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VÄSTMANLAND

INDUSTRIMÄSSA
VÄSTERÅS ARENA, VÄSTERÅS 

25 - 26 JANUARI 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 januari samlas ledande leverantörer mot tillverkningsindustrin på  
Västmanland IndustriMässa. Du behöver inte resa långt, bo på hotell eller 
lägga flera dagar för att gå på mässa. Vi finns under två dagar 
i Västerås Arena i Västerås.
 
Det är fri entré för dig som arbetar inom industrin. Mässan har öppet kl 08.00-16.00.
Besöker du mässan mellan kl 08.00-09.00 så 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 

Västerås!

ABB Electrification Sweden 

AC Maskinservice

ACOEM 

Agaria

AIRTEC Pneumatic Sweden 

Aknes Mekaniska

Alutrade 

AQ Components Västerås 

Automation, Tidningen

Avans Linjärteknik 

Axel Larsson Maskinaffär 

AxFlow

Balluff

Beans in Cup

Bengtssons Maskin TOOLS

Bengtssons Maskin Transmission 

BK Services

BLH Nobel / Vishay Nobel

Blickle

Bronco Transmission 

Busch Vakuumteknik

Busck & Co 

Colly Flowtech 

Dematek 

DENIOS

Destaco Svenska 

Divisoft Power Technologies

Dustcontrol

DynaMate 

Easy Laser 

EGE-Specialsensorer

EIE Maskin 

FAB Detect 

FAS Tech 

Fromm Sverige 

Gemü Armatur 

Golvlyftarna i Sverige 

HBK 

Hofpartner 

Hydroscand 

Hytorc Power Systems 

IRC. Industrial Radio Control

JUMO Mät & Reglerteknik 

KAESER KOMPRESSORER

Karlstad Vulk & Montage

Kistler Nordic 

Knutwall Marking systems

Kompass Sverige 

Kompauto Nordic 

Koteko 

Kytölä Instrument 

Lindholm & Stribo Marking

Lövånger Elektronik Fagersta 

Mared Components 

Nederman Nordic 

Nomo Kullager 

Nords International 

OEM Motor

Oppunda Svets & Mekanik

PMA

RAFI

Robus Industripartner 

Rotage 

Sandberg & Söner 

SEJFO Group 

Simson Power Tools 

SMC Automation 

Sparepartner i Karlskoga 

Spinova 

Spraying Systems Sverige 

Stillströms Industrifärg

Sverull Elektrodynamo 

TELFA

Thermotech

Tillquist Group 

Torque Elite

Tunga Lyft 

UE Systems Europe

Verkstadstidningen, Transportnytt 

Viaduct

Västerås MaskinByggar Center 

W.Gessmann 

Wennerlunds Maskin

Westermo Data Communications

Zarges

Åkerströms Björbo

UTSTÄLLARE VÄSTMANLAND - VÄSTERÅS 2023
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— 
Teknik i framkant. 
Vi har produkterna.

Vårt erbjudande inom automation och maskinsäkerhet är bland de 
mest omfattande på marknaden och nya produkter utvecklas ständigt. 
Genom integration och kommunikation mellan produkter förbättras 
funktionaliteten. 

Ambitionen är att göra det enkelt att skapa säkra arbetsplatser genom 
kunskap, produkter och lösningar för produktionsvänlig säkerhet. Med 
ett komplett och koordinerat sortiment med hög tillförlitlighet och pre-
standa även för de mest krävande applikationerna är ABB ett tryggt val. 
abb.se/lagspanning
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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.

— 
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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Givare, brytare  
och lås

Ljusridå 
och ljusbom

Tryckknappar

Säkerhets-PLC och  
säkerhetsrelän

Nätaggregat, 
normprodukter och reläer
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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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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.

AC Maskinservice AB
Stensnäsvägen 4, 713 32 NORA
Tel: 0587-151 00   E-post: info@acmaskin.se
Hemsida: www.acmaskin.se 

AC Maskinservice AB är en etablerad leverantör av servicetjänster och produkter till framför allt 
verkstadsindustrin. Vi har erfarenhet av akutservice, maskinunderhåll, maskinflytt och övriga reparationer. 

