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VÄSTERBOTTEN

INDUSTRIMÄSSA
NORRVALLA IP BOLLHALL, SKELLEFTEÅ 

22 - 23 MARS 2023
ÖPPETTIDER 08.00-16.00. 

Regionala fackmässor för tillverkande företag
www.euroexpo.se

HYDRAULIK • AUTOMATION • ELEKTRONIK • PUMPAR • TRUCKAR • PNEUMATIK • UTBILDNING • SERVICE • TRANSMISSION • INDUSTRIELL IT • SLANGAR

Besöker du oss mellan kl 08-09  så bjuder vi på kaffe och smörgås.Välkommen!

Fri entré för anställda 
inom industrin



I mars 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 
Norrvalla IP - Bollhall i Skellefteå.
 
Det är fri entré för dig som arbetar inom industrin. Mässan har öppet kl 08-16.  
Besöker du mässan mellan kl 08-09 bjuder vi på kaffe och smörgås, medan du 
pratar med utställare och andra 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!

Nu kommer vi till din region!
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Väl mött 
för två trevliga mässdagar i 

Skellefteå!

ABB Electrification Sweden 
ACOEM 
Alcon Högtryckstvättar
Atech Transmission 
Automation, Tidningen
Axel Larsson Maskinaffär 
AxFlow
Backer 
Beans in Cup
BECKHOFF Automation 
Bengtssons Maskin TOOLS
Bengtssons Maskin Transmission 
Binar Handling 
Blickle
Botnia Business Services Sweden 
Busck & Co 
CIDRA Minerals Processing 
Clockwork Norra Norrland
Collinder Märksystem 
Colly Verkstadsteknik 
Conrad Elektronik Norden 
DAMA Installation 
Designlight Scandinavian
Dustcontrol
Easy Laser 
EBECO
EF Tech 
Element Group Sweden filial 
Eletta Flow
Elproman
Endress + Hauser 

G Tech Vulk 
Garam Elektronik 
Gemü Armatur 
Gigasense
Gothia Maskin Sverige 
Henkel Norden 
Hjalmar E 
Hydroscand 
ifm electronic
Inomec
IRC. Industrial Radio Control
ITT Rheinhütte Pumps Nordic 
JERGO 
Jernbro Industrial Services
John Crane Sverige 
JUMO Mät & Reglerteknik 
Knutwall Marking Systems 
KSB Sverige 
Lagermetall
LBW-Elektronik 
Leuze electronic Sweden
Litcon Tools
Lyft Nord
MaintMaster Systems
Mapec
Mecon
Megacon
MINROX
Nomo Kullager 
Norra Finans Sverige 
Pentronic 

Piab 
Plåt & Spiralteknik 
Process Nordic 
Pulsarlube 
Pulsteknik 
Qmt-Science
RAM Nordic 
Ramström Transmission 
Roland Carlberg Processystem
Rotork Sweden 
Safestep
Simson Power Tools 
Slangspecialisten 
SMC Automation 
Spraying Systems Sverige 
SST Slitskyddsteknik 
Svenska Batteripoolen 
Svero Lifting
T2 training for skills
Techno Skruv 
TELFA
Tilka Trading 
Tunga Lyft 
UE Systems Europe 
Waldmann Ljusteknik 
Water Jet Sweden 
VEIDEC
Verkstadstidningen, Transportnytt 
YP Yrkesbutiker
Zarges
Åkerströms Björbo 

UTSTÄLLARE VÄSTERBOTTEN - SKELLEFTEÅ



www.euroexpo.se 3

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

Öppettider 08-16. 

Företag        Ort

Namn        Bef 

Företag tel       Mobil

E-post

Onsdag och torsdag, 22 - 23 mars 2023.
ENTRÉBILJETT TILL INDUSTRIMÄSSAN I SKELLEFTEÅ, NORRVALLA IP - BOLLHALL

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

Öppettider 08-16. 

Företag        Ort

Namn        Bef 

Företag tel       Mobil

E-post

Onsdag och torsdag, 22 - 23 mars 2023.
ENTRÉBILJETT TILL INDUSTRIMÄSSAN I SKELLEFTEÅ, NORRVALLA IP - BOLLHALL

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

Öppettider 08-16. 

Företag        Ort

Namn        Bef 

Företag tel       Mobil

E-post

Onsdag och torsdag, 22 - 23 mars 2023.
ENTRÉBILJETT TILL INDUSTRIMÄSSAN I SKELLEFTEÅ, NORRVALLA IP - BOLLHALL

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

Öppettider 08-16. 

Företag        Ort

Namn        Bef 

Företag tel       Mobil

E-post

Onsdag och torsdag, 22 - 23 mars 2023.
ENTRÉBILJETT TILL INDUSTRIMÄSSAN I SKELLEFTEÅ, NORRVALLA IP - BOLLHALL



www.euroexpo.se 4

— 
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 pre-
standa även för de mest krävande applikationerna är ABB ett tryggt val. 
abb.se/lagspanning
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Bygger du maskiner för försäljning 
eller eget bruk? Arbetar du med 
automatisering av produktions-
anläggningar eller gör tekniska 
utvärderingar vid maskinköp?  

- Oavsett vilket så finns behov av
att ha kunskap om vilka krav och
regler som gäller för maskin-
säkerhet 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 standardiseringsorgani-
sationer som beslutar om europeiska och interna-
tionella standarder för maskinsäkerhet och har 
kunskap om säkerhetskraven i olika länder.

Företagsanpassade utbildningar
Vi erbjuder utbildningar inom till exempel:
• Praktisk tillämpning av kraven i Maskin-  

direktivet 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 maskin- 
säkerhetsprodukter.

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 aktu-
ella kursdatum, gå in på www.abb.se/abbuniversity 
och välj Maskinsäkerhet, eller skanna QR-koden 
nedan.

Nyhetsbrevet Automationsnyheter
Läs och prenumerera på vårt nyhetsbrev med pro-
duktnyheter, 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 ny-
hetsbrev i menyn längst ned på sidan. Eller skanna 
QR-koden nedan.

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

—
Maskinsäkerhet på ABB University. 
Skanna QR-koden för att komma till 
sidan med kursinformation.

—
Automationsnyheter på  
ABB Tidskrifter och nyhetsbrev.  
Skanna QR-koden för att komma till 
sidan där du kan anmäla dig för att 
börja prenumerera.

