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Nu kommer vi till dig!
I maj samlas ledande leverantörer mot tillverkningsindustrin på Västerbotten
IndustriMässa. Du behöver inte resa långt, bo på hotell eller lägga flera dagar
för att gå på mässa. Vi finns under två dagar i Nolia Event & Konferens i Umeå.
Det är fri entré för dig som arbetar inom industrin. Mässan har öppet 9-17.
Observera att entrén stänger 16. Om du känner dig sugen på förtäring
bjuds det på kaffe med tilltugg på mässan.

Väl mött
för två trev
liga
mässdaga
ri
Umeå!

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 UMEÅ 2022
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—
Teknik i framkant.
Vi har produkterna.

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

Klämlister, bumpers,
och säkerhetsmattor

Mjukstartare

—
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
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 avancerade instrument för olika applikationer.
Vi erbjuder laserbaserade system för uppriktning av alla typer av roterande maskiner med syfte att uppnå kortare och färre
driftstopp inom industrin. Enkelt handhavande ger en snabb och effektiv uppriktning som maximerar våra kunders utnyttjande
grad av existerande maskiner och tillverkningsprocesser. Vi erbjuder dessutom även instrument och system för gas och
partikel övervakning över ett brett spektrum av applikationer med allt från Personburen exponering till Emissions övervakning.
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.

AFRY Industrial & Digital Solution
Vildmannavägen 1, 903 47 UMEÅ
Tel: 010-5050362 | Mobil: 072-0057667
Mail: magnus.s.lundqvist@afry.com
Hemsida: www.afry.com

Afry – Making Future. Utveckling och framgång sedan 1895
Afry är ett ingenjörs- och designföretag med verksamhet inom energi, industri och infrastruktur. Vi skapar
hållbara lösningar för kommande generationer genom att förena människor och teknik. Vår bas är i Europa
och våra affärer och kunder finns över hela världen.

VI HAR SLÄPPT VÅR

MÄSSPLAN FÖR 2023
Är du intresserad av att ställa ut?
Kontakta oss på tel 026-18 10 00 eller maila på info@euroexpo.se
8
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Ahlsell AB

Industrivägen 4, 901 30 UMEÅ
Tel: 090-786 10 00, 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

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, Göteborg, Lund, Sundsvall,
Pirkkala och Vantaa i Finland, Köpenhamn och Esbjerg i Danmark, servicecenter i Västervik och Vantaa, Finland.

Atlas Copco Compressor				

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.

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.

www.euroexpo.se
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Automation

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

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

Beans in Cup

Tel: 073-085 62 96
E-post: sara.viklund@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 230 anställda.

Bengtssons Maskin AB

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

Bengtssons Maskin AB

Box 501, 232 24 ARLÖV
Tel: 040-680 73 00
E-post: info@bengtssons-maskin.se
Hemsida : www.bengtssons-tools.se www.bengtssons-maskin.se
Bengtssons är en stabil partner sedan 1913. Hög kompetens och service är nyckelord inom vårt företag
där vi dagligen arbetar med kundanpassade lösningar som stärker våra kunders konkurrenskraft.
Tillsammans med kvalitetsprodukter från världsledande leverantörer inom segmenten Transmission
och Tools är vi en trygg partner på den skandinaviska marknaden.
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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.

BULA Butiks- & Lagerakuten AB
Cementvägen 18, 906 21 UMEÅ
Tel: 090-18 18 95 E-post: info@bula.se
Hemsida: www.bula.se
BULA Butiks- & Lagerakuten grundades 1989 av Rafael Granlund och drivs ännu idag av densamme med familj.
Företaget har idag nio anställda och har butik på Ersboda i Umeå.
Vi säljer huvudsakligen allt inom Butik, Lager & Kontor – Nytt & begagnat!
Vi hjälper er med planering, leverans & montering. Vi utför även certifierade pallställsbesiktningar!

