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Nu kommer vi till din stad!
Väl mött
för två trev
liga
mässdaga
ri
Örebro!

I slutet av november samlas ledande leverantörer mot tillverkningsindustrin
på Närke IndustriMässa. Du behöver inte resa långt, bo på hotell eller
lägga flera dagar för att gå på mässa. Vi finns under två dagar
på Conventum Arena, Fabriksgatan 26-28 ÖREBRO.
Det är fri entré för dig som arbetar inom industrin. Mässan har öppet 08-16.
Besöker du mässan mellan 08-09 bjuder vi på frukost, kaffe och smörgås,
medan du pratar med utställare och övriga besökare.

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 ÖREBRO 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

4

www.euroexpo.se

—
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.

ABB Robotics AB

Hydrovägen 10, 721 68 VÄSTERÅS
Tel: 021-32 30 00
E-post: kundservice.robot@se.abb.com
Hemsida: https://new.abb.com/products/robotics/sv
ABB Robotics & Discrete Automation är pionjär inom robotteknik och maskinautomation. Vi tillhandahåller
innovativa lösningar för en mängd olika branscher. Som en av världens ledande leverantörer av robotar och
maskinbetjäning har vi levererat fler än 500 000 robotlösningar. Vi hjälper våra kunder att öka produktiviteten,
flexibiliteten och enkelheten samt att förbättra kvaliteten. Vi stöttar kundernas övergång till en uppkopplad
och kollaborativ framtidsfabrik.

AC Maskinservice AB

Stensnäsvägen 4, 713 32 NORA
Tel: 0587-151 00 E-post: info@acmaskin.se
Hemsida: www.acmaskin.se
AC Maskinservice AB är en etablerad leverantör av servicetjänster och produkter till framför allt
verkstadsindustrin. Vi har erfarenhet av akutservice, maskinunderhåll, maskinflytt och övriga reparationer.
Vårt breda kontaktnät ger våra kunder alternativa lösningar på service och övriga produkter inom områdena:
• Miljöarbete i verkstad – Oljeskimmer/avskiljare, grovdammsugare
• Maskintillbehör – fabrikat Tsudakoma, Greber, Angst och Irco
• Maskinskydd – Teleskopskydd, skyddsbälgar, teleskopfjädrar, avstrykare, personskydd
• Smörjsystem – fabrikat Lube och Perma tec

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.
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Agaria AB

Box 140, 184 22 ÅKERSBERGA
Tel: 08-540 660 85 E-post: jonas.axelsson@agaria.se
Hemsida: www.agaria.se
Vi arbetar med ett flertal typer av utrustningar som kan indelas i tre olika teknikområden.
- Ytbehandling - Laserteknik för rengöring, skiktborttagning och CO2 snö samt utrustningar för ytaktivering
och förbehandling på ytor före limning, tryckning, beläggning etc.
- Plastsvetsning – utrustningar för plastsvetsning (8 metoder)
- Brandteknik – Högtrycksaggregat för effektiv brandgaskylning och släckning med vatten och skuminblandning

Alutrade AB

Box 165, 351 04 VÄXJÖ
Tel: 0470-74 54 00 E-post: info@alutrade.se
Hemsida: www.aluminium.se

Alutrade är en komplett leverantör av aluminiumprofiler. Vi tillhandahåller kundanpassade profiler,
standardmaterial, ramper – allt inom aluminium, från material till färdig produkt!
Vi erbjuder ett av Europas största och mest omfattande lagerprogram med ett unikt urval av legeringar
och dimensioner. Vidareförädling ombesörjes.