Vårt breda kontaktnät ger våra kunder alternativa lösningar på service och övriga produkter inom områdena:
• Miljöarbete i verkstad – Oljeskimmer/avskiljare, grovdammsugare
• Maskintillbehör – fabrikat Tsudakoma, Greber, Angst och Irco
• Maskinskydd – Teleskopskydd, skyddsbälgar, teleskopfjädrar, avstrykare, personskydd
• Smörjsystem – fabrikat Lube och Perma tec

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

Agaria AB
Box 140, 184 22 ÅKERSBERGA
Tel: 08-540 660 85   E-post: jonas.axelsson@agaria.se
Hemsida: www.agaria.se 

Vi arbetar med ett flertal typer av utrustningar som kan indelas i tre olika teknikområden.

- Ytbehandling - Laserteknik för rengöring, skiktborttagning och CO2 snö samt utrustningar för ytaktivering 
  och förbehandling på ytor före limning, tryckning, beläggning etc.
- Plastsvetsning – utrustningar för plastsvetsning (8 metoder).
- Brandteknik – Högtrycksaggregat för effektiv brandgaskylning och släckning med vatten och skuminblandning.
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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

Aknes Mekaniska AB
Träsängsvägen 5, 748 41 ÖRBYHUS
Tel: 0295-105 11   E-post: info@aknes.se 
Hemsida: www.aknes.se

Vi erbjuder ett brett tjänsteutbud av mekaniktillverkning. Från konstruktionsstöd, prototyp och förserie till  
serieproduktion, montage och lagerhållning. Flexibla affärs- och helhetslösningar anpassade efter era behov.

Produktion av högkvalitativa mekaniklösningar i modern, automatiserad maskinpark för CNC-bearbetning  
av svarvade och frästa komponenter. Tjänsteutbudet omfattar olika typer av maskinbearbetning, montage  
och systemleverans.

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

Alutrade är en komplett leverantör av aluminiumprofiler. Vi tillhandahåller kundanpassade profiler, Alutrade är en komplett leverantör av aluminiumprofiler. Vi tillhandahåller kundanpassade profiler, 
standardmaterial, ramper – allt inom aluminium, från material till färdig produkt!standardmaterial, ramper – allt inom aluminium, från material till färdig produkt!

Vi erbjuder ett av Europas största och mest omfattande lagerprogram med ett unikt urval av legeringar  Vi erbjuder ett av Europas största och mest omfattande lagerprogram med ett unikt urval av legeringar  
och dimensioner. Vidareförädling ombesörjes.och dimensioner. Vidareförädling ombesörjes.

AQ Components Västerås AB
Kretskortsvägen 6, 721 36 VÄSTERÅS
Tel: 021-470 33 30   E-post: aqcv.offerter@aqg.se 
Hemsida: www.aqg.se  

AQ Components Västerås har i många år tillverkat allt från enklare detaljer till färdiga system. 
Konstruktion och utveckling av artiklar och produkter är centralt i vårt sätt att arbeta mot våra kunder. 

Våra egna produkter innefattar bland annat gängsäkringar, elfördelningscentralerna UNI och SPEKTRA 
samt tilluftsaggregatet Elektroprim. Som en av de största tillverkarna av koppardetaljer i Sverige vågar 
vi kalla oss kopparspecialisten. AQ – We are reliable
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Avans Linjärteknik AB
Hylsvägen 8, 721 30 VÄSTERÅS
Tel: 021-18 40 70   E-post: info@avanslinjarteknik.se 
Hemsida: www.avanslinjarteknik.se 

DET LILLA FÖRETAGET MED DE STORA RESURSERNA!

Tack vare det unikt intima samarbetet med våra leverantörer kan vi erbjuda våra kunder support, 
avancerade tekniska lösningar och högkvalitativa produkter som få betydligt större företag kan 
konkurrera med. Samtidigt har vi kvar det lilla företagets dynamik med fokus på nöjda kunder, 

problemlösning, korta leveranstider och kundspecifika lösningar.

Avans Maskintillbehör AB
Hylsvägen 8, 721 30 VÄSTERÅS
Tel: 021-18 40 70   E-post: info@avansmaskin.se 
Hemsida: www.avansmaskin.se 

DET LILLA FÖRETAGET MED DE STORA RESURSERNA!

Tack vare det unikt intima samarbetet med våra leverantörer kan vi erbjuda våra kunder support, 
avancerade tekniska lösningar och högkvalitativa produkter som få betydligt större företag kan 
konkurrera med. Samtidigt har vi kvar det lilla företagets dynamik med fokus på nöjda kunder, 

problemlösning, korta leveranstider och kundspecifika lösningar.