— 
Håll dig uppdaterad. 
Med våra kurser och nyhetsbrev.
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Mjukstartare

Manöverdon

Motorskydd  
och  kontroll

Kapslade last- och  
säkringslastfrånskiljare

Klämlister, bumpers,  
och säkerhetsmattor

— 
Automation, kontroll och skydd. 
ABB har ett komplett utbud.
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Givare, brytare  
och lås

Ljusridå 
och ljusbom

Tryckknappar

Säkerhets-PLC och  
säkerhetsrelän

Nätaggregat, 
normprodukter och reläer
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ABB Electrification Sweden AB
Lågspänningsprodukter och maskinsäkerhet
Kopparbergsvägen 2, 721 71 VÄSTERÅS
Tel: 021-32 50 00  
E-post: kundservice.lagspanningsprodukter@se.abb.com
Hemsida: www.abb.se/lagspanning

ABB erbjuder ett komplett utbud av produkter och lösningar för lågspänning för att ansluta, skydda, styra  
och mäta ett brett spektrum av elinstallationer, kapslingar, ställverk, elektronik och elektromekaniska anordningar. 
ABB förbättrar tillförlitligheten och effektiviteten i verksamheten i alla större industrier inklusive bostadssektorn.

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

Alcon Högtryckstvättar AB
Adress: Berga 435, 472 93 Svanesund
Tel: 0304-442 35   E-post: info@alconab.com
Hemsida: www.alconab.se

 

Specialbyggda lösningar för professionella användare. Alcon högtryckstvättar levererar högsta produktkvalitet, 
service och kompetens inom främst området rengöring. Våra kunder förväntar sig produkter som i de tuffaste 
miljöer håller en hög tillgänglighet och som med en regelbunden service kan verka i många år. 
Alcon – 50 år med passion för högtryck!

Atech Transmission AB
Storgatan 17, 352 30 VÄXJÖ
Tel: 010-212 37 00   E-post: info@atechtransmission.se 
Hemsida: www.atechtransmission.se 

Atech Transmission förser den skandinaviska industrin med växellådor, svängkranslager, worm drives, 
domkrafter, elmotorer m.m. från ledande europeiska tillverkare. Oavsett växellådsfabrikat har vi lång erfarenhet 
inom renovering av industriväxlar av samtliga fabrikat. Vår långa erfarenhet gör att vi är ett av få företag som kan 
göra uppmätningar av växellådor på plats, för att sedan tillverka reservdelar och slutföra renoveringen hos kund.

Företaget representerar bl.a. Kumera Drives, La Leonessa samt Meta Hydraulics. 
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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.

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

AxFlow AB
Ostmästargränd 12, 120 40 ÅRSTA
Tel: 08-602 22 00   E-post: kundservice@axflow.se
Hemsida: www.axflow.se 

AxFlow AB är en av Sveriges största leverantörer av industripumpar, specialpumpar, pumpsystem och tillbehör 
inom processindustrin. Vi levererar högpresterande, kostnadseffektiva och driftsäkra utrustningar för flödes-
hantering från världsledande tillverkare, något som garanterar hög teknisk standard och produktkvalitet. 
Inte minst vid svårare tillämpningar och pumpning av krävande vätskor. 

Vi anpassar våra lösningar efter våra kunders specifika behov. Med vår kunskap och långa erfarenhet kan vi
erbjuda de bästa lösningarna när det gäller pumpar, system, service och kringutrustning.

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

Välkommen till Backer AB
Vi erbjuder ett komplett sortiment av komponenter och lösningar  
inom uppvärmning, mätning och styrning inom bland annat  
Industri & Process.
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Beans in Cup
Tel: 073 - 08 562 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 27 orter från Kiruna i norr till Malmö i syd med cirka 250 anställda.

BECKHOFF Automation AB     
Östra Hindbyvägen 70, 213 74 MALMÖ
Tel: 040-680 81 60   E-post: info@beckhoff.se
Hemsida: www.beckhoff.se   www.pc-control.com

Beckhoff Automation AB säljer öppna automationsprodukter inom följande produktområden:

Styrsystem, PLC, IndustriPC, Fältbussteknik och Drivteknik (motorer, servon, hårdvara och mjukvara).

Beckhoff kommer att visa delar ur ovanstående produktgrupper. 
    

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.

Binar Handling AB
Hedekullevägen 24, 461 38 TROLLHÄTTAN
Tel: 0520 47 40 00   E-post: info.handling@binar.se 
Hemsida: www.binarhandling.com

Getting the grip with ergonomics
“The incidence of repetitive strain injuries due to poor working posture and unnecessary lifting manoeuvres  
is still far too high and an expensive problem in the industry. We, therefore, develop and manufacture  
solutions that make it very easy to lift safely. We have gathered expert knowledge required to combine  
efficiency and ergonomics.
Our control handle embodies the expert knowledge required to combine efficiency and ergonomics.  
One should not exist without the other.”
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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.

Botnia Business Services Sweden
Box 3306, 90 302 UMEÅ
Tel: +46 76 812 18 18   E-post: sakarias@botniabusiness.se
Hemsida: www.botniabusiness.se

Botnia Business Services hjälper dig med:
- Marknadsföring
- Försäljning
- Ekonomiförvaltning
Vi är experter på landsöverskridande nätverkande. Vi agerar transparent och kommunicerar öppet. Det är en ära 
för oss att jobba som ett team tillsammans med dig som kund. Framgång byggs i äkta långsiktigt partnerskap. 
Vi ser fram emot intressanta och givande möten i Skellefteå.

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

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.

BUSCK

CiDRA Minerals Processing Inc
50 Barnes Park North, US-06492 WALLINGFORD
US Tel: +1 203 265 0035, customersupport@cidra.com
Scandinavian Tel: +358 405 513 056, esko.tahkola@mesens.net
Hemsida: www.cidra.com 
 

CiDRA Minerals Processing supplies innovative process optimization products including the CYCLONEtrac™ 
and SONARtrac® systems. CYCLONEtrac™ systems are robust, innovative solutions that track particle sizes 
and detect oversize events in real time on individual hydrocyclones. SONARtrac systems are clamp-on, 
non-contact systems that can accurately measure both flow and entrained air.

Minerals Processing
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Clockwork
Bäckgatan 1, 931 34 SKELLEFTEÅ
Tel: 0200-111 113    E-post: hej@clwork.se
Hemsida: www.clockworkpeople.se

Hej! Det är vi som är Clockwork Bemanning & Rekrytering.  
Vår ambition är att vara en kraftkälla för företag och människor som vill utvecklas.  

Ett av våra specialistområden är bemanning av industripersonal.  
Vi brinner för hållbarhet, mångfald och inkludering och att hjälpa våra kunder att rekrytera jämställt.  

Kom förbi så berättar vi mer!

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

Vill du spara liv, tid och pengar?
Välkommen till vår monter för att se hur.
Vi har rätt kunskap och produkter för märkning, identifikation och säkerhet.

