-post chs@chscontrols.se
På mässan visar vi bl a
- Spänningsindikatorer och säker spänningsmätning från Grace Technology
- Telarc moduluppbyggda skenkontaktorer och DC kontaktorer
- Säkringsspecialisten – vårt breda sortiment av industrisäkringar
- Obelux LED hinderljus med IR - uppfyller Transportstyrelsens senaste krav
Säkringsspecialisten

Elutrustning enligt
nordamerikansk standard

Kraftmotstånd

www.chscontrols.se
www.chscontrols.se

Flygplatsbelysning

Copperstone Resources
Fasadvägen 43, 981 41 KIRUNA
E-mail:info@copperstone.se
Hemsida: www.copperstone.se

Copperstone Resources är ett bolag som skalar upp mot att bli ett modernt och ansvarsfullt producerande gruvbolag genom återöppnandet av Viscariagruvan i Kiruna. Viscarias höga kopparhalt, bedömda mineraltillgångar,
geografiska placering och växande team av experter innebär att Copperstone har goda förutsättningar att
leverera kvalitativ koppar. Med hjälp av den senaste tekniken inom gruvbrytning, logistik och vattenrening
strävar Copperstone efter att bli en av världens mest hållbara kopparproducenter. Utöver Viscariagruvan har
Copperstone bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Arvidsjaur och Tvistbo.

DENIOS AB

Datorgatan 3, Box 29, 561 33 HUSKVARNA
Tel: 036-39 56 60, E-post: info@denios.se
Hemsida: www.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

Duroc Laser Coating AB

Fabriksvägen 16, 972 54 LULEÅ
Tel: 070-673 05 45 E-post: info.lasercoating@duroc.com
Hemsida: www.duroclasercoating.com

Duroc Laser Coating AB förser bland andra kraft-, gruv/stål-, papper/massa- och verkstadsindustrin med
ytförbättrande och ytåterskapande åtgärder med hjälp av laserteknologi.
Erbjudandet innefattar bland annat laserpåsvetsning av komponenter med av höga krav på prestanda
och livslängd. Kundvärde skapas genom produkter med bättre prestanda, ökad tillgänglighet och minskade
underhållskostnader.

18
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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.

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)
• Rem-, band- och kedjetransmissionsuppriktning
• Rakhet/planhet/parallellitet/vinkelräthet/hålcentrering/spindelriktning
• 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

Elproman AB

Lövbacksvägen 3, 141 71 SEGELTORP
Tel: 08-970 070 E-post: info@elproman.se
Hemsida: www.elproman.se

Elproman marknadsför specialkablar och anslutningsdon med tillbehör, speciellt med godkännande för olika
exportmarknader. Fler än 7000 artiklar finns på lager, vilket möjliggör snabba leveranser.
Vi bistår gärna våra kunder med teknisk information och rådgivning baserad på gedigna produktkunskaper och
kännedom om elsäkerhet och elektriska normer. Med mångårig erfarenhet och god kontakt med våra leverantörer
kan vi också skräddarsy lösningar för våra kunder.
www.euroexpo.se
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FB Kedjor AB

Box 304, 631 04 ESKILSTUNA
Tel: 016-15 33 00 E-post: info@fbkedjor.se
Hemsida: www.fbkedjor.se

Vi tror på en hållbar omvärld!

Tack vare våra koncept HEAT, HYDRO och TOUGH så tar vi ert miljöarbete till en högre nivå samtidigt
som det gynnar er ekonomi. Med vår tjänst ECOSAVING möjliggörs dokumenterat minskat CO2-utsläpp,
minskad vattenförbrukning och minskad elförbrukning kombinerat med bättre totalekonomi.
Upptäck mer på fb-kedjor.se och se hur vi kan hjälpa dig.

Festo AB

Box 21038, 200 21 MALMÖ
Tel: 040-38 38 00 E-post: sales_se@festo.com
Hemsida: www.festo.se		

Festo är ett av världens ledande företag inom automation baserad på pneumatiskt och elektriskt drivna rörelser.
Som innovativ partner till våra kunder erbjuder vi marknaden ett brett sortiment av kvalitetsprodukter och
systemlösningar. Festo finns med egna bolag i mer än 52 länder världen över.

Fibox AB

Ekbacksvägen 28, 168 69 BROMMA
Tel: +46 87 92 26 70 E-post: 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.

EURO EXPO INDUSTRIMÄSSA
Rationella möten mellan köpare och
säljare inom tillverkningsindustrin.
Kontakta oss så berättar vi mer:
info@euroexpo.se +46 26-18 10 00

20

www.euroexpo.se

Fredrikssons Mek & Vulk

Ställverksvägen 11, 981 38 KIRUNA
E-post: info@fmvab.com
Hemsida: www.fmvab.com

Fredriksson Mek & Vulk bedriver service-, mek- och byggverksamhet samt verkar
som anläggningskonsult. Bolaget ska bedriva tillverkning, montage och underhåll av
utrustning och anläggningar inom gruvdrift och processindustri.

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.

GA Lindberg PetroSeal AB

Raseborgsgatan 9, 164 06 KISTA
Tel: 08-703 02 00 E-post: info@petroseal.se
Hemsida: www.petroseal.se

GA LINDBERG

Försäljning av tätning- och lagringslösningar samt industriella oljor och vätskor.
PetroSeal är stolta över att kunna leverera ett brett sortiment av kostnadseffektiva lösningar
med hög kompetens och utomordentlig service. Välkomna!