Atlas Copco Compressor AB			

131 54 NACKA
Telefon: 020-26 27 28
Hemsida: www.atlascopco.com/sv-se/compressors
Lösningar inom tryckluft och gas för alla tillfällen och applikationer

Atlas Copco Compressor är ett säljbolag inom Atlas Copco-gruppen, en global industrikoncern med produkter
och tjänster som hjälper kunder runt om i världen att nå mål som rör effektivitet, lönsamhet och hållbarhet.
Vi erbjuder innovativa, energieffektiva och tillförlitliga kompressorer, blåsmaskiner och gasgeneratorer. Givetvis erbjuder
vi även alla typer av tillbehör samt reservdelar och eftermarknadstjänster, inklusive energirevisioner och riskbedömningar.
Med närmre 160 medarbetare och fler än 40 samarbetspartners spridda över hela Sverige har vi förmågan att skapa
ömsesidigt värdefulla partnerskap som bygger på geografisk närhet.

Aurobay Tooling AB

Komponentvägen 2, 541 36 SKÖVDE
Tel: +46 728-87 08 93 E-post: alexander.fryden@volvocars.com
Hemsida: www.aurobay.com

Aurobay är ett företag som utvecklar och tillverkar motorer men tror också på att många olika tekniker
kommer att driva morgondagens mobilitet för en hållbar framtid. Ett av företagets sätt att jobba med hållbarhet
är att rekonditionera utslitna skärande verktyg så de kan användas flera gånger. Detta är nu en service Aurobay
vill erbjuda externt.

www.euroexpo.se

9

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.

Avans Linjärteknik AB

Hylsvägen 8, 721 30 VÄSTERÅS
Tel: 021-18 40 70 E-post: info@avanslinjarteknik.se
Hemsida: www.avanslinjarteknik.se
DET LILLA FÖRETAGET MED DE STORA RESURSERNA!
Tack vare det unikt intima samarbetet med våra leverantörer kan vi erbjuda våra kunder support, avancerade
tekniska lösningar och högkvalitativa produkter som få betydligt större företag kan konkurrera med.
Samtidigt har vi kvar det lilla företagets dynamik med fokus på nöjda kunder, problemlösning, korta leveranstider
och kundspecifika lösningar.

Avans Maskintillbehör AB

Hylsvägen 8, 721 30 VÄSTERÅS
Tel: 021-18 40 70 E-post: info@avansmaskin.se
Hemsida: www.avansmaskin.se
DET LILLA FÖRETAGET MED DE STORA RESURSERNA!
Tack vare det unikt intima samarbetet med våra leverantörer kan vi erbjuda våra kunder support, avancerade
tekniska lösningar och högkvalitativa produkter som få betydligt större företag kan konkurrera med.
Samtidigt har vi kvar det lilla företagets dynamik med fokus på nöjda kunder, problemlösning, korta leveranstider
och kundspecifika lösningar.

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
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Beans in Cup

Tel: 073-6424190 E-post: johan.almgren@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.

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.

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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BK Services AB

Westmansgatan 47A, 582 16 LINKÖPING
Tel: 013-21 26 50 E-post: johan@bk-services.se
Hemsida: www.bk-services.se

•

•

BK Services hjälper dig med CE-märkning, EMC-mätningar, radiomätningar & elsäkerhetsgranskningar
av dina elektriska produkter. Vi är ett högkvalitativt & priseffektivt laboratorium med korta ledtider och
vänligt bemötande. BK Services finns i Linköping, endast några minuter från E4:an.
Välkommen att kontakta oss om du behöver hjälp med CE-märkningen!

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.

Bossard Sweden AB

Boplatsgatan 6b, 213 76 MALMÖ
Tel: 040-16 59 60 E-post: info-bsw@bossard.com
Hemsida: www.bossard.com

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

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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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.

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.

Collinder Märksystem AB

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

www.euroexpo.se
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Coness Communication AB

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

Data Respons Solutions AB
Tel: 08-501 688 00 E-post: sales@datarespons.se
Hemsida: www.solutions.datarespons.com
Data Respons Solutions AB in 30 seconds:
Data Respons Solutions är en komplett teknikpartner för industriell digitalisering, IoT-lösningar
och inbyggda datorsystem.
Vi utvecklar och levererar inbyggda lösningar baserade på våra beprövade plattformar och
skräddarsydda tjänster. Vi har ett nära samarbete med våra kunder genom hela processen,
från specifikation och utveckling till volymleveranser och produktlivscykelhantering.