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
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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 er-
bjuda de bästa lösningarna när det gäller pumpar, system, service och kringutrustning.

Balluff AB
Gamlestadsvägen 2, B19, 415 11 GÖTEBORG
Tel: 031-340 86 30   E-post: info.se@balluff.se
Hemsida: www.balluff.se 

Industriella givare, sensorer, RFID- och Vision-system med tillhörande nätverk,  
mjukvara, kablage och kringutrustning för automation.

Beans in Cup
Tel: 020-85 80 80   E-post: tommy.westholm@beansincup.se
Hemsida: www.beansincup.se

Beans in Cup grundades 2017 genom en sammanslagning av tre etablerade kaffebolag, och är idag en av  
Sveriges ledande aktörer inom kaffe på kontor och arbetsplatser. Vi levererar kaffelösningar till arbetsplatser  
i hela Sverige och vi är passionerade i vår strävan att erbjuda ett bättre kaffe på jobbet. Det gör vi genom  
professionalism och vår kunskap gör att varje kund får en god upplevelse, både utifrån smak, service och  
hållbarhet, som är vårt kundlöfte. Vi finns på 22 orter från Kiruna i norr till Malmö i syd med cirka 225 anställda.

Bengtssons Maskin AB
Box 501, SE-232 24 ARLÖV
Tel: +46 40 680 73 00   E-post: info@bengtssons-maskin.se
Hemsida: www.bengtssons-maskin.se

Bengtssons Maskin grundades redan 1913, men det var inte förrän på 1950-talet som vi tog en inriktning mot me-
kaniska 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.
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BLH Nobel / Vishay NobelBLH Nobel / Vishay Nobel AB
Skrantahöjdsvägen 40, 691 27 KARLSKOGASkrantahöjdsvägen 40, 691 27 KARLSKOGA
Tel: 0586-630 00   E-post: blhnobel.se@vpgsensors.com
Hemsida: www.blhnobel.com  

BLH Nobel är världsledande inom vägning och kraftmätning med lastceller och system.BLH Nobel är världsledande inom vägning och kraftmätning med lastceller och system.
Vi utvecklar och tillverkar Svenska produkter. Kostnadsfri konsultation för våra kunder.Vi utvecklar och tillverkar Svenska produkter. Kostnadsfri konsultation för våra kunder.

Blickle AB
Box 22157, 250 23 HELSINGBORG
Tel: 042-18 51 70    E-post: info@blickle.se
Hemsida: www.blickle.se

HÄMTA DIN NYA KATALOG G16 MED ÖVER 4000 NYA HJUL & LÄNKHJUL
Eller ring och beställ din katalog kostnadsfritt.

     
Totalt över 30 000 olika produkter. Vi är en av världens ledande tillverkare av hjul och länkhjul. Vi har ett av 

marknadens bredaste sortiment av standardprodukter och speciallösningar med bärighets område upp till 100 ton. 
Från vårt välsorterade lager i Helsingborg eller logistikcenter i Tyskland levererar vi snabbt och enkelt. 

Via hemsidan finner ni vår nya produktkonfigurator och CAD filer.

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

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

BK Services AB
Fridtunagatan 24, 582 13 LINKÖPING
Tel: 013-21 26 50   E-post: johan@bk-services.se 
Hemsida: www.bk-services.se

BK Services hjälper dig med CE-märkning, EMC-mätningar, radiomätningar & elsäkerhetsgranskningar 
av dina elektriska produkter. Vi är ett högkvalitativt & priseffektivt laboratorium med vänligt bemötande. 
BK Services finns i Linköping, endast några minuter från E4:an.

Välkommen att kontakta oss om du behöver hjälp med CE-märkningen!

•             •



www.euroexpo.se 13

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

Busch Vakuumteknik AB
HK/Försäljning & Service 
Växthusvägen 2, 435 33 MÖLNLYCKE 
Tel: 031-338 00 80   E-post: info@busch.se 
Hemsida: www.busch.se 

•   Försäljning & Service, Uppsala, tel: 018 470 14 30 
•   Service, Helsingborg, tel: 042 400 98 30

BUSCH VACUUM SOLUTIONS är en av världens ledande leverantörer av vakuumpumpar och kompletta vakuum-
system för kunder inom ett flertal branscher och tillämpningar. Välkommen till oss för vidare diskussioner.