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.

www.euroexpo.se
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ANTAL MÄSSOR 2023

11 ST I SVERIGE
OCH 4 ST I NORGE

ETT ENKELT SÄTT ATT
SKAPA KONTAKTER

Fri entré
för dig som
arbetar inom
industrin!

Vår affärsidé sedan 1997 är att arbeta med rationella möten
mellan köpare och säljare inom tillverkningsindustrin.
Vi hjälper företag att bygga upp affärsrelationer på såväl kort
som lång sikt. För att åstadkomma detta bygger vi regionala
industrimässor nära er kundkrets. De besökande företagen
behöver bara avsätta några timmar för att träffa marknadsledande
leverantörer på EURO EXPO IndustriMässa.
Till industrimässorna bjuder vi in beslutsfattare
med el-, drifts-, produktions-, underhålls-,
konstruktions- och inköpsansvar samt
skyddsombud på regionens tillverkande
företag. Genom att ställa ut på våra
regionala industrimässor når företag
ut till rätt beslutsfattare på ett
kostnadseffektivt sätt.
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Glamox AB

Sofierogatan 3A, 412 51 GÖTEBORG
Tel: 031-746 51 00 E-post: info.se@glamox.com
Hemsida: www.glamox.se

Glamox är en ledande leverantör av belysningslösningar för den professionella byggmarknaden och erbjuder
ett komplett produktsortiment för skolor, sjukvårdsinrättningar, kommersiella och industriella byggnader,
detaljhandel, hotell och restauranger.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5, 266 75 HJÄRNARP
Tel: 0431-44 58 00 E-post: info@gpa.se
Hemsida: www.gpa.se		

GPA hjälper dig att optimera flödet hela vägen.
Som systemleverantör har vi kunskap om hur olika produkter och processer fungerar ihop. Därför kan vi
ta ansvar för helheten och hjälpa dig att skapa en optimal installation. Tack vare våra stora lager och våra
snabba leveranser kan vi säkerställa att du alltid har det material du behöver i tid.

Granitor AB

Box 501, 811 25 SANDVIKEN
Tel: +46 10 470 75 00
Hemsida: www.granitor.se
Granitor är ett el- och teknikföretag med stark lokal förankring i Skandinavien.
Vårt fokus är på utveckling av entreprenad och servicetjänster inom bygg, fastighet och industri.
Vår styrka ligger i vår långa erfarenhet och lokala förankring över hela Sverige. Vi är dessutom leverantörsoberoende. Sammantaget innebär det att vi vid behov kan skräddarsy lösningar utifrån specifika behov
– lösningar som håller över tid och tål att utvecklas.

Gustaf Fagerberg AB

Box 121 05, 402 41 GÖTEBORG
Tel: 031-69 37 00 E-post: info@fagerberg.se
Hemsida: www.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.

www.euroexpo.se
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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!

Henkel Norden AB

Box 15122, 167 15 BROMMA
Tel: 010-480 75 00, E-post: anna.hjalmarsson@henkel.com
Hemsida: www.henkel.se, www.loctite.se
Henkel är verksamt i hela världen med ledande varumärken och teknologier inom tre affärsenheter:
Adhesive Technologies (lim, tätning och ytskiktsbehandling), Laundry & Home Care (tvätt och rengöring) och
Beauty Care (hår- och kroppsvård). Företaget grundades 1876 och har ledande marknadspositioner internationellt
inom både konsument- och industrisektorerna med välkända varumärken som Loctite, Persil och Schwarzkopf.
Henkel sysselsätter 52 000 personer globalt.

HSJ-Products AB

Slipvägen 29, FI-68940 LILLBY
Tel: +358 672 711 54 E-post: hsj-products@hsj-products.fi
Hemsida: www.hsj-products.fi

HSJ-Products framställer mångsidiga metall- och plåtprodukter. Vårt mål är att erbjuda utmärkta tjänster och
skapa långvariga förhållanden med våra kunder. Vi tar hand om hela tillverkningsprocessen, från planering till
leverans. Våra styrkor ligger i rörlaser- och plåtlaser skärning, bockning, trådbockning och svetsning.

Hydroscand AB

Industrivägen 24, 981 38 KIRUNA
Tel: 0980-825 60 E-post: kiruna@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 över 20 länder och erbjuder lösningar och tjänster för slangar, kopplingar och relaterade produkter. I Sverige har Hydroscand över
70 slang-servicebutiker och en rikstäckande mobil slangservice, känt under varumärket SlangExpress.
Vi har fler än 450 anställda och en omsättning på 1,2 miljarder kronor (2021). Vi har som målsättning att alltid
finnas närmast kunden med erfaren personal, ett komplett sortiment och innovativa tjänster.
Välkommen till Hydroscand!
24
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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.