DBK Scandinavia AB

Järnvägsgatan 15, 578 33 ANEBY
Tel: 0380-55 59 97 E-post: itm-se@dbk-group.com
Hemsida: industrial-eu.dbk-group.com
Vi utvecklar och tillverkar professionella energieffektiva värme- och kyllösningar till inkapslingar, klimatanläggningar,
elektronik osv. I vår arsenal så har vi Luftvärmare, Fläktvärmare, Konvektorvärmare, Vätskevärmare (Hög spänning),
Termostater m.m. Vi erbjuder även unika kundanpassade lösningar som möter de högsta kraven. Tillsammans kan vi
hitta den bästa lösningen för Er applikation. Från modifierad standardprodukt eller en ny patenterad produkt. Vi kan
guida Er genom hela processen, från första specifikationen till slutprodukten. DBK Scandinavia är baserat i Aneby,
Småland med huvudkontor i Rülzheim, Tyskland och med fabriker i Europa, USA, Kina och Storbritannien så har vi
levererat värme och kyllösningar i mer än 75 år.

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.
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Dunlop Hiflex AB

Elementvägen 12, 702 27 ÖREBRO
Tel: 0104-14 45 50
E-post: orebro@dunlophiflex.se
Hemsida: www.dunlophiflex.se
Dunlop Hiflex är en av marknadens mest etablerade leverantörer av slangar och kopplingar av hög kvalitet
för hydraulslang, industrislang, pneumatik och hydraulikkomponenter.
Våra slangar är speciellt framtagna för krävande applikationer för transport av kemikalier, oljor, betong,
avfall, livsmedel och ånga med egenskaper såsom att vara flexibla, tåla höga tryck och tryckstötar
men även att vara nötbeständiga.

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.

www.euroexpo.se
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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.

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, kardan 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
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!

Elcoline AB			

Kontorsvägen 12, 691 80 KARLSKOGA				
Tel: 010-480 70 00 E-post: info@elcoline.se
Hemsida: www.elcoline.se
Elcoline AB fd Maintpartner AB är 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.
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Elkapsling AB

P.O. Box 18, 841 21 ÅNGE
Tel: 0690-76 30 00 E-post: Info@elkapsling.se
Hemsida : www.elkapsling.se

Tillverkar och säljer Apparatskåp
		
Strömpaneler

Dataskåp/Serverskåp
Teknikskåp för bredband

Kylaggregat
Fläktar

Golvskåp
Väggskåp

Specialtillverkning och prototypskåp
Alla skåp tillverkas även i rostfri eller syrafast plåt

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.

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.

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.

www.euroexpo.se
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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.

Hydroscand AB

Aspholmsvägen 6, 702 27 ÖREBRO
Tel: 019-16 52 20 E-post: orebro@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 slangservicebutiker
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!

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.

Industrikomponenter AB

Österögatan 2, 2 trp, 164 40 KISTA
Tel: 08-514 844 00 E-post: info@inkom.se
Hemsida: www.inkom.se
Vårt väl inarbetade varumärke INKOM är en förkortning av företagets egentliga namn - Industrikomponenter AB.

Produkter som vi visar under EURO EXPO 2022 är:
• Strömförsörjning DC/DC, AC/DC • Växelriktare •Kapslingar • Givare och sensorer
• Varningsljus/ljud från Werma Signaltechnik • Fläktar • Solenoider • Batterier
• Elektromagneter • Mikrobrytare • Kontaktorer • Explosionsklassat • Specialkabel
• Bromsar • Gränslägesbrytare
18
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Ingersoll Rand

Lindberghs gata 9, 195 61 ARLANDASTAD
Tel: 040-16 20 60 E-post: irsweden@irco.com
Hemsida: www.irco.com

Ledande tillverkare av
tryckluftsutrustning med försäljning

Försäljning av kompletta tryckluftsystem inklusive centrifugal-, skruv- och kolvkompressorer, torkar,
filtreringssystem, styrsystem, kylvattensystem mm. Service av all tryckluftsutrustning samt bedömning,
rådgivning och riskanalys av tryckluftssystem.

