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VÄSTERGÖTLAND

INDUSTRIMÄSSA
NOVA ARENA, TROLLHÄTTAN 

8 - 9 FEBRUARI 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 februari samlas ledande leverantörer mot tillverkningsindustrin på  
Västergötland IndustriMässa. Du behöver inte resa långt, bo på hotell eller 
lägga flera dagar för att gå på mässa. Vi finns under två dagar i 
NOVA Arena i Trollhättan.
 
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 Trollhättan!

Accurate Technologies 
ACOEM 
Adeptor

AIRTEC Pneumatic Sweden 
Allkal 
Automation, Tidningen
Axami Systems
Axel Larsson Maskinaffär 
Beans in Cup
Binar Handling
Bio-Circle Surface Technology 
Blickle
Bosch Rexroth 
Bronco Transmission 
Busck & Co 
Camfil Svenska 
Carlsson & Möller 
Carsten Holm A/S Sealing solution
Cramo Sverige 
Duroc Laser Coating
Dustcontrol
Easy Laser 

EIE Maskin 
Fambra
Finncont

Fromm Sverige 
GA Lindberg PetroSeal
Gemü Armatur 
Holger Andreasen
Hottinger Brüel & Kjær
Hydroscand 
Hytorc Power Systems 
Industriprodukter i Stenugnsund
INK Service 
IRC. Industrial Radio Control
Kistler Nordic 
Knutwall Marking systems
Logicsystem Pneumatik
Mared Components 
Meconet 
Medical Care System MCS
Micrologistic
Nomo Kullager 
Nordiska Wemag

Nords International 
Nordsystem 
Novotek Sverige

Piltorps Varmluft 
Ramirent
Sjuntorps Truck & Maskinuthyrning 
Slangspecialisten 
Svenska institutet för standarder 
TELFA
Tranemo Textil
Transportnytt
Trollhättans Truck 
TSM Smart Storing 
UW-Elast 
VEIDEC Sverige 
Verkstadstidningen
Vigore Nordic
YP Yrkesbutiker 
Zarges
Zyyx
Åkerströms Björbo 
Åss Processventilation 

UTSTÄLLARE VÄSTERGÖTLAND - TROLLHÄTTAN
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Accurate Technologies AB
Flöjelbergsgatan 14 C, 431 37 MÖLNDAL
Tel: 031-773 71 40   
E-post: sales_se@accuratetechnologies.com
Hemsida: www.accuratetechnologies.com

Accurate Technologies mest känt som ATI, arbetar med utvecklingsverktyg inom processindustrin och 
fordonsindustrin. 

Under mässan kommer vi presentera våra produkter som är lämpliga för automation, service och produkt- 
utveckling. Blanda annat Kvaser CAN-bus produkter: interface och logger. Samt ett I/O system från 
United Electronic Industries. Kom till vår monter så berättar vi mer.

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.

Adeptor AB
Bilgatan 20, 442 40 KUNGÄLV
Tel: +46 70 509 05 03 
E-post: kurre.sarasniemi@adeptor.se
Hemsida: www.adeptor.se

Med en positiv approach hjälper vi våra kunder med att göra kloka val i alla faser av sina uppdrag. 
Kunskapscenter för Profibus och Profinet med produkter inom Industriell IT och kommunikation samt test- 
och felsökningsutrustning. Kabelanslutningar och belysning för potentiellt explosiva och krävande miljöer. 

Partners: Chalmit, Hawke, ECOM, Hirschmann, Procentec, Helmholz, Hilscher och Schildknecht.  

AIRTEC Pneumatic Sweden AB
Box 120, 283 22  OSBY
Tel: 0479-126 00   E-post: mail@airtec.se
Hemsida: www.airtec.se 

AIRTEC Pneumatic Sweden är totalleverantör inom pneumatik och vakuum.
Hög teknisk kompetens, servicegrad, egent tillverkning av cylindrar Ø12 – Ø200mm
– Vi vill bli er partner när det gäller automatisering!