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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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

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

C-PRO AB

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

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

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
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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

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		
www.euroexpo.se
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ELGi Compressors Nordics AB
Åkerslundsgatan 18, 26273 ÄNGELHOLM
Tel: +46812111175 Email: elgi_nordics@elgi.com
Hemsida: www.elgi.com
ELGi Compressors är ett ledande och globalt företag med ett brett produktsortiment
av tryckluftsutrustning.
ELGi är erkänt för exceptionell kvalitét. ELGi finns i hela Europa. ELGi tillverkar både oljesmorda och oljefria
skruvkompressorer. ELGi har toppmoderna fabriker i USA, Italien och Indien. ELGi har försäljning och service
i över 120 länder med över 2 miljoner nöjda kunder.

ELIS TEXTIL SERVICE AB

Hantverksvägen 2C, 954 33 GAMMELSTAD
Tel: 0920-20 12 60 E-post: SE-lulea.kundservice@elis.com
Hemsida: www.elis.com

I över 70 år har Elis arbetat efter en cirkulär hyresmodell, där vi erbjuder textillösningar åt hotell, restauranger,
vårdgivare, industrier och fastighetsägare. Varje dag vandrar tusentals arbetsbyxor, lakan, handdukar och
mattor varv på varv mellan våra tvätterier och kunder. Genom att äga hela kedjan från design till logistik,
tvätt och återvinning tar vi ansvar för såväl människor som textil och klimat.

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, 16869 Bromma
Tel: +46 87 92 26 70 Mail: orderse@fibox.com
Hemsida: www.fibox.com
Fibox är ett privatägt företag och marknadsledare inom termoplastkapslingar för skydd av kraftutrustning, styrningar, kontrollsystem och elektroniska komponenter som monteras i utsatta och farliga miljöer. Vi är stolta över att vara en av de största
kapslingstillverkarna i världen. För oss är en kapsling inte bara en låda; det är ett innovativt sätt att kapsla in och skydda
värdefull utrustning som man kan ha investerat i att utveckla, installera eller skaffa.
Av den anledningen är våra robusta och branschledande produkter och lösningar av hög densitetsklass och kan appliceras
även i de mest tuffa och krävande miljöer. Vårt sortiment består av mer än 1 000 kapslingar av polykarbonat, ABS-plast,
polyester och aluminium. Våra kunder inkluderar allt från globala företag, små och medelstora företag till distributörer och
grossister. Vi designar, tillverkar och säljer högkvalitativa kapslingar som kan levereras i standardmått eller anpassas för att
möta våra kunders exakta specifikationer.
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Finncont AB

Kungsproten 4 A, 427 50 BILLDAL
Tel: +46 768 66 22 39
E-post: magnus.steneby@finncont.com
Hemsida : www.finncont.com		
Finncont är expert på insamlings-, lagrings- och transportlösningar som stöder cirkulär ekonomi.
Vi producerar smarta lösningar för miljö- och avfallshantering till tillverkningsindustrin, fastighetsbolag,
kommuner och jordbruk. Utöver vårt breda sortiment av produkter erbjuder vi våra kunder kostnadseffektiva
speciallösningar i vår Finncont Design Studio®

HBK Sverige

Sjöängsvägen 15, SE-192 72 SOLLENTUNA
Tel: 08-756 23 33, E-post: info.se@hbkworld.com
Hemsida: www.hbkworld.com www.hbm.com www.bksv.com
The two market leaders, HBM and Brüel & Kjær, have joined forces as HBK – Hottinger Brüel & Kjær –
to form the world’s foremost provider of integrated test, measurement, control, and simulation solutions.
HBK – Hottinger Brüel & Kjær – provides a complete portfolio of solutions across the test and measurement product life cycle,
that unite the physical world of sensors, testing and measurement with the digital world of simulation, modelling software and
analysis. By creating a scalable and open data acquisition hardware, software and simulation ecosystem, product developers
can cut time-to-market, drive innovation and take the lead in a highly competitive global marketplace.