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”.

Vulk & Montage

Del av Continental Group, Conveying Solutions
Blekegatan 8, 652 21 KARLSTAD (huvudkontor)
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.
Plast, polyuretan, gummiduk, drivremmar, autoklavvulkning och andra industriförnödenheter.

Kelvion AB

Trångsundsvägen 20, 393 56 KALMAR
Tel: 010-209 19 00 E-post: service.scandinavia@kelvion.com
Hemsida: www.kelvion.com
		
Experter på värmeväxlare sedan 1920!

Marknadens bredaste utbud för alla typer av värmeväxling!
Pålitlig service och reservdelspartner.

www.euroexpo.se
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Kistler Nordic AB

Kanalstråket 5, 433 76 JONSERED
Tel: 031-87 15 66 E-post: info.se@kistler.com
Hemsida: www.kistler.se
Kistler är en av världens ledande tillverkare av mätteknologi baserad på den piezoelektriska effekten för mätning
av tryck, kraft, moment samt acceleration. Vi tillverkar också roterande momentgivare samt linjärenheter med
inbyggd kraftmätning. Kompakta elektromekaniska NC system med kraftövervakning för en felfri montering.
Försäljning, service och support av tryckgivare, kraftgivare, accelerometrar, momentgivare, förstärkare, monitorer,
kontrollenheter etc. Vår framgång baseras på en innovativ teknologi, marknadskännedom samt en väl utbyggd
service och support.

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.

Krylbo Verkstäder AB

Fabriksgatan 15, 77554 KRYLBO
Tel: 0226-619 25 E-post: andreas@krylboverkstader.se
Hemsida: www.krylboverkstader.se
WELCOME TO KRYLBO VERKSTÄDER.
In 1978 Krylbo Verkstäder AB started out as a small machine shop. Today, almost 45 years later, our skills in
machining, welding and assembly as well as our specialties in stainless and high carbon steel are appreciated
by such major concerns as ABB-Hitachi, Andritz, Epiroc Outokumpu, NKT, Valmet, Erasteel,Stora Enso, Sandvik
and SSAB amongst others. These companies appreciate our flexibility, workmanship and quality - they know that
they can rely on us, and you can too. We are certified to FR-2000,EN1090-1 exc4 and ISO 3834-2. Specialty:
lifting equipment-pressurized vessels-furnace equipment.

LocTech AB

Högsbyvägen 3, 352 74 VÄXJÖ
Tel: 0470-72 62 50 E-post: support@loctech.se
Hemsida: www.loctech.se
					
Mekaniska axeltätningar, box och flänspackningar.
Kompensatorer i väv, stål och gummi för rökgasledningar samt industrispjäll.
Korrosionsskyddet OXIFREE.
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Metallfabriken Evo AB

Långgatan 6, 335 31 GNOSJÖ
Tel: 0370-333 170 E-post: info@evometall.com
Hemsida: www.evometall.com

Metallfabriken EVO AB har lång erfarenhet av pressgjutning och kokillgjutning och vår specialitet är gjutning av
tekniskt avancerade detaljer. Vi har en helautomatisk, modern och rationell maskinpark, bl a med den senaste
vakuumteknologin från Fondarex. Vi grundades 1945, är 16 st anställda och omsätter ca 30 miljoner SEK.

Micrologistic AB

Tumstocksvägen 11 A, Box 7085, 187 66 TÄBY
Tel: 08-544 401 50 E-post: info@micrologistic.com
Hemsida : www.micrologistic.com
Vi tillhandahåller logistiklösningar för proffsanvändare såsom kärror/pirror, elektriska trappklättrare, elektriska
dragare, aluminiumramper, rullcontainers, trallor, bärselar, skåplyftar mm. Undantagslöst i högsta kvalitet från
världens ledande tillverkare. Ska du flytta en värmepanna en trappa upp, 6 ton längs industrigolvet eller
en liten kartong över en tröskel så har vi den utrustning du behöver.