• Skyltar & Dekaler • Märkmaskiner • Etiketter/Skrivare • Rörmärkning • Varselmärkning
• Skydd & Säkerhet • Bryt & Lås / Lockout & Tagout • Elmärkning • Krympslang

Colly Verkstadsteknik AB
Box 6042, 164 04 KISTA
Tel: 08-703 01 00   E-post: info@vt.colly.se 
Hemsida: www.collyverkstadsteknik.se 

Marknadens bredaste program av skärande verktygslösningar, där vi representerar världsledande tillverkare 
som Mapal, Mitsubishi, Haimer, Kelch, Kemmler, CPT, Yamawa och KoreaTechnics. Vi har kompletta lösningar 
inom brotschning, svarvning. fräsning, borrning, profilsvarvning och gängning. Vi saluför hållande verktyg 
inklusive krymputrustning, verktygsförvarning, rengörning, transport och kontroll. Vårt eget sliperi utför omslipning, 
nytillverkning och modifiering av solida verktyg.

Conrad Elektronik Norden AB
Skeppsgatan 19, 211 11 MALMÖ
Tel: +46 (0) 73 510 44 36   E-post: sales@conrad.se
Hemsida: www.conrad.se

Conrad har stått för teknik och elektronik sedan 1923 och erbjuder ett brett och djupt sortiment med mer än 
750 000 produkter online. Med hjälp av skräddarsydda eProcurementlösningar gör Conrad komplexa 
inköpsprocesser enklare och hjälper företag i alla branscher och av olika storlekar att spara både tid och pengar. 
Vi erbjuder professionellt och personligt bemötande från medarbetare med teknisk kunskap.
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DAMA Installation AB
Bielkenstiernas väg 11, 176 76 JÄRFÄLLA
Tel: 070-49 240 39 Daniel  E-post: kontakt@dama.nu 
Hemsida: www.dama.nu

DAMA Installation AB – Lagerhissar, Lagerautomater & Paternosterverk

Ett litet bolag med stora ambitioner. Stolt partner och återförsäljare åt tyska HÄNEL Storage Systems, global 
tillverkare av lagersystem. Ett uppdrag som tidigare cirkulerat hos större jättar har DAMA fått förtroendet sedan 
2021 att representera Hänel i Sverige. Erfarenhet och kundbemötande är vår specialitet. Detta i kombination 
av världsledande tysk mekanik där familjeföretaget Hänel står i ryggen. En kombination vi tror på i Sverige.

Vi ses i montern – Daniel & Martin grundare av DAMA

Designlight Scandinavian AB
Toffelvägen 1, 342 60 MOHEDA
Tel: 0472-716 10   E-post: info@designlight.nu
Hemsida: www.designlight.nu

Design, kvalitet och tidlösa former sedan 1996

Designlight är ett marknadsledande belysningsföretag med all typ av LEDbelysning, industriella armaturer, 
ett brett sortiment av strålkastare, downlights, tracklights, plafonder mm. Vårt fokus är nöjda kunder och 
prisvärda produkter med hög kvalité. Vi kan även erbjuda ljusberäkningar för större projekt.
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Easy-Laser AB
Alfagatan 6, 431 49 MÖLNDAL
Tel: 031-708 63 00   E-post: info@easylaser.com
Hemsida: www.easylaser.com 

Easy-Laser AB utvecklar, tillverkar och säljer mätinstrument för maskinuppställning och underhåll. 
• Axeluppriktning (pumpar, motorer, växellådor, kardan etc) 
• Rem-, band- och kedjetransmissionsuppriktning 
• Rakhet/planhet/parallellitet/vinkelräthet/hålcentrering/spindelriktning
• Vibrationskontroll/Shims
• Utbildning i uppriktning och maskinuppställning  

EBECO AB
Lärjeågatan 11, 415 02 GÖTEBORG
Tel: 031-707 75 50   E-post: info@ebeco.se 
Hemsida: www.ebeco.se 

Ebeco industri – värmekablar för alla typer av projekt

Ebeco är en helhetsleverantör av värmelösningar för industri. Vi erbjuder spetskompetens, ett brett produkt-
sortiment och support genom projektet. Vi levererar skräddarsydda helhetslösningar som matchar önskemål, 
behov och anläggningskrav.

EF Tech AB
Linköpingsvägen 3, 595 50 Mjölby
Tel: 070-236 91 21, 070-322 56 36   E-post: info@eftech.se  
Hemsida: www.eftech.se

EFtech AB tidigare EFvalves
I EFtech AB ingår EFvalves och EFacoustics. EFacoustics erbjuder produkter för ljuddämpning och 
ljudisolering till de flesta buller och ljudproblem inom industrin. EFvalves är specialist på produkter för 
avstängning och reglering av ånga, vatten och gaser med höga tryck och temperaturer. 

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.
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Element Group Sweden filial
Måttbandsvägen 12 187 66 TÄBY
Tel: 070-296 92 39   E-post: sweden@element.global
Hemsida: www.element.global 

Elemant Group erbjuder alternativa slit- & reservdelar under vårt eget varumärke 
Element® till stenkrossar och slurrypumpar inom gruvindustrin.

Eletta Flow AB  
Box 5084 141 05 KUNGENS KURVA
Tel: 08 603 07 70   E-post: info@eletta.com  
Hemsida: www.eletta.se

Eletta Flow AB är ett svenskt företag med produktion, utveckling och försäljning av flödesvakter och flödesmätare 
för vätskor och gaser. Vår styrka är baserad på driftsäkra produkter med robust konstruktion och lång livslängd i 
krävande industrimiljöer och är representerade i över 30 länder.

Vi startade vår verksamhet 1947 och är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

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

Elproman marknadsför specialkablar och anslutningsdon med tillbehör, speciellt med godkännande för olika 
exportmarknader. Fler än 7000 artiklar finns på lager, vilket möjliggör snabba leveranser.

 Vi bistår gärna våra kunder med teknisk information och rådgivning baserad på gedigna produktkunskaper och
kännedom om elsäkerhet och elektriska normer. Med mångårig erfarenhet och god kontakt med våra leverantörer 
kan vi också skräddarsy lösningar för våra kunder.

  Endress+Hauser AB
   Box 1486 171 28 SOLNA
   Tel: 08-555 116 00   E-post: info.se@endress.com
   Hemsida: www.se.endress.com  

Endress+Hauser är en av världens främsta leverantörer av processinstrumentering avseende Endress+Hauser är en av världens främsta leverantörer av processinstrumentering avseende 
nivå, flöde, tryck, temperatur och analys samt enheter för dataregistrering och visualisering.nivå, flöde, tryck, temperatur och analys samt enheter för dataregistrering och visualisering.
Vi arbetar dessutom med industrianpassade erbjudanden och totallösningar inom service. Vi arbetar dessutom med industrianpassade erbjudanden och totallösningar inom service. 
Exempel på detta är driftsättning, kalibrering, träning/utbildning och audit av din anläggning.Exempel på detta är driftsättning, kalibrering, träning/utbildning och audit av din anläggning.
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Garam Elektronik AB
Tellusvägen 43, 186 36 VALLENTUNA
Tel: 08-710 03 40   E-post: sales@garam.se 
Hemsida: www.garam.se

Vi erbjuder kundunika lösningar inom förbindningsteknik. Vårt produktfokus ligger på kontaktdon, 
kapslingar, förskruvningar och kablage.