IFE System AB

Åsenvägen 9C, 553 31 JÖNKÖPING
Tel: 036-12 92 00 E-post: info@ife-system.se
Hemsida: www.ife-system.se
Vi har samlat följande agenturer under ett gemensamt firmanamn IFE-System AB.
IFE		 Vibrationsmatare, Magnetseparatorer och Siktar
Eriez		 Metalldetektorer och samplingssystem
Klein		Gjuteriutrustning
Invicta		Motorvibratorer
Hamos		 Separatorer för plast, gummi, aluminium, koppar mm

INOR
Process
AB
INOR
Process
AB
INOR
Process
AB

Box
Box9125
9125,
200 39 MALMÖ
Box 9125
200
39
MALMÖ
200 39 25
MALMÖ
Tel: 040-31
60 E-post: sales@inor.se		
Tel 040-31
040-31
Fax
040-31
25 25
70 70
TelHemsida:
25 6025 60
Fax
040-31
www.krohne-inor.se
Hemsida
www.krohne-inor.se
E-post sales@inor.se
Hemsida
www.krohne-inor.se
E-post
sales@inor.se

Specialister inom industriell
Specialister
inom industriell
temperatur- och tryckmätning
temperatur- och tryckmätning
Temperaturgivare | Signalomvandlare | Tryckgivare | Skyddsfickor

Temperaturgivare | Signalomvandlare | Tryckgivare | Skyddsfickor

Inseco AB

Box 185, 826 24 SÖDERHAMN
Tel: 0270-735 50
Hemsida: www.inseco.se
• Fästelement • Lager • Tätningar •
Vi är specialister på att få fram rätt produkter, på utsatt tid och till rätt pris. Processen kräven kunskap,
erfarenhet och snabba puckar! Vår personal är suveräna på teamwork och är väl insatta i alla arbetsdelar
på Inseco, det gör oss flexibla och snabba. Ordrar packas i vårt lager och skeppas sedan med lämplig fraktmetod.
Vi har ett stort nät av transportörer, även egna bilar vid akuta leveranser.

www.euroexpo.se
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Interlift AB

Sjöbo - Malmö
Tel: 010 - 188 22 00
E-post: info@interlift.se
Hemsida: www.interlift.se		

Interlift AB marknadsför lyft- och materialhanteringsutrustning från kända europeiska tillverkare.
Kontor, lager och verkstad i Sjöbo samt Malmö. Bland produkterna kan nämnas:
Manuella lyftdon – Kättingtelfrar – Vinschar – Vakuumlyft – Ventildragare
Plåthantering – Vågar – Balansblock – Svängkranar – Lättraverser

Itsab

Betongvägen 222, 973 43 LULEÅ
Tel: 0920-28 17 40
E-post: info@itsabtryckluft.se
Hemsida: www.itsabtryckluft.se
Itsab grundades 1985 och är återförsäljare av Atlas Copco Compressor Technique AB samt Atlas Copco Power
Technique AB auktoriserad serviceverkstad. Verkstäder med stationerade servicetekniker finns i Luleå, Gällivare
samt Kiruna. Vi har lösningen för ditt behov av
• Kompressorer
• Nitrogen
• Luftbehandlingsutrustning
• Oxygen		
• Blåsmaskiner • Pumpar
• Vakuumaggregat
• Rörsystem
• Reservkraftgeneratorer
• Hyreslösningar
• Lysmaster
• Underhåll
Authorized distributor

John Crane Sverige AB

Victor Hasselblads gata 9, 42 131 VÄSTRA FRÖLUNDA
Tel: 031-764 44 00 E-post: info@johncrane.se
Hemsida: www.johncrane.se

John Crane är världens största tillverkare av mekaniska tätningar samt marknadsledande inom axelkopplingar
för den krävande processindustrin. John Crane har produkter specifikt utvecklade för processindustrin.
John Crane Sverige AB har 12 anställda. John Crane representerar och äger bl. a. följande
varumärken: John Crane, Safematic, Flexibox, Sealol, Metastream, ProTech, Isomag, Indufil samt Seebach.

NÄSTA MÄSSA HÅLLS I ÖREBRO!
Vill du veta vilka som ställer ut där?
Besök vår hemsida för att se utställarlistan.
Där kan du även beställa din kostnadsfria biljett.
EURO EXPO - Regionala fackmässor för tillverkande företag
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HEAT

HYDRO

TOUGH

Hållbara lösningar för
applikationer med
höga temperaturer.

Hållbara lösningar för
applikationer med
fuktig miljö eller med
avvikande pH-värden.

Hållbara lösningar för
applikationer i
miljöer med extrem
slitageproblematik.

Vi tror på en hållbar omvärld!
Tack vare våra koncept HEAT, HYDRO och TOUGH så tar vi
ert miljöarbete till en högre nivå samtidigt som det gynnar
er ekonomi.
Med vår tjänst ECOSAVING möjliggörs dokumenterat
minskat CO2-utsläpp, minskad vattenförbrukning och
minskad elförbrukning kombinerat med bättre
totalekonomi.

Välkommen att prata med
oss för att få veta mer.

Andreas Stenberg

Glenn Jaasund

För att kontakta oss, hör av dig till:
016-15 33 00 eller order@fbkedjor.se

Kiwa Sweden AB

Lastvägen 46, 981 38 KIRUNA
Tel: 010-479 30 00 E-post: se.info.lulea@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.