USB PROTECTION - Hantera Mobila Media
Vi utvecklar cybersäkerhetsprodukter eftersom vi är säkerhetsnördar och vårt produktsortiment har kommit till på
grund av våra egna behov. Vårt webbaserade filöverföringsprogram Deaddrop uppfanns av nödvändighet för att
överföra känslig och konfidentiell information till kunder som saknade ett säkert sätt att ta emot data. Vår USB-kiosk
Impex har ungefär samma historia men för rörliga media, och är ett mångsidigt verktyg för perimeterskydd.
Alla våra produkter är utvecklade i Sverige men våra kunder finns över hela Europa.

För demonstration, teknisk beskrivning
eller prisfrågor kontakta oss på mässan
eller maila till info@sysctl.se
www.sysctl.se

www.euroexpo.se
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Nomo Kullager AB

Box 510, 183 25 TÄBY
Tel: 010-150 16 6 E-post: order@nomo.se
Hemsida: www.nomo.se
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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.

Novotek Sverige AB

Box 16014, 200 25 MALMÖ
Tel: 040-31 69 00 E-post: info@novotek.se
Hemsida: www.novotek.se
Digitalisering och Analytics för er produktion
Novotek Sverige levererar innovativa produkter och lösningar för tillverkande företag som möjliggör
uppkoppling, digitalisering och optimering av produktionsprocesser.
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!

ONE Nordic AB

Berglundavägen 2A, 702 36 ÖREBRO
Tel: 0771-33 00 33 E-post: info@one-nordic.se
Hemsida: www.one-nordic.se

Vi på ONE Nordic planerar och utformar framtidens hållbara energisamhälle tillsammans med våra kunder.
Vi bygger, planerar och underhåller energibranschen. Kort och gott kan man säga att vi ser till att energin når
befolkningen och industrin, nu och i framtiden.
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PAAB Tekno Trading AB

Tingvallastrand 12, 661 40 SÄFFLE
Tel: 0533-150 60 E-post: info@paab.com
Hemsida: www.paab.com

Processautomation och mätinstrument för industri och miljö.
Instrumentering för tryck, nivå, flöde, temperatur, fukt, vätskeanalys och skum.
Silosäkerhetssystem för säkra bulkleveranser

Piab						

Propellervägen 12, 183 62 TÄBY 						
Tel: 08-630 26 10 E-post: se-sales@piab.com
Hemsida: www.piab.com

Piab är en global tillverkare av vakuumpumpar, vakuumtransportörer, sugkoppar och tillbehör för automatiserad
materialhantering. Piab är kända för innovativa lösningar och produkter som förbättrar energieffektiviteten,
produktiviteten och arbetsmiljön.
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Gåserødveien 1, 3158 ANDEBU
Tlf: +47 90118309 E-post: torbjorn@polytank.no

C

POLYTANK AS

Polytank AS er distributør av JUSHI glassfiber tråd og glassfiber produkter i de Nordiske land.
Polytank AS levererer glassfiber, arbeidstøy, glassfiber rør, flenser, gitter rister, SMC materialer og AKPA herdere.
Polytank leverer også spesial glassfiber tråd fra CPIC for markedene i Sverige, Finland og Danmark og Baltiske
land. Polytank har distribuert råvarer for kompositt industrien i 20 år og er en av største leverandører i Norden.

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.

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
Den ENDA TIDNINGEN I SVERIGE som enbart bevakar 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.