Pneumatikprogram Cylindrar, Ventiler, Kolvstångslösa cylindrar, Linjärenheter, Gripdon m.m
Vakuumprogram Ejektorer (singel/multi/helautomatiska), Sugkoppar m.m
Specialprodukter Luftknivar, Flödesförstärkare, Vortexkylare, Elskåpskylare, Vibratorer m.m
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ALLKAL AB 
Timmermansgatan 3, 664 34 GRUMS Timmermansgatan 3, 664 34 GRUMS 
Tel: 054-20 38 50    E-post: clean@allkal.se
Hemsida www.allkal.se

 
Kvalificerad rengöring

Allkal är den naturliga partnern för alla typer av tvättsystem i din verksamhet. Vi utvecklar och säljer miljövänliga 
och energieffektiva system för industrin, oavsett om det handlar om små ultraljudstvättar till stora avancerade 
system. Självklart är våra maskiner helt i rostfritt stål.

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

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

Axami Systems
Fiskaregatan 17, 302 90 HALMSTAD
Tel: +46 (0)371 178 25, +46 (0)8-667 55 05    
E-post: all@axami.se
Hemsida: www.axami-ab.se

Axami Systems är en webbaserad applikation som används för att systematisera och effektivisera ett företags 
underhållsarbete. Axami Systems är flexibelt och anpassningsbart för att passa er verksamhet, oavsett bransch.

Undvik tidskrävande merarbete, onödiga stillestånd pga. ett eftersatt underhåll.

Systemet ser till att du inte missar viktiga uppgifter!

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

Ventiler och instrument till svensk industri
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Beans in Cup
Tel: 073 707 21 50, E-post: fernando.salinas@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.

Binar Handling AB
Hedekullevägen 24, 461 38 TROLLHÄTTAN
Tel: +46 (0)520 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.”

Bio-Circle Surface Technology AB
Gottskärsvägen 150 A, 439 94 ONSALAGottskärsvägen 150 A, 439 94 ONSALA
Tel: 031-10 60 70    E-post: info@bio-circle.se
Hemsida : www.bio-circle.se
 

Bio-Circle ” Making green work ”Bio-Circle ” Making green work ”
Bio-Circle Surface Technology AB är företaget som hjälper sina kunder att på ett effektivt och miljövänligt sätt Bio-Circle Surface Technology AB är företaget som hjälper sina kunder att på ett effektivt och miljövänligt sätt 
spara på miljö, hälsa, tid och pengar. Våra rengöringsvätskor är VOC-fria och har ingen eller mycket liten märkning spara på miljö, hälsa, tid och pengar. Våra rengöringsvätskor är VOC-fria och har ingen eller mycket liten märkning 
(piktogram). I vårt produktregister har vi manuella samt automatiska industritvättmaskiner så som smådelstvätt med (piktogram). I vårt produktregister har vi manuella samt automatiska industritvättmaskiner så som smådelstvätt med 
80bar tryck, karuselltvättar m.m. Välkommen till oss så hjälper vi till att hitta rätt lösning för just er.80bar tryck, karuselltvättar m.m. Välkommen till oss så hjälper vi till att hitta rätt lösning för just er.

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.

BOKA 

DIN PLATS 

REDAN 

IDAG
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Bosch Rexroth AB
Box 300 24, 400 43  GÖTEBORG
Tel: 031-89 34 60   E-post: kundvard@boschrexroth.se
Hemsida: www.boschrexroth.se 

Vi är en global, totalleverantör av maskinkomponenter som erbjuder ett komplett sortiment av komponenter 
för driv- och styrteknik. Vi erbjuder en integrerad kedja av produkter som kan sättas samman för att skapa nya, 
innovativa systemlösningar. I varumärket Rexroth får du tillgång till spetskompetensen när det gäller högklassiga 
komponenter, moduler, system och tjänster för mekanisk, pneumatisk, hydraulisk, elektrisk och elektronisk 
driv- och styrteknik. Vi är specialister på automation för såväl process- och tillverkningsindustri som för mobila 
applikationer. Det betyder, att du nu kan få alla dina behov tillgodosedda från en enda samarbetspartner: 
Bosch Rexroth. The Drive & Control Company     

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

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

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

HAR DU SETT 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

BOKA 

DIN PLATS 

REDAN 

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

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

Carlsson & Möller, AB
Box 22161, 250 23  HELSINGBORG
Tel: 042-25 38 00   E-post: info@c-m.se
Hemsida: www.c-m.se  
Till er som kund erbjuder vi