Konecranes AB

Vi har kontor i hela Sverige – från Kiruna i norr till Malmö i syd

Tel: 044-18 84 00 E-post: info.se@konecranes.com
Hemsida: www.konecranes.se
Affärsområden - Underhållstjänster, Standardlyftutrustningar, Specialkranar
Kvalitetssystem - ISO 9001 certifierade
Konecranes i korthet
• Ca 17.000 anställda i över 50 länder
• En av världens största krantillverkare
• Världens största kranserviceorganisation
• En familj av ledande varumärken, Konecranes & DEMAG
www.euroexpo.se
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KSB Sverige AB

Box 9023 400 91 GÖTEBORG
Tel: 031-720 24 00 E-post: ksbsverige@ksb.com
Hemsida: www.ksb.se		
KSB Sverige AB har i snart 100 år försett den svenska industrin med pumpar och ventiler.
Huvudkontor i Göteborg och försäljning och service tillgänglig över hela landet. Serviceoriganisationen
erbjuder installationer, montage, drifttagning, service och reparationer.
KSB Sverige AB ingår i koncernen KSB SE & Co. KGaA som har produktion i alla världsdelar och försäljning
via 100 dotterbolag i världen.

Laitis

Hummergatan 4, 97334 LULEÅ
Tel: 0920-24 73 00 E-post: info@laitis.se
Hemsida: www.laitis.se			
Kval System ISO 9001, 14001
Med det senaste från våra leverantörer:
BIG, Ozoneair, H Safety, Kemppi

Lamisa Teknik AB

Kabelvägen 2, 553 02 JÖNKÖPING
Sorterargatan 26, 162 50 VÄLLINGBY
Tel: 08-761 82 81 E-post: hans@lamisa.se
Hemsida : www.lamisa.se		
Lamisa Teknik AB erbjuder en ”One Stop Shop” för tätningar och andra gummiprodukter. Genom vårt breda
kontaktnät hos tillverkare och grossister kan vi erbjuda en oslagbar kombination av personlig service och snabba leveranser.
Vi tillverkar Hydraulik och Pneumatiktätningar, Roterande tätningar och Plastdetaljer, upp till 2000 mm beroende på material.
Vi erbjuder tätningar och plastdetaljer till alla segment av Industrin, Livsmedel – Läkemedel, OEM, Service.
Vi har ett stort lager av standardtätningar, FEP-oringar, certifierade oringar för läkemedelsindustrin, FDA, 3A USP 25 class IV.
Vi kan erbjuda prototyp, problemlösning, designförslag på tätningslösningar.

LAPP Miltronic AB

Kungshagsvägen 7 611 35 NYKÖPING
Tel: 0155-777 00 E-post: info.se.mse@lapp.com
Hemsida: www.lapp.se
LAPP Miltronic AB förenar ett av marknadens bredaste sortiment av kabel och elkomponenter med hög
teknisk kompetens och kvalificerad rådgivning. Vi samarbetar med marknadsledande tillverkare från hela
världen och utvecklar och förbättrar vårt sortiment kontinuerligt.
Bolaget ingår i LAPP Group, en global koncern med stor forsknings- och utvecklingsverksamhet,
egen produktion och 44 säljbolag över hela världen. Företaget har 4 600 medarbetare.
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Lasercom

Norrmalmsvägen 5, 953 34 HAPARANDA
Tel: 073-097 72 95 E-post: fredrik@lasercom.se
Hemsida: www.lasercom.se

Lasercom - Ett modernt och effektivt laserskärningsföretag. Med rätt kvalitet, rätt pris och korta leveranstider.
Med verksamheten i Haparanda levererar vi plåtdetaljer till hela Sverige och Finland.

Logstor Sverige Holding AB/ Kingspan

Frihemsgatan 2, 702 32 ÖREBRO
Tel: 019-20 81 00, E-post: logstor.info-se@kingspan.com
Hemsida: www.logstor.se
LOGSTOR är ett globalt företag som tillverkar preisoleraderör till fjärrvärme/Kyla/Ånga/ Olja/ Bränsle och
kemikalier. LOGSTOR levererar vattentätisolering till temperaturer mellan -200gr till +250gr.
Typiska användningsområden är:
• Imark 		
• Kylinstallationer
• Rörbryggor 		
• Hetvatten och ånga i och ovan mark
• Livsmedelsindustri • Frostskyddade rör.
• Processindustri
• Intelligenta rör.

Lyft Nord AB

Föreningsgatan 7C, 981 31 KIRUNA
Tel: 0980-164 69 E-post: info@lyftnord.se
Hemsida: www.lyftnord.se

Lyftnord levererar lyftok, lyft- och transportstativ, lyftkorgar samt arbetsutrustningar för många olika ändamål och
till konkurrenskraftiga priser. Med små insatser kan vi skräddarsy lösningar för just erat behov.

Malmfältens BolagsKonsult AB
Vibratorvägen 2, 981 38 KIRUNA
Tel: 070-669 62 63 E-post: info@mbk.se
Hemsida: www.mbk.se		

Ditt lokala utbildningsföretag erbjuder företagsutbildningar
• Heta arbeten • Mobila arbetsplattformar • Fallskydd • YKB • ADR • Maskinutbildningar
• Arbetsmiljöutbildningar • Arbetsmiljöfrågor

www.euroexpo.se
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Malux Sweden AB

Box 221, 891 25 ÖRNSKÖLDSVIK
Tel: 0660-29 29 00 E-post: info@malux.se
Hemsida: www.malux.se

Välkommen till vår monter där vi visar industribelysning, industri/Ex & jordningsutrustning.
Maluxkoncernen består av företag som gör kvalitetssäkrade inköp och som säljer lösningar och
säkerhetsprodukter inom belysning, industri/Ex, kommunikation, service och underhåll.