Rinman Education AB

Teknikens Hus, Saxhyttevägen, 712 34 HÄLLEFORS
Tel: 0591-60500 E-post: info@rinman.se
Hemsida: www.rinman.se		

Rinman Education har stor erfarenhet av att utbilda personal inom industrin och vi har genomfört
hundratals företagsutbildningar under våra dryga trettio år i branschen.
Vår ambition är att alltid vara flexibla och erbjuda kundspecifika utbildningar av riktigt hög kvalitet.
Våra utbildningar genomförs på plats hos våra kunder eller i våra egna utbildningslokaler.

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

24

29-30 mars

Gjøvik

26-27 april

Bergen

27-28 sep

Ålesund

22-23 nov

Mo i Rana
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RS Components AB

Tel: 0771-45 89 00 E-post: kund@rsonline.se
Hemsida: www.se.rs-online.com

RS är en världsledande högservicedistributör av elektronik-, automations- och styrkomponenter, verktyg och
förbrukningsartiklar. Hos RS finner du fler än 700 000 artiklar från mer än 2 500 tillverkare. Vi ger våra kunder en
konkurrensfördel genom att leverera ett brett utbud av produkter och lösningar från teknikens absoluta framkant.
Hela vårt produktsortiment kan levereras från vårt lager samma dag som vi mottar ordern.

SAMSON MÄT- OCH REGLERTEKNIK AB
Kungsporten 6E, 427 50 BILLDAL
Tel: 031-93 91 30 E-post: info-se@samsongroup.com
Hemsida: www.samson.se

SAMSON GROUP erbjuder ventiler, tillbehör och system för alla typer av media med kunden i fokus.
Som trendsättare i över 100 år driver vi utveckling och introducerar nya innovationer och erbjuder moderna
system inom processindustrin.
Våra dotterbolag med tillverkning i Europa är specialiserade inom olika verksamhetsområden.
VETEC – STARLINE – LEUSCH – PFEIFFER - CERA SYSTEM – SED – FOCUS-ON - AIR TORQUE - RINGO

SEJFO AB
Rosenlundsgatan 13, 731 50 KÖPING
Tel: 0221-341 10 E-post: sejfo@sejfo.se
Hemsida: www.sejfo.se

Sejfo levererar automationslösningar till kunder, främst inom fordons-, energi- och läkemedelsindustrin.
Vi levererar avancerad specialutrustning till rätt pris i rätt tid.
Vår affärsidé är att leverera nyckelfärdiga anläggningar inom hela området industriautomation.

Silva Sweden AB

Mariehällsvägen 37 C, 168 65 BROMMA
Tel: 08-623 43 00 E-post: silvasales@silva.se
Hemsida: www.silva.se
SILVA grundades 1933 då bröderna Björn, Alvar och Arvid Kjellström uppfann den första vätskefyllda
kompassen. Några år senare, 1935, lanserades ytterligare en uppfinning och Silvas första pannlampa The Zeiler - såg dagens ljus. Idag, mer än åtta decennier senare, är kompasser, pannlampor och funktionella
utomhusprodukter fortfarande i fokus för produktutveckling och innovation. Med produkter från SILVA får du
möjlighet att upptäcka och uppleva mer av livet utomhus. Upptäck en ny picknickplats med karta och kompass.
Utöka dina tränings eller arbetstimmar med pannlampa. Cykelpendla i alla väder. Lev livet lite mer utomhus!
www.euroexpo.se

25

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.

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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STAPPERT Sverige AB

Gamla Slätthultsvägen 8, 343 34 ÄLMHULT
Tel: 0476 48550 E-post: sverige@stappert.biz
Hemsida: sverige.stappert.biz
STAPPERT SVERIGE är en ledande ståldistributör på den nordiska marknaden.
Vårt stora rostfria produktsortiment omfattas av stång, rör, rördelar och plåt.
STAPPERT SVERIGE ingår i stålkoncernen JACQUET METALS, vilket innebär stödjande partner lokalt
och internationellt. Vi kombinerar det lilla företagets flexibilitet med den stora koncernens produktsortiment
och inköpsvolymer.