• Stort lager av termo- och härdplaster levererat av företag i världsklass. 
• Skärande bearbetning av plastdetaljer i egen verkstad samt lagerhållning av färdiga detaljer för snabba leveranser. 
• Vi bistår med teknisk rådgivning och montering. 
• Vi är certifierade enligt SS ISO 9001:2015, miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015. 
• Arbetar enligt EG1935/2004 och EG10/2011 samt Good Manufacturing Practice EG2023/2006 för livsmedelsklassade  
  konstruktionsplaster.  
• Vi tillhandahåller certifierade material enligt USP VI för Life Science applikationer.

Carsten Holm A/S Sealing solutions
Kielbergvej 16, 5750 RINGE, Denmark 
Tel: +45 62 62 52 55    E-post: holm@carstenholm.dk
Hemsida: www.carstenholm.dk 

Tätningsspecialisten Carsten Holm AB 
Saknar du en packning eller tätning? Då är det Carsten Holm AB du ska kontakta. Hos Carsten Holm – Sealing 
solution finner du ett helt universum av packningar och tätningar i både standard- och specialutförande.

Carsten Holm Sealing Solution är en av nordens ledande leverantörer av:
•    Hydrauliska tätningar
•    Pneumatiska tätningar

•    Statiska tätningar
•    Roterande tätningar

Cramo
Kardanvägen 5, 461 38 TROLLHÄTTAN
Tel: 0520-49 41 90 E-post: trollhattan@cramo.com
Hemsida: www.cramo.com

Hos oss kan du hyra byggmaskiner, liftar, anläggningsmaskiner, truckar,
bodar, boka utbildningar, köpa järnvaror och mycket, mycket mer …
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Duroc Laser Coating AB
Fabriksvägen 16, 972 54  LULEÅ
Tel: 070-673 05 45  E-post: info.lasercoating@duroc.com 
Hemsida: www.duroclasercoating.com 

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

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

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

EIE Maskin AB
Box 7, 124 21 BANDHAGEN
Tel: 08 727 88 00   E-post: info@eiemaskin.se
Hemsida: www.eiemaskin.se

Fambra AB
Buregatan 1, 441 51 ALINGSÅSBuregatan 1, 441 51 ALINGSÅS
Tel: 0322-61 14 66   E-post: moment@fambra.se
Hemsida: www.fambra.se 

Fambra, ett kompetensföretag inom moment, tillhandahåller ett urval av momentprodukter väl anpassade
för den svenska industrins krav och behov. Även garantiverkstad för flera momentnyckeltillverkare.

Försäljning  •  Kalibrering  •  Service  •  Utbildning  •  Rådgivning

Finncont AB
Kungsporten 4A, 427 50 BILLDAL
Tel: +46 768 66 22 39   
E-post: finncontab@finncont.se
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®
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Fromm Sverige AB
Box 636, 175 26 JÄRFÄLLA
Tel: 08-621 11 20  E-post: info@fromm.se
Hemsida : www.fromm.se 

Vi har ett komplett sortiment inom, stålbandning, plastbandning, sträckfilm, airpad och pappers skrynklare. 
Allt för att fylla såväl grundläggande som mer krävande behov. Med egen tillverkning av maskiner och 
förbruknings-material så kan vi snabbt möta våra kunders behov. FROMM Sverige AB är ett helägt dotter- 
företag till FROMM Holding AG i Schweiz.

GA Lindberg PetroSeal AB
Raseborgsgatan 9, 164 06 KISTA
Tel: 08-703 02 00
Hemsida: www.petroseal.se 

Försäljning av tätnings- och lagringslösningar av plast eller gummi. 
Tillhandahålla kostnadseffektiva lösningar, hög kompetens och god service  

gör oss till en naturlig partner.

GA LINDBERG

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.