Våra tillverkningsenheter i Estland och Sverige ger oss möjlighet att alltid hitta den perfekta 
lösningen i samråd med kunden.

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.

Gigasense AB 
Stationsvägen 16, 184 50 ÅKERSBERGA
Tel: 08-540 839 00   E-post: info@gigasense.se
Hemsida: www.gigasense.se 

Gigasense AB bedriver utveckling, produktion, marknadsföring, försäljning och service av kollisionsskydd,
övervaknings- och överlastskyddssystem för lyftdon samt instrument för drag- och tryckkraftmätning. 

Gigasense skapar en säkrare miljö genom att erbjuda högkvalitativa
produkter för kraftmätning och kransäkerhet inom lyft, bulktransport och linkonstruktion.  

G Tech Vulk AB  
Triangelvägen 4, 982 38 GÄLLIVARE
Tel: 076-898 90 52   E-post: info@gtechvulk.se  
Hemsida: www.gtechvulk.se

G Tech Vulk utför slitageskydd inom både varm vulkning och kallklistring, 
montage och underhåll av transportband.
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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.se FIXTURLASER

Gothia maskin AB
Box 24103, 104 51 STOCKHOLM
Tel: 070-423 03 96   E-post: info@gothiamaskin.se
Hemsida: www.gothiamaskin.se  

Gothia Maskin AB är ett bolag som har flera decenniers erfarenhet inom spånhantering. Vi är specialiserade på 
behandling av metallspåner, skärvätska och återvinning av material inom tillverkningsindustrin. Bolaget betjänar 
nordiska kunder i samarbete med några av branschens ledande producenter av utrustning. De varumärken som vi 
representerar är: RUF Briquetting Systems GmbH – Erdwich Zerkleinerungs system GmbH – Mayfran International

Henkel Norden AB
Box 15122, 167 15  BROMMA
Tel: 010-480 75 0   E-post: malin.bergstrom@henkel.com
Hemsida : www.henkel.se, www.loctite.se 

Henkel är verksamt i hela världen med ledande varumärken och teknologier inom tre affärsenheter:
Adhesive Technologies (lim, tätning och ytskiktsbehandling), Laundry & Home Care (tvätt och rengöring) och 
Beauty Care (hår- och kroppsvård). Företaget grundades 1876 och har ledande marknadspositioner internationellt 
inom både konsument- och industrisektorerna med välkända varumärken som Loctite, Persil och Schwarzkopf. 
Henkel sysselsätter 52 000 personer globalt.
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Hydroscand AB
Svedjevägen 3, 931 36 SKELLEFTEÅ
Tel: 0910 77 57 80   E-post: skelleftea@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 er-
bjuder lösningar och tjänster för slangar, kopplingar och relaterade produkter. I Sverige har Hydroscand över  
70 slang-servicebutiker och en rikstäckande mobil slangservice, känt under varumärket SlangExpress.  
Vi har fler än 450 anställda och en omsättning på 1,2 miljarder kronor (2021). Vi har som målsättning att alltid 
finnas närmast kunden med erfaren personal, ett komplett sortiment och innovativa tjänster.  
Välkommen till Hydroscand!

Ifm Electronic AB
Drakegatan 10, 412 50 GÖTEBORG
Tel: 031-750 23 00   E-post: info.se@ifm.com
Hemsida: www.ifm.com/se 

ifm electronic är ett av världens ledande givar- och automationsföretag. 
Vi tillverkar givare anpassade för alla typer av industrier eller mobila applikationer och kostnadseffektiva 
mjukvaror som möjliggör uppkoppling ända upp till affärssystemen. Med vår mjukvara och IO-Link i givarna 
skickas data till PLC eller controllers samt enkelt och simultant till andra system. Vi vet behoven och har 
verktygen för att nå fram till den digitala fabriken med Industri 4.0, Smart Factory och Big Data.

INOMEC AB
Stockholm | Göteborg | Malmö

Tel: 08-531 860 45   E-post: stockholm@inomec.se
Hemsida: www.inomec.se

 

Inomec AB är Sveriges största uthyrare av lyftutrustning.
Vår maskinpark består bland annat av el- och tryckluftstelfrar,

bockställningar, vinschar, domkrafter, lyftok, snabblyftblock och maskinskridskor.

Nordens största uthyrare av lyftutrustning.

INOMEC AB
Västbergavägen 25
126 30 HÄGERSTEN
Tel  08-531 860 45 E-post  daniel@inomec.se
Hemsida www.inomec.se E-post  hyr@inomec.se

Inomec AB är Sveriges största uthyrare av lyftutrustning.
Vår maskinpark består bland annat av el- och tryckluftstelfrar,

bockställningar, vinschar, domkrafter, lyftok, snabblyftblock och maskinskridskor.

Nordens största uthyrare av lyftutrustning.

INOMEC AB
Västbergavägen 25
126 30 HÄGERSTEN
Tel  08-531 860 45 E-post  daniel@inomec.se
Hemsida www.inomec.se E-post  hyr@inomec.se

Sveriges enda specialist inom lyftuthyrning

Hjalmar E AB
Nålvägen 6, 931 57 SKELLEFTEÅ
Tel: 0910-109 26   E-post: info@hjalmare.com  
Hemsida: www.hjalmare.com

Vi arbetar med butikskampanjer, storformat, produktmärkning åt industrin, laminerade planglas 
(med eller utan tryck) och reklam. Vi har all produktion och kontor i Skellefteå. 
På Hjalmar E har vi en egen designavdelning med hög grafisk kompetens. Här får du hjälp med att visualisera  
dina önskningar och vi tar din idé till färdig produkt. Hos Hjalmar E får du en kontaktperson som hjälper dig genom 
hela processen. Då all produktion sker i samma hus har vi total kontroll över hela tillverkningen.
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IRC Industrial Radio Control
Grillvägen 4, 786 97 BJÖRBOGrillvägen 4, 786 97 BJÖRBO
Tel: 0241-214 55   E-post: sales@ircab.se 
Hemsida: www.ircab.se

IRC AB är idag ett etablerat företag med över 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 inom den svenska industrin. Vårt motto är ”Säkerhet i Fokus”. 
IRC är agent för ett flertal kända tillverkare såsom HBC Radiomatic GmbH med radiostyrning, Nederman och 
Hartmann & König AG med motordrivna och fjäderdrivna slang- & kabelupprullare. Schildknecht AG som har 
trådlös dataöverföring för tex: Profibus, Profinet mm, samt strömskenor från Akapp. 
IRC AB, som är ett familjeföretag, finns i natursköna Björbo i Västerdalarna.  