Steelo AB

Industrivägen 31, 333 72 BREDARYD
Tel: 0370-37 41 00 E-post: info@steelo.se
Hemsida: www.steelo.se
Steelo en av Sveriges främsta tunnplåtsleverantörer med komplett produktionskedja från idé till färdig produkt.
Alla processer samlat under ett och samma tak för maximal processkontroll, beläget i Bredaryd Småland.
Vi är verksamma inom tre affärsområden. Förvara, Exponera och Producera.
Vill DU veta mer hur vi kan hjälpa dig ifrån idé till verkligen är du välkommen till vår monter för vidare dialog.

Storecon AB

Slakterigatan 10, 721 32 VÄSTERÅS
Tel: 070-28 60 554 E-post: marcus@storecon.se		
Hemsida: www.storecon.se

Leading the change towards wiser consumption.

STORK AS

Brynsveien 100, 1352 KOLSÅS
Tlf. 67 17 64 00 E-post. stork@stork.no
Hjemmeside. www.stork.no

Stork AS er en landsdekkende leverandør av elektro- og automasjonsutstyr.
Automasjonsavdelingen leverer bl.a komponenter for styring og regulering av temperatur, trykk, fukt,
gjennomstrømning, nivå og EX-materiell for industri og skip. Stort produktutvalg og omfattende lagerbeholdning
betyr raske leveranser på de fleste av våre automasjonsprodukter.

www.euroexpo.se

27

Sunda AB

Kryddstigen 9, 802 92 GÄVLE
Tel: 026-824 23 E-post: tomas.molander@sunda.se		
Hemsida: www.sunda.se
Säljare: Tomas Molander, Mobil: 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 Batteripoolen
Fredriksbergsgatan 2, 573 92 TRANÅS
Tel: 075-242 43 00
E-post: kundsupport@batteripoolen.se
Hemsida: www.batteripoolen.se

Vi representerar flera av världens ledande tillverkare inom batterier och strömförsörjning.
Oavsett om ni behöver batterier till sjukvårdsutrustning, skydda er lokal från inbrott eller slå världsrekord
genom att köra truck från Ystad till Haparanda, så har vi allt ni behöver – när ni behöver det!

Svenska institutet för standarder

Solnavägen 1 E / Torsplan, 113 65 STOCKHOLM
Tel: 08-555 523 10 E-post: kundservice@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.
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Sysctl AB
Rörstrandsgatan 30A, 113 40 STOCKHOLM
Tel: 0708-330378 E-post: info@sysctl.se
Hemsida: www.sysctl.se

		
Vårt bolag sysctl består av ett antal passionerade datasäkerhetsmänniskor med sammantaget över 60 års erfarenhet av
cybersäkerhet som konsulter och rådgivare. De produkter vi idag utvecklar och säljer i sysctl har uppkommit på grund av
egna behov av hög nivå på datasäkerhet och dataskydd, och produkterna vidareutvecklas ständigt för att möta den snabbt
föränderliga hotbild som dagens digitala samhälle innebär.
All vår programvara utvecklas av oss i Sverige, men våra kunder återfinns såväl i Sverige som i Europa. Varmt välkomna till
vår monter för att prata lättanvänd krypterad informationsöverföring genom vår produkt Deaddrop, eller hur du säkrar upp
användandet av mobila medier såsom USB-stickor eller dylikt i ditt nätverk genom att använda vår kiosklösning Impex.
Vi har med oss några bra böcker gällande datasäkerhet som vi kommer att lotta ut under mässdagarna!

TeamViewer Germany GmbH

Bahnhofsplatz 2, 73033 Göppingen Germany
Phone: +48 728 908 048 +49 7161 60692 50
Mail: alla.cherkay@teamviewer.com
Web: www.teamviewer.com www.realwear.com
TeamViewer, a leading global technology company that provides a connectivity platform to manage devices of
any kind – from laptops to industrial machines and robots, together with Reawear, the industry leader for voice
operated headset computers & assisted reality wearable solutions, happy to cooperate together shaping digital
transformation and continuously innovating in the fields of AR, IoT and AI.