HBK i Sverige
Sjöängsvägen 15, 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.



www.euroexpo.se 12

Holger Andreasen AB
Skvadronvägen 7A, 702 27 ÖREBRO 
Tel: 019-670 81 00, E-post: post@holger.se 
Hemsida: www.holger.se 

Holger Andreasen AB är en komplett leverantör av produkter inom Materialanalys, Oförstörande provning, 
Strålningsdetektering och Säkerhet. För att du som kund ska känna extra trygghet i ert samarbete med oss
har vi en egen serviceorganisation som utför service och ger support på all utrustning vi levererar och är 
certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Hydroscand AB
Smedtorpsvägen 1, 451 75 UDDEVALLA
Tel: 0522-667 060   E-post: uddevalla@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!

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.

Industriprodukter i Stenungsund 
Hantverkaregatan 12, 444 32 STENUNGSUND 
Tel: 0303-72 93 70   E-post: info@ipstd.se
Hemsida: www.ipstd.se

Varför ska du välja Industriprodukter Stenungsund?
Vi har allt till dina projekt. I vår butik finns även vår slangverkstad. Vi kan hjälpa dig med renovering och 
tillverkning av kolvstänger och cylindrar samt pressning av hydraulslang. Behöver du hjälp dygnet runt? 
Vi erbjuder jour efter avtal.
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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

INK Serive & System AB
Norrlandsgatan 3, 441 57 ALLINGSÅS
Tel: 0322-67 07 30   E-post: mattias@inkservice.com 
Hemsida: www.inkservice.com 

Vår specialitet, kontaktlös märkning med bläckstråleskrivare. Märkning på produkter och emballage av alla olika 
typer med olika skrivare från ledande leverantörer. Enkla utrustningar eller komplexa system, vi löser det mesta.

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.  
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Kistler Nordic AB
Kanalstråket 5, 433 76 JONSERED
Tel: 031-87 15 66   E-post: info.se@kistler.com
Hemsida: www.kistler.se 

Kistler är en av världens ledande tillverkare av mätteknologi baserad på den piezoelektriska effekten för mätning 
av tryck, kraft, moment samt acceleration. Vi tillverkar också roterande momentgivare samt linjärenheter med 
inbyggd kraftmätning. Kompakta elektromekaniska NC system med kraftövervakning för en felfri montering.
Försäljning, service och support av tryckgivare, kraftgivare, accelerometrar, momentgivare,  förstärkare, monitorer, 
kontrollenheter etc. Vår framgång baseras på en innovativ teknologi, marknadskännedom samt en väl utbyggd 
service och support.

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

Logicsystem Pneumatik AB
Industrigatan 22, 504 62  BORÅS
Tel: 033-17 04 70  
E-post: infoboras@logicsystemab.se
Hemsida: www.logicsystemab.se 

• Montageteknik   • Linjärteknik   •   Skruvdragning

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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Mared Components 
Box 214, 561 23 HUSKVARNA
Tel: 036-38 78 60   E-post: info.components@mared.se
Hemsida: www.maredcomponents.se

Mared Components, tidigare Mekankomponenter/MEKOM och Comprimé Components, erbjuder komponenter 
för inbyggnad i konstruktioner eller för maskinunderhåll från väl utvalda leverantörer. 

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. Hör av er med ert projekt!

Meconet AB 
Hammarby Fabriksväg 23, 120 30 STOCKHOLM
Tel: 08-449 87 00   E-post: patrik.berglin@meconet.net 
Hemsida www.meconet.net

Meconet AB (tidigare Exaktafjädrar AB), ingår sedan 2013 i den finska koncernen Meconet Oy.
Meconet Oy är nordeuropeisk partner inom produktdesign, verktygsdesign, utveckling och tillverkning av fjädrar,
stansade och djupdragna produkter. Meconet omsätter idag ca. 650 miljoner och är ca. 320 anställda.
 
I dag finns 3 fabriker i Finland och 1 i Estland, alla med sina specialområden. Sedan några år tillbaka är Meconet Oy 
IAFT16949 certifierade, och sedan många år tillbaka ISO 14001/9001 certifierade. Meconet AB fungerar idag som 
ett renodlat försäljningsbolag till Meconet Oy och vi marknadsför samtliga tjänster och produkter inom Meconet Oy.  

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

Produkter för första hjälpen vid:
Kemiska olyckor - Diphoterine och Hexafluorine

Termiska brännskador, sårtvätt och ögonskölj – MC 1 Rescue/First Aid,  MC2 och MC5
Kemiska skvätt och stänk – Neutraliserande absorbenter och saneringsvätska.