ITT Rheinhütte Pumps Nordic
Johanneslundsvägen 12, 194 61 Upplands Väsby
Tel: 070-600 59 49 
E-post: mikael.gamziukas@rheinhuette.com 
Hemsida: www.rheinhuette.se  

ITT Rheinhütte Pumps är en ledande tillvekare av centrifugalpumpar som ingår i ITT Processes. I gruppen finns 
också Goulds Pumps, Bornemann, Engineered Valves, PRO services, C´treat. ITT Rheinhütte tillverkar sen
mer än 160 år pumpar för aggresiva o slitande medier. Vi levererar pumpar i metalliska legeringar,plast samt 
keramiska material.

JERGO AB 
Box 122, 263 22 HÖGANÄS
Tel: 042-36 21 00    E-post: info@jergo.se
Hemsida: www.jergo.se  

   
Utrustning för underhåll av gruv- kraft- och energi-produktion 

• Mobila maskiner för arborrning, kilspårsfräsning, rörfasning m.m.
• Hydrauliska, pneumatiska och elektriska momentverktyg och bultsträckare. 
• Svetsfria kopplingar för rör 1/4” - 6”, DIN, Metriskt och ANSI, flera olika material.
• Svetsfria pluggar till tub-vvx, tryckprovningsutrustning.
 

Jernbro Industrial Services AB
Hyvelgatan 1, 931 36 SKELLEFTEÅ
Tel: 10-483 06 52   E-post:info@jernbro.com
Hemsida: www.jernbro.com 

Vi är Sveriges ledande aktör inom industriellt underhåll och projekt. 
Varje dag, året om, hjälper vi svensk industri och ägare av samhällsinfrastruktur att producera säkrare, 
effektivare och mer hållbart. Med djup kompetens inom underhåll, mekanik, el, automation och energi 
bidrar vi till utveckling och effektivisering av kundernas verksamhet. Vi finns lokalt och nära våra kunder 
på ett 30-tal platser.
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John Crane Sverige AB
Victor Hasselblads gata 9, 421 31 VÄSTRA FRÖLUNDA
Tel: 031-764 44 00   E-post: info@johncrane.se
Hemsida: www.johncrane.se 

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

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

JUMO är en ledande aktör inom tillverkning och försäljning av produkter för mätning, registrering och reglering 
av temperatur, tryck, fuktighet och analys. 

Vårt produktprogram kan delas upp i följande områden; Analysteknik, tryck, termostater, regulatorer och 
temperaturgivare. Vår produktion av temperaturgivare i Helsingborg möjliggör en snabb och flexibel hantering 
av våra kunders önskemål om kundanpassade lösningar, reparationer, prototyper etc.

JUMO Mät- och Reglerteknik AB har också ett dotterbolag i Oslo, Norge. 

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

Knutwall erbjuder kundanpassade märksystem till marknadens snabbaste leveranser.
Designa dina skyltar grafiskt online och beställ före 16.00 för dagen efter leverans.

Vi erbjuder: 
• Graverade skyltar          • Rostfria skyltar • Plintmärkning • Öppen partmärkning
• Klistermärken                • Kabelmärkning • Rostfri kabelmärkning • Printade skyltar
• Partmärkning                 • Rörmärkning • Ventilationsmärkning

KSB Sverige AB
Box 9023, 400 91 GÖTEBORG
Tel: 031-720 24 00   E-post: ksbsverige@ksb.com
Hemsida: www.ksb.se  

KSB Sverige AB har i snart 100 år försett den svenska industrin med pumpar och ventiler. Huvudkontor i 
Göteborgoch försäljning och service tillgänglig över hela landet. Serviceoriganisationen erbjuder installationer, 
montage, drifttagning, service och reparationer.

KSB Sverige AB ingår i koncernen KSB SE & Co. KGaA som har produktion i alla världsdelar och försäljning 
via 100 dotterbolag i världen.
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Lagermetall AB
Boskärsgatan 23, 702 25  ÖREBRO
Tel: 019-20 96 60   E-post: brons@lagermetall.se 
Hemsida: www.lagermetall.se  

Våra produkter
• Ämnesrör och stänger i bronslegeringar.
• Självsmörjande glidlager i sintrad brons
• Självsmörjande och försmorda treskikts-lager med PTFE-beläggning resp. acetalplast-beläggning
• Tunnväggiga, rullade glidlager i brons
• Fjäderstålsbussningar
• Förädlade bronsämnen till glidlager  enligt ritningsunderlag eller svensk standard.

LBW Norr
Box 4044, 175 04 JÄRFÄLLA
Tel: 0910-77 77 86   E-post: joakim@lbw.se
Hemsida: www.lbw.se  

LBW har 35 års erfarenhet inom kabelsystem för kommunikation. Vi är en distributör av produkter och tillbehör. 
Vi finns i Skellefteå, Stockholm, Göteborg och Helsingborg. Dagens standard gör det nu möjligt att driva enheter 
med PoE 90W över datanätet (4PPoE) - Vi har godkända produkter för HELA installationen! Förterminerade 
fiberprodukter är vår specialitet. Du bestämmer krav och design. Vi arbetar inom datacenter, kontor, sjukhus och 
industri etc. Välkommen till oss under EURO EXPO!

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.

Litcon Tools AB
Kaptensgatan 6, 411 57 STOCKHOLM
Tel: 08 753 47 98
Hemsida: www.litcon-tools.se

Litcon Tools AB, DIN LEGOLEVERANTÖR!
Hög service & kvalitet till låg kostnad. Litcon Tools erbjuder ett kompetent, tillförlitligt  
och mycket konkurrenskraftigt produktionsalternativ för metallbearbetande tillverkning.
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  Lyft Nord AB
Vaktgatan 8, 981 47 KIRUNA
Tel: 0980-16469   E-post: orjan@lyftnord.se     
Hemsida : info@lyftnord.se

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

  MaintMaster Systems AB
Storgatan 8, 582 23 LINKÖPING
Tel: 013-37 79 00   E-post: hello@maintmaster.com    
Hemsida: www.maintmaster.com

MaintMaster CMMS är ett underhållssystem som hjälper företag att förenkla och effektivisera underhålls-
avdelningar världen över. Med vårt CMMS kan du spåra och hantera allt från arbetsorder och resursplanering 
till förebyggande underhåll och reservdelar. Vi har arbetat med företag i olika branscher och storlekar och har 
sett hur vårt underhållsystem har hjälpt dem att öka produktiviteten och minska kostnaderna. Genom att 
integrera MaintMaster underhållsystem i din process kan du förbättra driftsäkerhet, minska driftstopp och 
förlänga livslängden på utrustningen.