Maskinering AS

Burøyveien 18, NO-8012 BODØ
Tel: 75 50 64 00
E-post: firmapost@maskineringas.no
Hemsida: www.maskineringas.no

Established 1974

Mobile machining - Engineering service – Welded structures – Mechanical service

				
		 •Mining		
•Cement		
		
•Ship yards
•Prosess industry

•Pulp and paper
•Steel works

Mecon AB

Storgatan 4, 982 31 GÄLLIVARE
Tel: 070 - 268 65 50 E-post: robert.larsson@mecon.se		
Hemsida: www.mecon.se

Mecon AB besitter stor kompetens inom konsultation och projektering med inriktning mot industrin.
Företaget bildades 1997 och bland våra anställda finns decennier av samlad yrkeserfarenhet som gör oss starka
i vår bransch. Tillsammans med våra samarbetspartners och underleverantörer erbjuder vi flexibla totallösningar
inom mekanik – från förstudie till färdig produkt. Nytänkande och kreativa, även i traditionella lösningar.

Metal Work Sverige AB

Modemgatan 7, 235 39 VELLINGE
Tel: 040-42 07 00 E-post: metalwork@metalwork.se
Hemsida: www.metalwork.se
Metal Work grundades i Italien 1967 och levererar pneumatiska komponenter och lösningar för automationssystem över hela världen. Metal Work Sverige etablerades 1988 i Vellinge/Malmö. Vi arbetar ständigt med
affärsutveckling för hela den svenska industrin. Vi levererar pneumatik med kundspecifika lösningar, serie- och
prototyptillverkning, samt pneumatikkomponenter, alltifrån enkla koncept till kompletta automationslösningar.
I och med att vi arbetar tätt tillsammans med våra kunder och bygger långvariga kundrelationer, kan våra kunder
lita på den kvalitet vi levererar. Välkommen att kontakta oss!
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Metso Outotec Sweden AB

Flygfältsvägen 2, 981 41 KIRUNA
Tel: 0980-754 40 E-post: info.mierals@mogroup.com
Hemsida: www.mogroup.com

Metso Outotec är en föregångare inom hållbar teknik, kompletta lösningar och tjänster för ballastproduktion,
mineralbearbetning och metallförädling världen över.
Metso:Outotec omsätter ca 4,2 miljarder 2021 och har över 15 000 anställda i mer än 50 länder.

Minrox AB

Fullerstatorget 8, 141 35 HUDDINGE
Tel: 070-590 15 99, 070-590 16 89
E-post: info@minrox.se
Hemsida: www.minrox.se
Minrox AB är en av Sveriges ledande leverantörer av slangventiler och slangpumpar till svensk gruv- och
mineral industri. Vi har med Valmet Flowrox (tidigare Larox flflowsys) ventiler och pumpar, skapat längre livslängd,
sänkta underhållskostnader och säkrare processer för våra kunder i mer än 30 år. Idag fifinns våra produkter
installerade hos i princip alla svenska gruvor, många pappers- och massabruk, energiverk och kemiska industrier.
Flowrox slangventiler kan inte användas överallt men är den bästa lösningen i många fall.

Försäljning av korggodstvättar - ultraljudssystem underhållstvättmaskiner - tillbehör

När RENHET Gäller!
ALLKAL har levererat industritvättmaskiner till
den Svenska marknaden sedan 1993, både till små
verkstäder och stora koncerner.
MHT550
Den perfekta hjälpredanpå underhållsverkstaden. 100 liter vätska,
40 bars spoltryck,snabb uppvärmning, 2 filtersystem.
Se filmen på Youtube

Toppmatad

Kabintvätt

Ultraljud

MHT550

ALLKAL AB Timmermansgatan 3, 664 34 GRUMS • Tel: +46 (0)54-203850
E-post: clean@allkal.se • www.allkal.se
www.euroexpo.se
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Nomo Kullager AB

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

|

LAGER

GÖTEBORG

|

|

MALMÖ

TRANSMISSIONER

|

|

AVESTA

|

TÄTNINGAR

BORLÄNGE

|

|

GÄLLIVARE

|

GÄVLE

TILLHÖRANDE TJÄNSTER

NORD Drivsystem AB
HK: UPPLANDS VÄSBY		

Tel: 08-594 114 00 E-post: info.se@nord.com
Hemsida: www.nord.se			
NORD Drivsystem AB ingår i den tyska koncernen Getriebebau NORD som tillverkar, monterar och säljer kompletta drivlösningar till industrier över hela världen. Produktprogrammet omfattar växlar, växelmotorer samt utrustning för mekanisk
och elektronisk varvtalsreglering - NORDAC. NORD Drivsystem AB har sitt huvudkontor i Stockholmsområdet.
Försäljningskontor finns i Göteborg, Sundsvall, Linköping och Malmö. JOUR TEL: 08-594 114 17

FILIALER:

GÖTEBORG
		
SUNDSVALL

031-340 95 60
060-15 41 60		

MALMÖ
LINKÖPING

040-18 47 20
0706-45 90 64

NUAB Fallskydd

Tel: 0706-10 54 56 E-post: daniel@nuabfallskydd.se
Hemsida: www.nuabfallskydd.se
Vi tar fallolyckor på allvar!

NUAB Fallskydd är en ledande aktör i branschen fallskydd. Vi vill att våra kunder ska ha rätt kunskap,
medvetenhet och utrustning för att kunna utföra sitt arbete säkert och komma hem oskadda
efter en dag på jobbet.
Vi levererar fasta fallskyddssystem, besiktning, konsultation. Våra kunder använder oss för att uppdatera deras
anläggningar så att arbete på höjd kan ske på ett säkert sätt och så att de uppfyller lagefterlevnad.