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!

Hydroscand AB

Norra Obbolavägen 120, 904 22 UMEÅ
Tel: 090-13 54 20 E-post: umea@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 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 1,1 miljarder kronor (2020). Vi har som målsättning att alltid finnas närmast
kunden med erfaren personal, ett komplett sortiment och innovativa tjänster. Välkommen till Hydroscand!

www.euroexpo.se
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Hytorc Power Systems AB

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

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

Incona AB

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

•
•
•
•

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

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

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

Jelmtech Produktutveckling
Fibulavägen 12, 262 74 ÄNGELHOLM
Tel: 0435-56660 E-post: staffan.viebke@jelmtech.se
Hemsida: www.jelmtech.se
Med över 25 års erfarenhet av produktutveckling och en kärnkompetens kring utveckling av plastprodukter
brinner vi för att tillföra värde till skandinaviska tillverkningsföretag.
Vi driver våra utvecklingsprojekt in-house och när du jobbar med oss får du tillgång till hela vår kompetensbas
som består av en grupp individer med passion för produktutveckling inom en mängd teknikområden.
Letar du efter specialister inom funktionsbaserad industridesign, mekanikutveckling eller formsprutning
& formbundna tillverkningsmetoder? Välkommen!
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Johans Städmaskiner AB

Tegelslagsvägen 18E, 906 22 UMEÅ
Tel: 072-092 89 00 E-post: info@johans.se
Hemsida: www.johans.se

Johans Städmaskiner står för en service utöver det vanliga och tillhandahåller branschledande
städmaskiner och städprodukter från Gävle i söder till Umeå i norr.
Vi är experter på städ och vårt mål är att alla kunder ska känna sig trygga med oss, våra produkter
och veta att vi alltid finns nära till hands!

Järvsö Industriplast AB

Industrivägen 28, 820 40 JÄRVSÖ
Tel: 0651-322 70 E-post: info@jarvsoplast.se
Hemsida www.jarvsoplast.se
Järvsö Industriplast arbetar med maskinbearbetning av plaster.
Vi har i dag 10 cnc och ett antal manuella maskiner.
Vi utför bearbetning från stycke och prototypantal till stora serier.
Vi vill gärna jobba nära kunden och erbjuder konsultationer när det gäller såväl
Materialval som produktionsanpassningar.

KAESER KOMPRESSORER AB

Box 7329, 187 14 TÄBY
Tel: 08-544 443 30 E-post: info.sweden@kaeser.com
Hemsida: www.kaeser.se
Kaeser Kompressorer tillhandahåller ett komplett sortiment kompressorer i premiumklassen.
Vi har lyckats skapa intelligentare tryckluft genom att kombinera hög teknisk kvalitet med låg energiförbrukning!
I Sverige är vi näst största aktör på marknaden och har ett varumärke med ett antal starka kärnvärden –
Sigma-profilen, produktkvalitet, energismart. Det är skillnad mellan oss och andra i branschen - vi gör vårt
område enkelt för kunderna. Vi satsar också på ett engagerat miljötänkande och att serva kunderna
till 100% i alla lägen. Kaeser är helt enkelt en utmanare som anstränger sig hårdare.

Leuze Electronic Scandinavia ApS
Gruvgatan 39B, 421 30 VÄSTRA FRÖLUNDA
Tel: 0140-222 00 E-post: leuze.se@leuze.com
Hemsida: www.leuze.se
Mellan och Norr – Stefan Fosselius 0140-222 04
Väst – Linus Sjöberg 0140-222 02
Syd – Henric Fransson 0140-222 03
Leuze electronic Scandinavia är ett 100% ägt dotterbolag till den tyska Leuze-koncernen. Med mer än
50 års erfarenhet inom området sensorteknik har Leuze electronic blivit ett specialistföretag inom industriell
automation med produkter för detektering, streckkodsläsning, avståndsmätning och maskinsäkerhet mm.