Personligt skydd – Andningsskydd, handskar, glasögon och overaller.

Micrologistic AB
Tumstocksvägen 11 A, Box 7085, 187 66 TÄBY
Tel: 08-544 401 50   E-post: info@micrologistic.com
Hemsida : www.micrologistic.com 

Vi tillhandahåller logistiklösningar för proffsanvändare såsom kärror/pirror, elektriska trappklättrare, elektriska Vi tillhandahåller logistiklösningar för proffsanvändare såsom kärror/pirror, elektriska trappklättrare, elektriska 
dragare, aluminiumramper, rullcontainers, trallor, bärselar, skåplyftar mm. Undantagslöst i högsta kvalitet från dragare, aluminiumramper, rullcontainers, trallor, bärselar, skåplyftar mm. Undantagslöst i högsta kvalitet från 
världens ledande tillverkare. Ska du flytta en värmepanna en trappa upp, 6 ton längs industrigolvet eller en liten världens ledande tillverkare. Ska du flytta en värmepanna en trappa upp, 6 ton längs industrigolvet eller en liten 
kartong över en tröskel så har vi den utrustning du behöver.kartong över en tröskel så har vi den utrustning du behöver.
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Nomo Kullager AB
Box 510, 183 25 TÄBY
Tel: 010-150 16 60, E-post: order@nomo.se
Hemsida: www.nomo.se 

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

LAGER  |  TRANSMISSIONER  |  TÄTNINGAR  |  TILLHÖRANDE TJÄNSTER

Nordiska Wemag AB
Gottskärsvägen 150, 439 94 ONSALAGottskärsvägen 150, 439 94 ONSALA
Tel: 0300-302 90   E-post: info@nordiskawemag.se
Hemsida: www.nordiskawemag.se 

Kvalité, kunskap, trygghet & lönsamhet!

Vi på Nordiska Wemag värdesätter våra kunder, och vi vet vad som krävs 
av oss för att vara en bra leverantör. Vi har lång erfarenhet inom industrin och 
har valt att samarbeta med de starkaste leverantörerna på marknaden för att 
maximera kvalitén på våra produkter och tjänster. Detta möjliggör snabba och 
säkra leveranser när det behövs som mest!
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Nords International AB
Prostgårdsvägen 2, 655 60 MOLKOM
Tel: 0553-311 00   E-post: sales@nordinternational.com
Hemsida: www.nordsinternational.com 

Nords International AB tillverkar massiva gängrördelar som är PED 2014/68/EU godkända och  Nords International AB tillverkar massiva gängrördelar som är PED 2014/68/EU godkända och  
tryckberäknade enligt EN-13480. Vi fräser och svarvar även produkter enligt era önskemål och ritningar. tryckberäknade enligt EN-13480. Vi fräser och svarvar även produkter enligt era önskemål och ritningar. 
Vi producerar produkter i många stålsorter från Austeniter, Duplex- och Nickellegeringar till Titan. Vi producerar produkter i många stålsorter från Austeniter, Duplex- och Nickellegeringar till Titan. 
Tillverkning sker i Sverige, Finland och Estland.Tillverkning sker i Sverige, Finland och Estland.

Nordsystem AB
Kontaktvägen 14, 901 33 UMEÅ
Tel: 090-13 55 99 
Hemsida : www.nordsystem.se

Företaget Nordsystem bildades under våren 2000. Detta med mångårig erfarenhet från branschen och en enorm produkt- 
kunskap. Försäljning och service går hand i hand vad gäller oss. Med nya idéer och snabb service, har vi tagit stora marknads- 
andelar både på försäljning och service. Vår affärsidé är att erbjuda kunden ett helt koncept inom luft och rengöring. Allt från 
produkt – installation – tillbehör - service - underhåll. Vi erbjuder 24-timmars ”på plats service” året runt med våra service-
bilar som alltid är i farten. Dessutom har vi en auktoriserad garantiverkstad. Med vår företagsuppbyggnad är vi extremt flexibla, 
detta gör att vi alltid kan hitta en bra lösning för just ditt företagsbehov. Vårt mål är att vara den naturliga samarbetspartnern vad 
gäller luft och rengöring till industrin. Detta skall leda oss till en marknadsledande position i Norrland.
Om du vill veta mer om oss, ser vi fram emot att du kontaktar oss.
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Novotek Sverige AB
Box 16014, 200 25 MALMÖ
Tel: 040-31 69 00   E-post: info@novotek.se
Hemsida: www.novotek.se
 

Digitalisering och mognadsanalyser 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 du 
bland annat att få ta del av 5 steg för en lyckad digitalisering. Välkommen!