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
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Colly Flowtech AB
Raseborgsgatan 9, 164 74 KISTA
Tel: 08-703 01 30   E-post: flowtech@colly.se
Hemsida: www.collyflowtech.se

Colly Flowtech Colly Flowtech levererar ett heltäckande program av pumpar, värmeväxlare, slangar, ventiler, 
snabbkopplingar & rostfria rördelar/konstruktioner till industrin i Sverige. 

Vi har egen Svensk tillverkning av tryckluftsdrivna membran pumpar i Jönköping via Dominator Pump, 
och i Kolbäck har vi egen tillverkning av syrafasta rördelar/konstruktioner på A.G. Johansons Metallfabrik.

Dematek är Sveriges ledande företag inom lyftanordningar och lyftredskap för svensk industri. 
Vi har erbjudit lösningar för Trygga Lyft sedan 1919. Vi konstruerar, säljer, monterar och utför 
underhåll på traverser, svängkranar, telfrar, lyftbord och många andra produkter.

Dematek AB      
Distriktskontor, Kabelgränd, byggnad 332, 721 36 VÄSTERÅS     
Tel: 010-202 35 00   E-post: dematek@dematek.se
Hemsida: www.dematek.se 

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

För dig som vill ha en miljösmart och säker arbetsplats med fräschare tänk, effektivare spillhantering 
och välfungerande utrustning finns DENIOS. 

Vi utvecklar och tillverkar produkter för hantering, förvaring och sanering av kemikalier med syftet att skydda 
människa, miljö och verksamhet från risker. 

Mer information hittar du på vår hemsida, www.denios.se

DESTACO Svenska AB
Svarvarvägen 4, 142 50 SKOGÅS
Tel: 08-464 89 11   E-post: info@destaco.se 
Hemsida: www.destaco.se 

MAGNETER   •   SPÄNNTEKNIK  •   GRIPDON   •  PNEUMATIK •  STANSNING  •  HANTERING
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Dustcontrol AB
Box 3088, 145 03 NORSBORG
Tel: 08-531 940 00   E-post: sales@dustcontrol.se 
Hemsida: www.dustcontrol.se  

Dustcontrol tillverkar mobila industri- och byggdammsugare, fasta suganläggningar samt kringutrustningar och  
tillbehör. Vi hjälper företag i hela världen att uppnå en renare arbetsmiljö. Vår utvecklingsavdelning och tillverkning 
finns i Sverige.  
Med utrustning från oss suger du upp stoft, rök, spån, oljespill och andra ohälsosamma partiklar redan vid källan.
Resultatet är effektivare tillverkning. En hälsosam arbetsmiljö leder till minskad sjukfrånvaro, effektivare produktion, 
färre driftstopp och bättre produktionskvalitet.

DynaMate AB
Box 3, 151 21 SÖDERTÄLJE
Tel: 08-522 933 00   E-post: info@dynamate.se
Hemsida: www.dynamate.se 

Automation, Maskinservice, Produktion & Underhåll 
DynaMate erbjuder hållbara tjänster mot svensk industri och är ett av de största industriserviceföretagen 

i Sverige med ca 130 anställda och en omsättning på ca 200 miljoner kronor. 
DynaMate är en del av Enerco Group AB. Tillsammans utvecklar vi framtidens industri.

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  

Divisoft AB
Sturevägen 3, 177 56 JÄRFÄLLA
Tel: 08-540 248 09   E-post: info@divisoft.se 
Hemsida: www.divisoft.se 

Divisoft AB är en expert och distributör inom kraft och strömförsörjning. Divisoft AB är en expert och distributör inom kraft och strömförsörjning. 

Utöver kunskap så tillgodoser vi våra kunder med komponenter samt DC-aggregat och AC- & DC-laster för Utöver kunskap så tillgodoser vi våra kunder med komponenter samt DC-aggregat och AC- & DC-laster för 
test- och labbändamål samt batterisimulering. I detta segment så representerar vi TDK-Lambda samt EA’s test- och labbändamål samt batterisimulering. I detta segment så representerar vi TDK-Lambda samt EA’s 
(ElektroAutomatik) produkter.(ElektroAutomatik) produkter.
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EGE Specialsensorer AB
Hallbergsplatsen 5, 503 30 BORÅS
Tel: 0325-120 60   E-post: sv@ege-elektronik.com
Hemsida: www.ege-elektronik.com

EGE offers reliable and high quality measuring systems and sensors for tough requirements: flow sensors, 
level sensors, proximity switches, infrared detectors and metal detectors.