www.euroexpo.se
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Manpower Sverige AB

Vasagatan 6, 903 29 UMEÅ
Tel: 090-70 23 64 E-post: erik.soderstrom@manpower.se
Hemsida : www.manpower.se www.jeffersonwells.se
Manpower är ett av Sveriges största bemanningsföretag.
Med en av Sveriges största kandidatbaser och vår breda kunskap om verksamheters behov matchar vi rätt
kompetens till rätt uppdrag. Manpower.se är Sveriges största privata jobbsite.
Jefferson Wells erbjuder rekrytering och konsultstöd av chefer och specialister inom bland annat ekonomi,
marknad och försäljning samt ingenjörsområdet.

Maskincentrum i Örnsköldsvik AB
Tegelbruksvägen 10, 891 55 ARNÄSVALL
Tel: 0660-266570
E-post: info@maskincentrum.com
Hemsida: www.maskincentrum.com

Vi är er naturliga samarbetspartner inom service och underhåll av maskiner för metall-plåt- och träbearbetning.
Vi är märkes oberoende och kan erbjuda service på de flesta maskinmärken. Vi har även nära samarbeten med
flera ledande maskinleverantörer. För att korta ner inställelsetiderna till våra kunder så utgår vi ifrån flera orter i
norra Sverige.
Maskincentrum är Heidenhains tekniska center för existerande och nya kunder i framförallt norra delarna av Sverige.

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

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

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
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Membrane Switch AB

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

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

Momentum Industrial AB

Bruksvägen 2, 906 21 UMEÅ
Tel: 090-18 81 70 E-post: umea@momentum-industrial.com
Hemsida : www.momentum-industrial.com

Momentum säljer och distribuerar kullager, tätningar, transmissionsprodukter,
pneumatik och tekniska underhållsprodukter och tjänster.

Nomo Kullager AB

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

|
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|

|

|
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|
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|

TÄTNINGAR
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|

|

BORLÄNGE

|

GÄVLE

SERVICETJÄNSTER

Nordmec AB
Betongvägen 16, 973 45 LULEÅ
Tel: 076 1364111
E-post: johan@nordmec.se Info@nordmec.se
Hemsida : www.nordmec.se

Expertis inom krävande stålarbeten.
Vi utför allt från enklare montage till komplexa konstruktioner med konstnadseffektiva smarta lösningar.

www.euroexpo.se
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Nordströms Elektriska Byrå AB

Förrådsvägen 6, 901 32 UMEÅ
Tel: 090-77 21 09 E-post: verkstad@nel.se
Hemsida : www.nel.se
Vi är auktoriserad samarbetspartner med Bramidan/Presto komprimatorer & balpressar
och Atlas Copco kopressorers hela sortiment.
Vi erbjuder försäljning, service, reparationer, ombyggnationer och rådgivning.
Teckna avtal med oss och Du får:
snabb service vid rätt tillfälle - underhåll och byte av servicedelar vid behov - fasta priser - fri rådgivning
samt 24 timmars tillgänglighet. Service på alla förekommande fabrikat.

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!

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.

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.
20
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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.

Scanautomatic & ProcessTeknik

Tel 031-708 80 00
Hemsida: www.scanautomatic.se
E-post: scanautomatic@svenskamassan.se
Hemsida: www.processteknik.info
E-post: processteknik@svenskamassan.se

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

Expertis inom krävande stålarbeten.
Vi utför allt från enklare montage till komplexa
konstruktioner med konstnadseffektiva smarta lösningar.

• Mekanisk Verkstad
• Stålsmide
• Industriservice
• Svetsning

Nordmec AB, Betongvägen 16, 973 45 LULEÅ, www.nordmec.se

www.euroexpo.se
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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.