Piltorps Varmluft AB
Backa Bergögata 7, 422 46 HISINGS BACKA
Tel: 031-58 30 65   E-post: info@piltorps.se
Hemsida: www.piltorps.se 

Piltorps Varmluft AB erbjuder luftvärmare och fläktar inom ett brett effektområde, för tex. torkanläggningar, 
krymptunnlar, värmeskåp, pelletsbrännare mm. Vi säljer även svetspistoler samt avancerad utrustning för 
svetsning av plast. Användningsområden är bla. tak-duk, VA-plaströr, fjärrvärme, PVC golvmattor, marktäckande 
membran inom miljövård samt lagning och tillverkning av kapell och presenningar. 

Ramirent
Betongvägen 9, 461 38 TROLLHÄTTAN
Tel: 0520-48 82 40   E-post: trollhattan@ramirent.se
Hemsida: www.ramirent.se

På Ramirent vägleder vi dig genom hela projektet. 
För ökad effektivitet och säkerhet i projektet till att erbjuda rätt utbildning och se över vilka maskiner du ska välja.
Vi är din lokala maskinuthyrare - alltid med hållbarhet i fokus.

Kom på grön kvist med RamiGreen.
Att minska koldioxidutsläppen är en vinst både för miljön och för dig. Idag är 85 procent av våra verktyg, 
maskiner och bodar helt fria från koldioxidutsläpp. Fråga efter RamiGreen för ett hållbart val!

Sjuntorps Truck & Maskinuthyrning AB
Torpavägen 24, 461 78 SJUNTORP
Tel: 0520-44 08 75   E-post: info@absjuntorp.se
Hemsida: www.absjuntorp.se

Sjuntorps Truck & Maskin är det kompletta truckföretaget. Vi utför allt från service, reparationer och ombyggnad 
av truckar till uthyrning av truckar och liftar. Dessutom säljer vi reservdelar och tillbehör till alla märken och 
håller även utbildningar för maskinförare, säkra lyft och heta arbeten. Vi har även ett mycket stort utbud av 
begagnade truckar. Besök oss i vår monter för mer information!



www.euroexpo.se 18 www.euroexpo.se 22

ANTAL MÄSSOR 2023 

15
11 ST I SVERIGE  

OCH 4 ST I NORGE

ETT ENKELT SÄTT ATT 
SKAPA KONTAKTER
Vår affärsidé sedan 1997 är att arbeta med rationella möten  
mellan köpare och säljare inom tillverkningsindustrin. 
 
Vi hjälper företag att bygga upp affärsrelationer på såväl kort  
som lång sikt. För att åstadkomma detta bygger vi regionala 
industrimässor nära er kundkrets. De besökande företagen 
behöver bara avsätta några timmar för att träffa marknadsledande 
leverantörer på        EURO EXPO IndustriMässa.

       Till industrimässorna bjuder vi in beslutsfattare 
med el-, drifts-, produktions-, underhålls-, 
konstruktions- och inköpsansvar samt 
skyddsombud på regionens tillverkande 
företag. Genom att ställa ut på våra 
regionala industrimässor når företag 
ut till rätt beslutsfattare på ett 
kostnadseffektivt sätt. 

Fri entré 
för dig som 

arbetar inom 
industrin!
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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! 

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!