Our cutomers rely on our wide portfolio of flow sensors, sensors, sensors for harsh environments 
as well as application specific and customized sensors.

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

FAB Detect AB
Älvsbyvägen 8, 139 52 VÄRMDÖ
Tel: 08-56 20 33 45   E-post: service@fabdetect.se
Hemsida: www.fabdetect.se 

FAB detects verksamhet sträcker sig från enkla handburna gasvarnare till komplexa gaslarmssystem. 
Vi har lång erfarenhet av gasdetektion inom renrum, tillverkningsindustri, VA, biogas och sjukhus. 

 • Fasta installationer   • Läcksökare
 • Syrevakter   • Portabla gasdetektorer/personskydd
 • Service och kalibrering   • SDM 72/73 stålpartikelmätare

FAS Tech AB
Skälbyvägen 12, 15535 NYKVARN
Tel: 0709495354   E-post: peter.fredriksson@fasystem.se
Hemsida: www.fasystem.se

FAS Tech AB tillverkar och levererar industriella datorsystem och produkter. Allt från enklaste datorkort  
till kompletta serversystem. De senaste åren har även kundanpassade datorer blivit mer efterfrågade.  
Framför allt är det olika typer av display och pekdatorer vi kundanpassat. Kontakta oss om du sitter med en idé 
där någon typ av dator, pekskärm eller liknande ska ingå. Vi har också möjlighet till framtagning av inbäddade 
operativsystem, drivrutiner och programvaror. 

Med vår långa erfarenhet av industriella datorsystem och tillverkning i Asien kan vi erbjuda våra kunder högsta 
kvalitet till ett mycket intressant pris.



www.euroexpo.se 17

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.

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 AB
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.

Golvlyftarna i Sverige AB
Senapsvägen 14, 305 96  ELDSBERGA
Tel: 072-729 12 14   E-post: kontakt@golvlyftarna.se      
Hemsida: www.golvlyftarna.se    

Golvlyftarna har gedigen erfarenhet av att lyfta hus och industrigolv utan att produktion, boende eller försäljning 
stannar av. Genom att i största mån arbeta utifrån kan verksamheten fortgå som vanligt på insidan. 
Vi jobbar alltid efter våra kunders förutsättningar. Vi har ett personligt och professionellt bemötande och snabb 
återkoppling till våra kunder. Vi arbetar rikstäckande.
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Hofpartner AB
Mor Annas väg 1, 662 32 ÅMÅL
Tel: 0532-60 85 80   E-post: info@hofpartner.se
Hemsida: www.hofpartner.se

 

Hofpartner AB utvecklar, tillverkar och marknadsför rullaxlar, chuckar och smarta lyfthjälpmedel.
Med hjälp av innovativ teknik har vi skapat ”intelligenta” lyfthjälpmedel som sparar både tid, pengar 
och personalens ryggar.

Vi är återförsäljare för Palomats pallställ, Kelvas banrenare samt agent för Menzels specialmaskiner.

Hydroscand AB
Strömledningsgatan 3, 721 37 VÄSTERÅS
Tel: 021-18 91 89   E-post: vasteras@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.

IRC Industrial Radio Control AB
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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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. 

KAESER KOMPRESSORER AB
Box 7329, 187 14 TÄBY
Tel: 08-544 443 30   E-post: info.sweden@kaeser.com
Hemsida: www.kaeser.se

Kaeser Kompressorer tillhandahåller ett komplett sortiment kompressorer i premiumklassen. 
Vi har lyckats skapa intelligentare tryckluft genom att kombinera hög teknisk kvalitet med låg energiförbrukning! 
I Sverige är vi näst största aktör på marknaden och har ett varumärke med ett antal starka kärnvärden – 
Sigma-profilen, produktkvalitet, energismart. Det är skillnad mellan oss och andra i branschen - vi gör vårt 
område enkelt för kunderna. Vi satsar också på ett engagerat miljötänkande och att serva kunderna 
till 100% i alla lägen. Kaeser är helt enkelt en utmanare som anstränger sig hårdare.
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Vulk & Montage AB
Del av Continental Group, Conveying Solutions
Blekegatan 8, 652 21 KARLSTAD (huvudkontor)
Tel: 054-86 08 10   E-post: info@vulk.se
Hemsida : www.vulk.se 

Allt från leverans av transportband & komponenter till kompletta transportlösningar 
inklusive konstruktion, tillverkning, montage & idrifttagning.