Omni Process

Solna Strandväg 3, 171 54 SOLNA
Tel: 08-564 808 40 E-post: info@omniprocess.se
Hemsida: www.omniprocess.se

Omniprocess AB säljer mätinstrument inom sektorerna Tryck, Nivå, Flöde och Temp. Samt Analysinstrument
och systemlösningar för Gas, Stoft och Vätskemätning. Vi håller uppskattade kurser i Flödesmätning,
Nivåmätning, Radiometrisk mätteknik, pH, Konduktivitet, Refraktometri och Gasanalys.
År 2016 prisade Instrumenttekniska Föreningen (ITF) OmniProcess AB för vår omfattande utbildningsverksamhet.
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PMH International AB

Box 1514, 271 00 YSTAD
Tel: 0411-138 00 E-post: info@pmh.se		
Hemsida: www.pmh.se		

Lyftlösningsexperten PMH International AB är ett ledande företag inom lyft och materialhantering
med över 40 års erfarenhet av att leverera kvalitetsprodukter till svensk industri.
Företaget erbjuder Sveriges bredaste lyftprogram med traverser, svängkranar, telfrar, vakuumlyftare,
lyftvagnar och kundanpassande lösningar.

Poly Industries AB

Nybyggarvägen 34, 981 91 JUKKASJÄRVI
Tel: 070 - 591 55 31
E-post: info@polyindustries.se		

Poly ITndustries
echnologies

På Poly Industries AB har vi över 20 års erfarenhet av slitage och korrosionsskydd och är ledande inom
branschen. Vår kundgrupp är i synnerhet tung industri, gruvindustrin och byggindustrin. Vi utför även underhållsarbeten, mekaniska tjänster samt legotillverkning. Beläggningsarbeten utför vi med plast, keramik, komposit och
gummi på plats hos kund, men även i vår verkstad i Kiruna. I samråd med kunden tar vi fram det material eller
den komponent som levererar det bästa resultatet.

Porall AB

Klostergatan 9, 723 21 UPPSALA
E-post: service@porall.com
Hemsida: www.porall.com

We are an e-Health provider that digitizes abuse and behavioral healthcare. We specialize in detecting
and identifying alcohol, smoke, food and drug-related addictions, preventing escalation, mediating care
and supporting the recovery process.

Powertools Sweden AB

Kvartsgatan 10, 749 40 ENKÖPING
Tel: 0171-66 30 00 E-post: powertools@powertools.se
Hemsida www.powertools.se

Powertools hjälper Sveriges industri till bättre konkurrenskraft med effektivare och mer ergonomiska
produktionsverktyg. Detta sker med en bred produktkunskap och stor praktisk erfarenhet om kundens applikation
och verktygens användande. Service-, underhålls- och produktionsverktyg anpassade för dina behov.

www.euroexpo.se
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Process Nordic

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

Profil & yrkeskläder i Kiruna

Thulegatan 12B, 981 38 KIRUNA
Tel: 070-354 48 85 E-post: kia@profilkiruna.se
Hemsida: www.profilkiruna.se

Vi på Profil & Yrkeskläder är din lokala specialist
på arbetskläder och profilering. Vi erbjuder kläder av första klass.
Personlig service och smidigt samarbete ligger oss varmt om hjärtat.

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

Ramson AB

Drakvägen 6, 591 32 MOTALA
Tel: 0141-572 50 E-post: info@ramson.se
Hemsida: www.ramson.se

Ramson är ett serviceinriktat företag som utvecklar och tillverkar filtreringssystem för alla typer av
industriella processer. Gruv-, stål-, kraft-, elektronik- och pappersindustri, mekanisk och kemisk industri,
sjöfart, läkemedels- och livsmedelsindustri är några exempel på områden där våra produkter återfinns.
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Renold A/S

Kærup Alle 2, DK-4100 RINGSTED
Tel: +45 89 88 43 16
E-post: info.nordics@renold.com
Hemsida: www.renold.com
Renold har mer än 140 års erfarenhet av konstruktion och tillverkning av kedjor och transmissionsprodukter
och kan erbjuda praktiska och kostnadseffektiva lösningar. Industrier som pappersbruk, sågverk och gruvnäring
är några av de tuffaste miljöerna och kräver den mest pålitliga kedjan. Renold kedjor tillverkas enligt högsta
specifikation och garanterar jämn prestanda och noggrann precision, vilket ger en hållbar kedja med lång livslängd.

Robota AB

Ritarslingan 9, 187 66 TÄBY
Tel: 08-63 00 890
Hemsida: www.robota.se, www.pumpshoppen.se

Robota har mer än 50 års erfarenhet i pumpbranschen vilket gör oss till en kompetent och erfaren leverantör
av pumpar och tillbehör. Vi hjälper dig att hitta rätt lösning för dina behov. Till din hjälp finns vårt nya
unika beräkningsprogram PumpSoft med möjligheten att handla direkt från vår webshop, pumpshoppen.se.

www.euroexpo.se
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Rotork Sweden AB

Box 80, 791 22 FALUN
Tel: 023-58 700
E-post: falun.sales@rotork.com		
Hemsida: www.rotork.com

Rotork Sweden AB (Remote Control) konstruerar, tillverkar pneumatiska och elektro hydrauliska manöverdon
samt tillbehör på vår svenska anläggning i Falun. Även elektriska manöverdon och helt hydrauliska manöverdon
för krävande applikationer finns i Rotorks gedigna produktutbud. Vi utför även montage och intrimning på
ventiler i våra lokaler i Falun.