Mapec Märkprodukter
Kungsvägen 92, 914 32 NORDMALING
Tel: 0930-130 30   E-post: info@markskyltar.se
Hemsida: www.markskyltar.se 

Märkskyltar.se

Här kan du via ett enkelt, webbaserat beställningssystem beställa lasergraverade märkskyltar samt 
kabelmärkning för bygg, el, VVS och andra tekniska installationer och industrier. Skyltarna går att beställa 
i flera färger och former och med eller utan tejp. Vi levererar även skruv, S-krokar och andra monteringsdetaljer. 
Du ser i realtid hur skylten kommer att se ut och hur mycket den kostar.

Mecon AB
Furumoväg en 11 974 36 LULEÅ
Storgatan 4, 982 31 GÄLLIVARE
Tel: 070 - 268 65 50   E-post: robert.larsson@mecon.se  
Hemsida: www.mecon.se

Mecon AB besitter stor kompetens inom konsultation och projektering med inriktning mot industrin. 

Företaget bildades 1997 och bland våra anställda finns decennier av samlad yrkeserfarenhet som gör oss
starka i vår bransch. Tillsammans med våra samarbetspartners och underleverantörer erbjuder vi flexibla 
totallösningar inom mekanik – från förstudie till färdig produkt. Nytänkande och kreativa, även i traditionella 
lösningar. 
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Megacon AB
Ranhammarsvägen 20, 168 67 BROMMA
Tel: 08 402 42 50   E-post: order@megacon.se
Hemsida: www.megacon.se 

Specialist på lösningar för elkvalitet
Megacon har lösningar och produkter för jordfelsövervakning, isolationsövervakning, multiinstrument, energi- och 
elkvalitetsmätning för både AC och DC, strömtransformatorer, loggning av energi, motorskydd, mätsystem för 
uppkoppling av mätvärden. Vi har även last- och säkringslastbrytare och reservkraftsomkoppling.

Minrox AB
Fullerstatorget 8, 141 35 HUDDINGEFullerstatorget 8, 141 35 HUDDINGE
Tel: 070-590 15 99, 070-590 16 89 
E-post: info@minrox.se
Hemsida: www.minrox.se 

Minrox AB är en av Sveriges ledande leverantörer av slangventiler och slangpumpar till svensk gruv- och
mineral industri. Vi har med Valmet Flowrox (tidigare Larox flflowsys) ventiler och pumpar, skapat längre livslängd,
sänkta underhållskostnader och säkrare processer för våra kunder i mer än 30 år. Idag fifinns våra produkter
installerade hos i princip alla svenska gruvor, många pappers- och massabruk, energiverk och kemiska industrier.
Flowrox slangventiler kan inte användas överallt men är den bästa lösningen i många fall.

Nomo Kullager AB
Box 510, 183 25 TÄBY
Tel: 08 630 28 00   E-post: order@nomo.se
Hemsida: www.nomo.se 

GÄLLIVARE  |  STOCKHOLM  |  GÖTEBORG  |  MALMÖ  |  AVESTA  |  BORLÄNGE  |  GÄVLE

LAGER  |  TRANSMISSIONER  |  TÄTNINGAR  |  SERVICETJÄNSTER

  Norra Finans Sverige AB
Storgatan 76, 953 32 HAPARANDA
Tel: 0922-24 21 00   E-post: kontakt@norrafinans.com
Hemsida: www.norrafinans.com 

Norra Finans är ett finansbolag som erbjuder fakturafinansiering till företag.

Vi köper företagsfakturor, något som ger våra kunder bättre likviditet, ökad rörelsefrihet och starkare 
konkurrensförmåga. Vårt huvudkontor finns i Haparanda, med Tornedalen som bas har vi byggt en 
företagskultur som präglas av ärlighet, tydlighet och trevligt bemötande. 

Fakturaköp är ett enkelt och tryggt sätt att få in pengar snabbt så ni kan lägga all energi på att utveckla 
verksamheten.
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Pentronic AB
Bergsliden 1, 593 96 VÄSTERVIKBergsliden 1, 593 96 VÄSTERVIK
Tel: 0490-25 85 00   E-post: info@pentronic.se
Hemsida: www.pentronic.se

 
Pentronic är Europas ledande tillverkare av industriella temperaturgivare. Vi tillverkar termoelement, Pentronic är Europas ledande tillverkare av industriella temperaturgivare. Vi tillverkar termoelement, 
Pt100-givare och givare med integrerad elektronik i egna produktionslokaler. Pt100-givare och givare med integrerad elektronik i egna produktionslokaler. 
Vi samarbetar även med de främsta tillverkarna i världen av kalibreringsutrustning, mät- och reglerinstrument, Vi samarbetar även med de främsta tillverkarna i världen av kalibreringsutrustning, mät- och reglerinstrument, 
optiska temperaturmätare samt mätutrustning för fukthalt, tjocklek och flöde. optiska temperaturmätare samt mätutrustning för fukthalt, tjocklek och flöde. 
Vi har ackrediterade kalibreringslaboratorier och erbjuder även utbildning i temperaturmätning samtVi har ackrediterade kalibreringslaboratorier och erbjuder även utbildning i temperaturmätning samt
konsulttjänster. Välkommen till oss!konsulttjänster. Välkommen till oss!

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.

Plåt & Spiralteknik AB
Ramsågsgatan 8, 385 34 TORSÅS
Tel: 0486 456 50   E-post: jeanette@pst.se 
Hemsida: www.pst.se 

Plåt & Spiralteknik; PST – är specialister på skruvtransportörer med fokus på axellösa skruvar Plåt & Spiralteknik; PST – är specialister på skruvtransportörer med fokus på axellösa skruvar 
till en mängd olika applikationer.till en mängd olika applikationer.
Hos PST har vi vår egen produktutveckling, konstruktion och tillverkning; och utför även kompletta Hos PST har vi vår egen produktutveckling, konstruktion och tillverkning; och utför även kompletta 
installationer involverande våra produkter.installationer involverande våra produkter.
Vi har tillverkat mer än 10 000 axellösa skruvtransportörer, och våra produkter finns över hela världen  Vi har tillverkat mer än 10 000 axellösa skruvtransportörer, och våra produkter finns över hela världen  
i de mest skilda branscher.i de mest skilda branscher.

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.
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Pulsarlube Sverige
Betongvägen 18, 653 50 KARLSTAD
Tel: 073 - 041 68 68   E-post: info@pulsarlube.se
Hemsida: www.pulsarlube.se

Vi erbjuder automatiska smörjautomater som kan smörja upp till 8 punkter samtidigt. Dessutom kan de arbeta med upp till 
60 bars tryck. Alla våra automater har dessutom displayer som ger er underhållspersonal kontinuerlig information om 
funktionen. Underhålls snabbt och enkelt med Service Packs. Antingen med våra fett eller ert.