Plast, polyuretan, gummiduk, drivremmar, autoklavvulkning och andra industriförnödenheter.

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

Kompass Sverige AB
Kronobergsgatan 49, Kronobergsgatan 49, 112 33 112 33 STOCKHOLMSTOCKHOLM
Tel: 08-412 00 600   E-post: info@kompass.seTel: 08-412 00 600   E-post: info@kompass.se
Hemsida: www.kompass.seHemsida: www.kompass.se

Kompass ser till att era produkter och tjänster presenteras för rätt inköpare i 67 länder. Vi hjälper er att bli 
hittade och ser till att stärka ert varumärke, såväl lokalt som globalt. Dessutom kan man med Kompass  
prospekteringstjänst Easybusiness enkelt hitta tvillingar till sina befintliga kunder och leverantörer på en  
unikt detaljerad nivå. 
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Kompauto Nordic AB
Box 265, 771 26 LUDVIKA
Tel: 010-130 10 00   E-post: info@kompauto.se 
Hemsida: www.kompauto.se 

VENTILER – INSTRUMENT – TRYCKLUFT

Specialister på flödesmätning av gas och vätska.

Koteko (a part of Prevas AB)
Stenbygatan 6, 721 36 VÄSTERÅS
Tel: 021-15 02 10   E-post: koteko@koteko.se
Hemsida: www.koteko.se / www.prevas.se 

Koteko är sedan den 1/11 en del av Prevas koncernen.
Kom till vår monter så informerar vi dig om vad det innebär för dig.

Vi erbjuder dig som kund en komplett leverantör inom området processautomation med tillhörande skåp- 
tillverkning, installation, drivsystem, mekanik- och hydraulikutrustning. Vi utför uppgraderingar, prestanda- 
höjningar eller flytt av befintliga maskiner samt implementering av nya maskiner och processavsnitt.

Part of

Kytola Instrument AB
Ringborregatan 1, 721 34 VÄSTERÅS
Tel: 021-30 43 40   E-post: info@kytola.se
Hemsida : www.kytola.se 

Kytola Instrument tillverkar och marknadsför flödesmätare för vätskor och gaser samt oljecirkulationssystem.

Lindholm & Stribo Marking AB
Box 550, 175 26 JÄRFÄLLA
Tel: 08-584 309 89   E-post: paolo@lsmarking.se
Hemsida: www.lsmarking.se  

Lindholm & Stribo erbjuder kostnadseffektiva och kompletta lösningar på märkning. Med manuella eller  
datorstyrda maskiner från Lindholm & Stribo Marking AB kan du märka de flesta typer av detaljer och material.  
En bred sortering av maskiner, tillbehör och förbrukningsvaror för slag- och rullprägling, nålprägling,  
varmprägling, etsning samt integrerade lösningar för verktygsmaskiner.
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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

LEAB Fagersta AB
Industrivägen 18, 737 30 FAGERSTA
Tel: +46 223-420 50   
Hemsida: www.leab.se

LEAB Group är specialister på elektronikproduktion som med långsiktighet, pålitlighet 
och stabilitet erbjuder produktion och kvalitetssäkring utöver det vanliga. 

Därför är vi ett naturligt val för kunder med höga krav på kvalitet, leveransprecision och miljötålighet.

Mared Components AB
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!

Nederman Nordic AB
Sydhamnsgatan 2, 252 28 HELSINGBORG
Tel: 042-18 87 00   E-post: info@nederman.se 
Hemsida: www.nederman.se  

Nederman är en världsledande leverantör av produkter och system inom området miljöteknik med fokus
på luftfiltrering och återvinning. Våra lösningar bidrar till att minska miljöpåverkan från industriproduktion,
skapa ren och säker arbetsmiljö samt öka produktionseffektivitet. Nedermans erbjudande omfattar allt från
projektering till installation, driftsättning och service. Försäljning sker via dotterbolag i 29 länder samt
återförsäljare och distributörer i ett 30-tal länder. Nederman utvecklar och producerar vid egna tillverknings-
och sammansättningsenheter i Europa, Asien och Nordamerika. Koncernen är noterad på OMX Small Caplista,
har cirka 1400 anställda och omsätter cirka två miljarder kr.
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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

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.