Roxon

Adress: Tjädervägen 2, 953 33 HAPARANDA
Tel: 0922-298 00 					
Hemsida: www.roxon.com				

ROXON is a valued supplier in the bulk material industry. We design, manufacture, and provide service to
conveyor systems and components. We have a several decades spanning history of excellence and
expertise working with systems that crush, screen, and convey material.

Safestep

Vattholmavägen 16, 754 19 UPPSALA
Tel: 010-130 70 80 E-post: info@safestep.se
Hemsida: www.safestep.se
Vi tar halkolyckor på allvar!

Safestep är branschledande när det kommer till halkskydd för golv, trappor och stegar. Vi har långvariga och
skräddarsydda lösningar för alla typer av underlag.
Vi erbjuder även profiler och galler i glasfiber. Glasfiber är den nya typen av byggnadsmaterial och har många
fördelar gentemot traditionella galler och profiler i stål. Låt oss berätta mer i vår monter, välkommen!

Satema AB

Depågatan 6, 334 33 ANDERSTORP
Tel: 0371-313 10 E-post: info@satema.se
Hemsida: www.satema.se

®

Satema utvecklar och producerar egna system för tillfällig el, vi kan erbjuda marknaden skräddasydda lösningar
efter Ert behov. Produktsortimentet består av byggcentraler i aluminium, transformatorkiosker och mindre
transformatorer, generatoraggregat, arbetsplatsbelysning, samt kapslingar av aluminium.
Satema representerar även Trime belysnings master i Skandinavien.
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SEW-Eurodrive AB

Box 3100, 550 03 JÖNKÖPING
Tel: 036-34 42 00 E-post: info@sew-eurodrive.se
Hemsida: www.sew-eurodrive.se
Kval system ISO 9001

Kvalificerade växeldrivsystem för krävande applikationer.
Decentraliserad intelligens nära drivobjektet för kostnadseffektiva lösningar.
Produkter: Industriväxlar, motorer, styrutrustningar, kommunikation, positionering och synkronisering.
Tjänster: Teknikstöd, beräkningshjälp, idrifttagning, service, reparation och utbildning.

Sikama AB

Speditionsvägen 17, 142 50 SKOGÅS
Tel: 08-448 30 30 E-post info@sikama.se
Hemsida: www.sikama.se

Sikama är en komplett leverantör av produkter för vätske-, gas- och stofthantering samt
service av dessa produkter. Kompetenta och engagerade medarbetare gör att vi håller hög kvalitet.

Simson Power Tools

Box 68, 813 22 HOFORS
Tel: 0290-230 80 E-post: info@simsonpowertools.se
Hemsida: www.simsonpowertools.com

Simson konstruerar, tillverkar och säljer hydrauliska kraftverktyg.
Exempel är domkrafter, hydrauliska handpumpar, avdragare,
mutterspräckare, lyftkilar och mycket annat.

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.
www.euroexpo.se
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Staccato Technologies AB

Cementvägen 14, 136 50 JORDBRO
Tel: 08-500 204 30
E-post: order@staccatotech.se
Hemsida: www.staccatotech.se
Staccato Technologies är ett svenskt ventilföretag som ger dig möjlighet att styra pneumatikcylinder med samma
flexibilitet i position, kraft, och hastighet som du har med elektriska cylindrar. Nu kan du få oändligt antal positioner
på dina tryckluftscylindrar. Staccatos’ patenterade lösningar kan användas för vanliga tryckluftscylindrar,
kolvstångslösa cylindrar, vriddon och gripdon. Utveckling och tillverkning sker i Sverige. Staccato är det första
företag som lyckats implementera digitaliseringens principer på pneumatiken. Staccatos positioneringsenhet kan
kombineras med alla vanligt förekommande pneumatikcylinder och positionsgivare oavsett fabrikat.

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.

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
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4-5 okt
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29-30 nov
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29-30 mars

Gjøvik

26-27 april

Bergen

27-28 sep

Ålesund

22-23 nov

Mo i Rana
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Svero Lifting AB

Momarken 19, 556 50 JÖNKÖPING
Tel: 036- 31 65 70 E-post: info@svero.com
Hemsida: www.svero.com
Ett lätt val.

Sedan 1954 har vi arbetat för att göra din värld lättare, och oavsett vad, hur och var du vill lyfta så hjälper vi
dig att hitta rätt lyftutrustning – helt utifrån dina önskemål, och alltid med säkerheten i fokus.
Med decennier av kunskap om tyngdlagen – och verktygen som motverkar den – kan vi hjälpa dig att få din
verksamhet att lyfta. Kontakta oss om du vill ha en samarbetspartner inom lyftutrustning att lita på.