Vi vet hur viktigt det är att upprätthålla en jämn och hög drifttillgänglighet. Därför är detta vårt övergripande fokus i allt arbete. 
Att era maskiner ska få den smörjningen de behöver ha för att undvika onödiga och kostnadskrävande stopp i produktionen 
härledda till felaktig smörjning. Kom gärna förbi och diskutera smörjautomater med oss och se vår Bluetooth-modell live. 
Välkommen!

Pulsteknik AB
Elprodukter för krävande miljöer och applikationer 
Adress: Von Utfallsgatan 16A, 415 05 GÖTEBORG
Tel: 031 84 03 00  E-post: order@pulsteknik.se
Hemsida: www.pulsteknik.se

Pulsteknik är ett litet och snabbfotat företag som levererar driftsäkra elkomponenter för krävande miljöer med 
höga krav på säkerhet. Vår drivkraft är att hitta den mest optimala lösningen för varje kund vid varje tillfälle, inom 
produktområdena Ex-materiel och automation.
Vårt brinnande engagemang och kompetens – gör att vi skiljer oss från mängden
 
Varumärken: Abtech – Elesta – FSG – GM International – Hawke – Kendrion – Peppers – SIB – Steute – Wolf

QMT-Science AB
Amerikavägen 4, 393 56 KALMAR
Tel: 0480-44 26 50   E-post: ronnie.jonsson@qmt3.com
Hemsida: www.qmtscience.se 

Qmt-science erbjuder armatur för instrumentering, tillverkning-, process- och 
läkemedelsindustri som regulatorer, filter, ventiler, syrafasta kopplingar med dubbla ringar, 
samt rör, rördelar mm. Unikt är att vi erbjuder lite mer, som specialanpassningar med kontrollerad täthet, 
renhet och ytfinhet. Vi är en naturlig part för er som värderar tillverkning av halvfabrikat såväl som nyckelfärdiga 
enheter, med drift och skötsel, samt färdigförpackat direkt till slutkund. 

Vi har verksamhetssystem med TUV som tillsynsorgan. Naturligtvis har vi certifierat miljöledningssystem och 
tryckprovningssystem. CE-märkning är ett naturligt inslag i vår verksamhet.  

RAM Mounts Nordic AB
Kristinebergsvägen 17, 302 41 HALMSTAD
Tel: 035-22 82 52   E-post: info@ram-mount.se
Hemsida: www.ram-mount.se 

RAM Mounts Nordic AB säljer/marknadsför produkter i Norden för RAM Mounts i USA 
som är världsledande på flexibla monteringslösningar, främst för olika  elektroniska produkter 
till alla typer av fordon. Det vibrationsdämpande kulledsbaserade systemet erbjuder 
en mängd olika lösningar som klarar de allra tuffaste arbetsförhållandena inom industrin m.m.
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Ramström Transmission AB
Helsingborg • Järfälla • Härnösand

Makadamgatan 1, 254 64 HELSINGBORG
Härnösand 0611-55 45 00  Helsingborg & Järfälla 042-567 00
E-post: info@ramit.se   Hemsida: www.ramstromtransmission.se

Rullkedjor:   RegalRexnord, Linkbelt, Ramit & Retezy Vamberk
Transportörkedjor:  Lapua & Retezy Vamberk
Axelkopplingar:   RegalRexNord, Jaure, Falk, Tschan, CMD, Warner Electric  
Spännelement:   MAV & Tollok
Backspärr/Frinav:   C.T.S
Motorer & Växlar:   Siemens, Bevi, SEW

Roland Carlberg Processystem AB
Fiskhamnsgatan 6 A, 414 58 GÖTEBORG
Vallvägen 4 A, 756 51 UPPSALA
Göteborg: 031-85 04 60   Uppsala: 018-30 22 73
E-post: info@rcprocess.se
Hemsida: www.rcprocess.se

Roland Carlberg Processystem AB erbjuder maskiner, utrustningar och anläggningar inom områdena 
vätsketeknik, pulverteknik och laboratorieutrustningar. Våra kunder finns inom de flesta industriområden, 
såsom kemi-, mineral-, metallurgi-, läkemedels-, livsmedels- och plastindustrin. 

Produkter för filtrering, malning, siktning, torkning, mixning, dosering och olika transportörer.

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.

Safestep 
Vattholmavägen 16, 754 19 UPPSALA 
Tel: 010-130 70 80  E-post: info@safestep.se
Hemsida: www.safestep.se 

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

Slangspecialisten AB
Skiffervägen 19, 224 78 LUND
Tel: 046-211 26 00 
E-post: slang@slangspecialisten.se
Hemsida: www.slangspecialisten.se 

VI FIRAR 25 ÅRS JUBILEUM!
Slangspecialisten firar 25 år som leverantör av industrislang, kopplingar samt special- och kundanpassade 
lösningar till kunder runt om i Europa. Slangspecialisten är ett företag med djup förankring i slangbranschen. 
Vi arbetar dagligen med att ta fram kompletta slanglösningar, där skicklighet och komponentval är avgörande 
för resultatet. All pressning, svetsning och montering sker i vår egen verkstad vilket ger oss full kontroll i alla 
produktionssteg. Du kan vara säker på vad du får, och när du får det. Välkommen till Slangspecialisten! 

SMC Automation AB
Hantverkargatan 14, 781 71 BORLÄNGEHantverkargatan 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

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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SST Slitskyddsteknik AB
Betongvägen 18, 653 50 KARLSTAD
Tel: 0553-300 25     E-post: info@slitskyddsteknik.se
Hemsida: www.slitskyddsteknik.se 

Vi erbjuder basindustrin slitskyddsprodukter, montage och underhållstjänster. Vi erbjuder basindustrin slitskyddsprodukter, montage och underhållstjänster. 
Våra huvudsakliga produktområden är keramik, komposit, slitplåt, polyuretan samt termisk sprutning Våra huvudsakliga produktområden är keramik, komposit, slitplåt, polyuretan samt termisk sprutning 
och cementbaserade slitskyddslösningar.och cementbaserade slitskyddslösningar.

Vi vet hur viktigt det är att upprätthålla en jämn och hög drifttillgänglighet. Därför är detta vårt övergripande Vi vet hur viktigt det är att upprätthålla en jämn och hög drifttillgänglighet. Därför är detta vårt övergripande 
fokus i allt arbete. Det handlar om både att välja den optimala slitskyddslösningen för varje ändamål samt fokus i allt arbete. Det handlar om både att välja den optimala slitskyddslösningen för varje ändamål samt 
anpassa metod och installation för att åstadkomma kortast möjliga driftstopp.anpassa metod och installation för att åstadkomma kortast möjliga driftstopp.