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.

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.
www.euroexpo.se
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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.

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.

W. Gessmann GmbH

Eppinger Str. 221, DE-74211 LEINGARTEN
Tel: +47 47 30 26 86
E-post: harald.skjonsberg@gessmann.com
Hemsida: www.gessmann.com
Produktsortiment:
• Förarstolar 			
• Handtag/grep			
• Hall-potentiometer och hall-tryckknapp
• Bärbar styrenhet			
• Naval cruise controllers, thruster controllers
• Järnvägs-/spårvagns-/tunnelbana/lokstyrare
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• Styrspakor
• Växelgränslägesbrytare
• Fotpedal
• Farthållare för fartyg, propellerkontroller
• Styrpiedestal
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Waldmann Ljusteknik AB

Skebokvarnsvägen 370, 124 50 BANDHAGEN
Tel: 072- 5095418 E-post: info-se@waldmann.com
Hemsida: www.waldmann.com
Märket Waldmann står för innovativa belysningslösningar. Familjeföretaget grundades 1928 i VillingenSchwenningen och leds idag av ägaren i tredje generationen, Gerhard Waldmann. Vi utvecklar och producerar
högvärdiga belysningsarmaturer för användningsområdena industri, kontor och hälsa samt system för
medicinsk fototerapi. Det omfattande know how som Waldmanns belysningsingenjörer besitter står för kvalitet
made in Germany och kontinuerlig optimering av produktiviteten, säkerheten, hälsan och energibesparingar.
Antal anställda: 		
ca 940 världen över
Konsoliderad omsättning:
128 miljoner euro (2016)

Wennerlunds Maskin AB

Huvudkontor och verkstad
Heliumgatan 3, 431 53 MÖLNDAL
Tel: 031-87 80 55 E-post: info@wennerlunds.com
Hemsida: www.wennerlunds.com
Wennerlunds Maskin AB är sedan många år tillbaka specialister på transportband och drivremmar.
Vi lagerför allt från millimetertunna band och remmar till kraftiga plast- och gummiband.
Utöver detta har vi egen tillverkning av band som tål extrema temperaturer.
Filialkontor: Wennerlunds Maskin AB OSKARSHAMN Tel: 0491-100 53

Wittenstein AB

Strandvägen 82, 234 31 LOMMA
Tel: 040-26 50 10 E-post: info@wittenstein.se
Hemsida : www.wittenstein.se
WITTENSTEIN AB – Precisionsväxlar för servodrifter!
WITTENSTEIN AB –
			
			
			

Utvecklar, tillverkar och marknadsför högkvalitativa Wittenstein Alpha-växlar. I sortimentet
finns förutom planetväxlar och snäckväxlar bland annat linjära & roterande ställdon,
planetväxlar med integrerade servomotorer, vridstyva kopplingar samt kugghjul & 		
kuggstång. Vi erbjuder också dimensionering, support, rådgivning och gediget kunnande.

WITTENSTEIN AB – Kvalitet, Kompetens och Korta leveranstider!

Ymer Production AB

Vammargatan 6, 615 32 VALDEMARSVIK
Tel: 0123 295 50 E-post: info@ymerproduction.com
Hemsida: www.ymerproduction.com

Ymer Production är en långsiktig produktionspartner som aktivt bidrar till att öka kundernas konkurrenskraft.
Detta sker genom att erbjuda helhetsåtaganden inom plåtbearbetning, svetsning, ytbehandling, skärande
bearbetning och montering.

www.euroexpo.se
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Ytteknik i Örebro AB

Kemivägen 6A, 705 97 GLANSHAMMAR
Tel: 019-46 20 20 E-post:
Hemsida: 		

SLIPAR LAGAR BETONGGOLV

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

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.
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Returadress:
Kryddstigen 9
802 92 GÄVLE

Sverige
PORTO
BETALT
Port payé

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
www.euroexpo.se
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