Teddington AB / Östbo Industry Sweden
Speditionsvägen 17, 142 50 SKOGÅS
Tel: 08-505 207 60 E-post: ostbo@ostbo.se		
Hemsida: www.teddington.se / www.ostbo.se

Avvibrering industri/tunga maskiner: Lisega
Avvibrering fastigheter: Calenberg
Rörupphängning: Lisega
Vibrationer och värmeutvidgning I rörsystem: Teddington Gummikompensatorer, stålkompensatorer
och metallslang
Svetsverktyg för rörsvetsning: Teddington rotgasverktyg

Tele Radio Sverige AB

August Barks gata 30A, 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA
Tel: 031-724 98 00 E-post: sverige@tele-radio.com
Hemsida: www.tele-radio.com/sv

Radiostyrning används inom allt fler produktområden och de positiva effekterna är många. Arbetsmiljön 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 anpassas 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 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.
www.euroexpo.se
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Telko Sweden AB

E A Rosengrens gata 19, 421 31 VÄSTRA FRÖLUNDA
Tel: 031-81 59 90 E-post: telko.se@telko.com
Hemsida: www.telko.com

Telko Sweden distribuerar plast, kemikalier och smörjmedel.
Allt med hög teknisk expertis och nära samarbete med kunder och leverantörer.
www.telko.com

Torell Pump
Hammarby Allé 91, 120 63 STOCKHOLM
Tel: 08-718 30 40 E-post: info@torellpump.se
Hemsida: www.torellpump.se		

Specialistkunskap & lång erfarenhet med mer än bara pumpar och alltid ledande varumärken.
Torell Pump har levererat pumplösningar till svensk VA-sektor och industri sedan 1962.
Våra produkter finns installerade i många av Sveriges VA-anläggningar, kraft- & energiverk, gruvor,
pappersbruk samt övrig tung industri.

Tornion Sähköpojat Oy

Raidekatu 29, FI-954 20 TORNIO
Tel: +358 400 222 401 Mobile 24h: +358 400 300 511
E-post: markku.rantapaa@sahkopojat.fi
Hemsida: www.sahkopojat.fi
Vi utför arbeten inom elmekaniska reparationer och industriservice till alla typer av industrier. I Finland,
Sverige och Norge. Vi tillverkar också delar till energi verkstads, kraft, papper, trä, gruv, kemi, stål och
skeppsindustrier. Företaget är etablerad 1974 och ligger i Torneå (25 mil från Kiruna). ISO SFS 9001-2015
QAS certifiering ISO 14001:2015

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.
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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.

Tribotec AB

Metallvägen 2, 435 33 MÖLNLYCKE
Tel: 031-88 78 80
E-post: mats.gunnemyr@tribotec.se
Hemsida: www.tribotec.se

Din kompletta leverantör av rostskydd, silikon, lim och smörjmedel.

Utools AB

Stallgången 4C, 462 40 VÄNERSBORG
Tel: 0521-25 51 00 E-post: info@utools.se
Hemsida: www.utools.se

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.
							
www.euroexpo.se
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Water Jet Sweden AB

Teknikvägen 4, 372 38 RONNEBY
Tel: 0457-45 54 40 E-mail: sales@waterjet.se		
Hemsida: www.waterjetsweden.com

Med över 30 år inom vattenskärning är Water Jet Sweden idag Europas ledande tillverkare av vattenskärningsmaskiner. Vår verksamhet är baserad i Ronneby i Blekinge och bygger på kärnvärden som kvalitet, hållbarhet
och kundnytta. Genom ett globalt nätverk av återförsäljare och dotterbolag står vi våra kunder till tjänst i mer
än 40 länder världen över.

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.

Vendig AB

Smedstorpsgatan 10, 532 37 SKARA
Tel: 0511-173 60 E-post: info@vendig.se
Hemsida : www.vendig.se
Vendig AB utvecklar och marknadsför transportörkomponenter till Bulkhanteringsindustrin.
Vendig AB har varit verksamma sedan 1979. Med över 65 000 levererade bandavskrapare vet vi vad som
fungerar! Vi har en unik position inom bulkhantering, gruvindustrin i Sverige men också i Europa. Ett urval
av vad vi levererar är allt från bandavskrapare, rullar, driv- och vändtrummor till slitgummi och metalldetektorer.

Verktygshuset i Kiruna AB

Forvägen 39, 981 38 KIRUNA
Tel: 0980-828 10 E-post: info@verktygshuset.net
Hemsida: www.verktygshusetkiruna.se

Vi saluför industriförnödenheter till våra kunder som finns inom verkstads-, gruv- och bilindustrin.
Fastighets- och underhållsföretag samt även kommun, landsting och privatpersoner.
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Vogelsang Sverige AB

Gustaf Werners gata 8B, 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA
Tel:+46 31 75 127 00 E-post: scandinavia@vogelsang.info
Hemsida: www.vogelsang.info

ENGINEERED TO WORK

Vogelsang GmbH & Co. KG grundades 1929 i Tyskland och är idag ledande tillverkare av utrustning
och systemlösningar till reningsverk, biogasanläggningar, industrin och jordbruk.
Vi är specialister på individuellt anpassbara maskiner, så som rotorlob- och excenterskruvpumpar,
blandnings- och sönderdelningsutrustning och kvarnar.

Yrjas Dampers AB

Marknadsvägen 6, 870 52 NYLAND
Tel: 0612-120 90 E-post: info@ypab.se
Hemsida: www.ypab.se		
YPAB design, manufactures and markets dampers mainly for the processing industry, power plants and heater
plants. Typical applications are: recovery boilers, waste burning plants, heat power stations, coal power, steel,
iron(pelletizing), mining industry, cement industry, pulp and paper, nuclear power stations, and combustion plants.
YPAB also offers engineering services including surveys, inspections and activity programs for constructions
including duct systems.

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.

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.

www.euroexpo.se
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B

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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