DU HAR VÄL BOKAT DIN MONTER?
MEDELPAD INDUSTRIMÄSSA

SUNDSVALL
Nordichallen, 31 augusti - 1 september 2022
DALARNA INDUSTRIMÄSSA

FALUN
Lugnet Sporthall, 28 - 29 september 2022

UPPLAND INDUSTRIMÄSSA

UPPSALA
Fyrishov, 26 - 27 oktober 2022

Kontakta oss: info@euroexpo.se +46 26-18 10 00
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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.

Svensk FöretagsFörmedling AB

Sandviksgatan 53, 972 33 LULEÅ
Tel: 0920-600 88 E-post: peter.kieri@sffab.se
Hemsida : www.sffab.se		

Svensk företagsförmedling är en oberoende projektledare inom
Transaktioner med fokus på försäljning och förvärv av onoterade företag
Och kommersiella fastigheter.

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!

Svep Design Center
Sankt Lars väg 42A, 222 70 LUND
Tel: +46 (0) 46 192 700 E-post: info@svep.se
Hemsida: www.svep.se		

Svep Design Center, som grundades 1978, är en utvecklingspartner inom mjukvara och elektronik med
kompetenser inom bl.a. connectivity och sensorer. Vi hjälper våra kunder med produktutveckling av
elektronik, appar och molntjänster. Främst arbetar vi med utvecklingsprojekt där vi tar helhetsansvar
men vi kan även erbjuda specifik tekniskt expertis.

www.euroexpo.se
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SWEBOLT Järfälla AB

Box 2029, 176 02 JÄRFÄLLA
Tel: 08-555 975 00 E-post: info@swebolt.se
Hemsida : www.swebolt.se
SWEBOLT AB är en av Sveriges ledande tillverkare och grossister av fästelement för industri och bygg.
Verksamheten består av trading av standardartiklar samt en mekanisk verkstad för tillverkning av legodetaljer
enligt kunds ritning och önskemål. Verkstaden har allt från toppmoderna femaxliga svarvar och fräsar till enklare
borrmaskiner. Vi har även egen fabrik för kallformning av skruv. Vi har lager i Järfälla, Norrköping ,Tranås,
Kristinestad, Vasa och Jacobstad.

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!

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.

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.
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VÅRT ERBJUDANDE

HELA UTVECKLINGSPROJEKT ELLER FRISTÅENDE TJÄNSTER

PRODUCT DEVELOPMENT
MADE EASY
KONCEPTSTUDIE

INDUSTRIDESIGN

KONSTRUKTION

BERÄKNING

HÅLLBARHET

MANUALER

VERKTYGSBEREDNING

UPPMÄTNING

Technology, design and innovation.
At Svep Design Center we help
transform our clients´ ideas and
concepts into reality, providing
innovative solutions for businesses
worldwide. 40 years in the market
has equipped us with a wealth of
experience and wide-ranging
expertise. Which concepts would
you like to bring to life?

ELEKTROMEKANIK

Torque Elite in Sweden, AB

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

TR Electronic Nordic AB

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

Borg Display AB

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

www.euroexpo.se
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Trainor Sverige AB

Heffners Allé 25, 856 33 SUNDSVALL
Tel: 010-122 18 00 E-post: info@trainor.se
Hemsida : www.trainor.se

Vi utbildar alla branscher inom Arbetsmiljö och Elsäkerhet.
I era lokaler, i våra lokaler, och på webben.

VEIDEC Sverige AB

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

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

Vico AB

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

Vogelsang Sverige AB

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

ENGINEERED TO WORK

Vogelsang är ledande inom industri, avloppsrening och biogas när det kommer till
val av lobrotorpumpar, maceratorer och blandnings-/ sönderdelningsutrustning.

26

www.euroexpo.se

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.

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.

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
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Returadress:
Kryddstigen 9
802 92 GÄVLE

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

Landets ledande industrileverantörer
finns på plats för att träffa dig!

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