Kom gärna förbi och diskutera era slitage- och korrosionsproblem med oss. Välkommen!Kom gärna förbi och diskutera era slitage- och korrosionsproblem med oss. Välkommen!

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!

Svero Lifting AB
Momarken 19, 556 50 JÖNKÖPINGMomarken 19, 556 50 JÖNKÖPING
Tel: 036- 31 65 70   E-post: info@svero.com
Hemsida: www.svero.com 

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

  T2 Training for skills
Box 725, 931 36 SKELLEFTEÅ
Tel: 073-0572214   E-post: linn@t2trainingforskills.se       
Hemsida : www.t2trainingforskills.se

Din utbildningspartner i Sverige med fokus på industriföretag. 
Vi utbildar i huvudsak inom: 
• Industriteknik, svets, cnc och trä. 
• Ledarskap för ledningsgrupper, ledare och medarbetare som satsar på tillväxtresor. 
• Truck, travers och andra kravutbildningar kopplat mot industrin.
• Vi har en digital plattform med e-learnings så som ritningsläsning, mätteknik, introduktionsutbildningar mm.
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Techno Skruv AB
Box 627, 331 26 VÄRNAMO
Tel: 0370-69 55 10   E-post: info@technoskruv.se
Hemsida: www.technoskruv.se 

Vi är grossist och helhetsleverantör av fästelement och mekaniska komponenter. 
Vårt signum är vår kunskap som följer med varje order - oavsett om det handlar om standardartiklar 
eller det vi gör allra mest, kundunika lösningar. 
Enklast kan man säga att vi fäster vår kunskap på varje uppdrag som passerar genom oss. 

Vi kallar det Knowledge attached!

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 ledande tillverkare till den svenska industrin.
Med vår erfarenhet och breda sortiment monterar, testar och anpassar vi pumpen efter ert behov för ett hållbart 
och långsiktigt pumpande. Vi har säljkontor i utspridda delar av Sverige och vårt huvudkontor finner ni i Tranås 
där vi har en egen pumpverkstad samt lager. Telfa är en del av OEM International AB. 

Alla kan leverera en pump. Vi levererar den som passar.

Tilka Trading AB
Hamngatan 22, 383 33 MÖNSTERÅS
Tel: 0499-169 00    E-post: order@tilka.se
Hemsida: www.tilka.se
  
Tilka har i mer än 40 år levererat fästelement till svensk verkstadsindustri. 

• Vi har ett brett sortiment av standard- och specialdetaljer för både stora och mindre kunders behov. 

• Vi hjälper er att hålla nere antalet leverantörer, samordna leveranser och sänka era lagerkostnader.

• Vi har kundspecifik tillverkning: Tallriksfjädrar, Spännbrickor, Brickor, Låsringar, Bult, Skruv, Mutter, 
  Distanser, Shims, gänginsatser, Nordlock, Gängstänger, Kilar, Klammer, Nitar, Pinnar, Sprintar, Öglor,  
  Blindnit, Blintnitmutter samt monteringsverktyg för dessa m.m.

Tunga Lyft AB
Södra Hildedalsgatan 11-13, 417 05 GÖTEBORG
Tel: 031-65 61 70   E-post: info@tungalyft.se 
Hemsida: www.tungalyft.se 

Vi har gjort det varje dag i 50 år!
Tunga Lyft finns idag i Malmö, Göteborg, Linköping, Örebro, Stockholm, Luleå och Gällivare med 
ca 80 medarbetare. Omsättning ca 150 milj/år. 
Tunga Lyft har inriktat in sig på att flytta stora tunga besvärliga konstruktioner både ute och inomhus. 
Våra kunder kan vara allt från stora börsbolag till mindre lokala företag.
Tunga Lyft jobbar inom alla typer av verksamheter och industrier.
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UE Systems Europe B.V.
Windmolen 20, 7609NN ALMELO, THE NETHERLANDS
Tel: 070-474 88 85   E-post: jens@uesystems.com
Hemsida: www.uesystems.eu

UE Systems är världsledande i att tillhandahålla ultraljudsinstrument & utbildningslösningar för 
förebyggande underhåll, driftsäkerhet, tillståndsövervakning och energibesparingsprogram.

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 Villingen-
Schwenningen och leds idag av ägaren i trejde 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)

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.

Verkstadstidningen
Transportnytt
Box 2082, 169 02 SOLNA Tel: 08-51493400   
malin.jerre@vtf.se   katarina.ungman@transportnytt.se
www.verkstadstidningen.se   www.transportnytt.se 

Anmäl dig till våra nyhetsbrev!
Alltid uppdaterade med senaste  
nytt från branschen!
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Water Jet Sweden AB
Teknikvägen 4, 372 38  RONNEBY
Tel: 0457-45 54 40 E-mail: sales@waterjet.se  
Hemsida: www.waterjetsweden.com 

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

Zarges AB
Östra Bangatan 14, 195 60 ARLANDASTAD
Tel: 08-591 220 00  E-post: office@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 aluminium- 
lådor för säker transport och förvaring av föremål. Lådorna kan fås i olika utföranden, som exempelvis IP 65 eller  
med typgodkännande för transport av farligt gods.

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

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

YP Yrkesbutiker AB
Företagsvägen 1, 931 57 SKELLEFTEÅ
Tel. 070-972 55 06   E-post: skelleftea@yp.se 
Hemsida: www.yp.se

YP Yrkesbutiker är en fullservicebutikskedja för arbetskläder och profilkläder där våra kunders behov betyder 
mest. Oavsett om ditt företag är litet eller stort, eller om du är konsument. Här hittar du bland annat flamkläder, 
varselkläder och personligt skydd från vår huvudleverantör BlåKläder.

Med hjälp av vår professionella personal, klär vi våra kunder från topp till tå. Vi erbjuder även logotryck 
och tvättlösning på dina arbetskläder och vår webb-ID butik servar kunder dygnet runt.

På plats träffas vår expert från BlåKläder som kommer att visa bl.a. våra flamskyddskollektioner.
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Sverige
PORTO 
BETALT

Port payé
BReturadress:

Skolgången 15
802 57  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!

EURO EXPO IndustriMässor Skolgången 15, SE-802 57  GÄVLE +46 (0)26 18 10 00
info@euroexpo.se   www.euroexpo.se  www.euroexpo.no

Boka 
din monter 

redan 
idag! 

NU HAR VI SLÄPPT
MÄSSPLANEN  
FÖR 2024
Se kommande orter på 
www.euroexpo.se

Är du intresserad 
av att ställa ut? 
Kontakta oss så berättar vi mer!
026-18 10 00, info@euroexpo.se