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

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

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.
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TSM Smart Storing AB
Töllåsvägen 433, 473 91 HENÅNTöllåsvägen 433, 473 91 HENÅN
Tel: 0304-80 90 80   E-post: info@smartstoring.se
Hemsida: www.smartstoring.se

UW-ELAST AB
Förrådsgatan 38, 542 35 MARIESTAD 
Tel: 0501-27 94 50 
Hemsida: www.uw-elast.se
 
    

UW-ELAST som grundades 1975 ingår i Garpo-koncernen. Företaget är Skandinaviens ledande tillverkare
av formgjutna produkter i polyretan, ett material vars egenskaper ger stora möjligheter att lösa många
av industrins slitage- och nötningproblem. 

UW-ELAST har lång erfarenhet som problemlösare och leverantör till industrin.
       

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.

Trollhättans Truck AB
Kardanvägen 67, 461 38 TROLLHÄTTAN
Tel:  010-280 43 00   E-post: info@trollhattanstruck.se 
Hemsida: www.trollhattanstruck.se 

Vi är det naturliga valet.

Försäljning  •  Hyrtruckar  •  Hyrliftar  •  Utbildning  •  Service & Reparationer
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Vigore Nordic AB
Kristineholmsvägen 10N, 441 39 ALINGSÅS
Tel: 070-533 49 04   E-post: mats.karlstedt@vigore.se
Hemsida: www.vigore.se

Vi visar RAMI-YOKOTA´s erbjudande av monteringsverktyg från YOKOTA och RED ROOSTER

Tillförlitlighet, Snabbhet och Hållbarhet är avgörande för all montering. Med vårt EAS-koncept fokuserar vi på det bästa 
verktyget, både för jobbet och för din miljö. Det kombinerar valet av kraft - Batteri, Elektrisk eller Luft - med design och 
ergonomiska funktioner.

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!

VerkstadstidningenTransportnytt

YP Yrkesbutiker AB
Kardanvägen 17, 461 38 TROLLHÄTTAN
Tel: 0520-74744   E-post: trollhattan@yp.se 
Hemsida: www.yp.se

YP Yrkesbutiker är en fullservicebutikskedja för arbetskläder 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.

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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ZYYX Labs AB
Britta Sahlgrens gata 1, 421 31 VÄSTRA FRÖLUNDA
Tel:031-799 57 17 E-post: sales@zyyxlabs.com
Hemsida: www.zyyxlabs.com    

Visste du att världens tystaste och renaste 3d-skrivare kommer från Göteborg?
ZYYX är ett företag som gör 3d-skrivare, vilket innebär att vi utvecklar, tillverkar och säljer 3d-skrivare under  
varumärket ZYYX. De är anpassade för kontorsbruk och säljs till industriella användare över hela världen.  
På mässan kommer ni att kunna se vår nyaste skrivare ZYYX Pro II som kommer att skriva ut i starka komposit- 
material. Prata gärna med oss om vårt koncept för att ta fram och testa en prototyp på 24 timmar, för att kunna 
snabba upp er produktutvecklingstakt. Vi kommer även visa nya möjligheter att skriva ut delar i keramer och metaller.

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

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

Åss Processventilation AB
Svarvaregatan 14, 442 34 KUNGÄLV
Tel: 0303-109 65   E-post: info@processvent.se
Hemsida: www.processvent.se

Små och smidiga industridammsugare för en bättre arbetsmiljö
Efter 40 år på marknaden är vi en av de ledande tillverkarna av industriella 
centralsuganläggningar och industridammsugare.
Vi utvecklar anpassade, säkra och innovativa lösningar inom sugteknik.
Aluminium eller asbest, damm eller spån, explosivt eller inte – en industri-
dammsugare från Ruwac gör sitt jobb grundligt, säkert och länge.

SPS 250 R01 A 1-fas

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

GÄSTRIKLAND INDUSTRIMÄSSA

GÄVLE
Monitor Arena, 10 - 11 maj 2023

SMÅLAND INDUSTRIMÄSSA

OSKARSHAMN 
Arena Oskarshamn, 24 - 25 maj 2023

VÄSTERBOTTEN INDUSTRIMÄSSA

SKELLEFTEÅ 
Norrvalla IP - Bollhall, 22 - 23 mars 2023

DU HAR VÄL BOKAT  

 DIN MONTER
INFÖR VÅREN?
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Sverige
PORTO 
BETALT

Port payé
BReturadress:

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!

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

Landets ledande industrileverantörer  
finns på plats för att träffa dig! 