OEM Motor AB
Box 1011, 573 28 TRANÅSBox 1011, 573 28 TRANÅS
Tel: 075-242 44 00   E-post: info@oemmotor.se 
Hemsida: www.oemmotor.se 

OEM Motor erbjuder produkter för olika typer av mekanisk rörelse och kraftöverföring. Vi har delat in detta i fyra 
produktsortiment; drivelektronik, motorer med eller utan växel, linjära produkter och transmissioner. Vi riktar oss 
främst till kunder i Sverige som tillverkar en maskin eller utrustning och har behov av antingen enskilda kompo- 
nenter eller fungerande lösningar. Vår bredd och höga kunskap ger oss möjligheten att erbjuda rätt produkt för 
din applikation.

Oppunda Svets & Mekanik AB
Videvägen 4, 641 49 KATRINEHOLM
Tel: 0150-48 91 20 
Hemsida: www.oppaunda.se 

Oppunda Svets & Mekanik AB / Elektrofläkt konstruerar och tillverkar industrifläktar, rökgasfläktar
för varma gaser och transportfläktar till de flesta behov. Alla storlekar och material – stål, rostfritt, syrafast,
slitdelar även i Hardox. Vi anpassar helhetslösningar av stofthantering och luftrening till all typ av industri
efter kundens behov. Erbjuder även service av era anläggningar med balansering av fläkthjul på plats,
vibrationsmätning samt reparationer.
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PMA AB
Alfred Fjelnersväg 2, 290 34 FJÄLKINGE
Tel: 072-506 02 53   E-post: oscar.molin@pmaab.com
Hemsida: www.pmaab.com

PMA AB är ett företag som utför allt från enkla installationsuppdrag till komplexa helhetslösningar med robotar. 
På mässan kommer vi visa upp en standardiserad robotcell för maskinbetjäning där operatören inte behöver ha 
någon robotkunskap alls sedan tidigare. Detta är ett sätt att möta den efterfrågan som ställs i industrin för små 
och medelstora företag och där variationen och flexibilitet är extremt varierande och viktigt.

274C

Svart

-

-

-

-

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

Den ENDA TIDNINGEN I SVERIGE som enbart bevakar processindustrin. 
Vi rapporterar om de senaste tekniktrenderna, de viktigaste affärerna, de avgörande politiska besluten och de
intressantaste människorna. Oavsett vilken tillverkande industri man tillhör är vi övertygade om att det finns
mycket gemensamt exempelvis inom produktionsteknik, IT och automation, underhåll, energi och miljöteknik.
Process Nordic är oberoende av branschorganisationer och företag och kommer ut i cirka 10.000 ex med 
10 nummer per. Tidningen ges ut av Nordiske Medier - Nordens största fackpressförlag.

RAFI GmbH & Co AB
Ravensburger StraRavensburger Straßße 128-134, 882 76 e 128-134, 882 76 BERG GERMANYBERG GERMANY
Tlf: 070-324 43 33   E-post: stefan.steiner@rafi-group.com
Hjemside: www.rafi-group.com 

RAFI Gmbh founded in 1900, is one of Europe’s leading manufacturer of Human Machine Interface HMI.
Located in South of Germany in Ravensburg with development, assembly, production, quality and warehouse. 
In total 2200 employees and 350M€ turnover. From here RAFI supplies the world with switches, illumination 
and automation with state of the art technology – let RAFI support you in the world of HMI.

Robus Industripartner AB
Järnmalmsgatan 4, 721 32 VÄSTERÅS
Tel: 021 - 14 33 00   E-post: vasteras@robus.se
Hemsida: www.robus.se  

Robus Industripartner AB är ett företag som etablerades 2016 vars huvudfokus är att förse företag inom industrin, 
främst energisektorn och gruvindustrin, med personal inom områdena mekanik och svets. Robus Industripartner 
AB har idag 8 anställda och däröver har vi ca 20 projektanställda som tas in för olika återkommande projekt/ 
underhållsarbeten. Robus Industripartner AB ska tillsammans med sina kunder bygga en affärsrelation baserad 
på öppenhet, tillit och kvalité.
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Rotage AB
Föreningsgatan 7, 535 30 KVÄNUM
Tel: 0512-298 50   E-post: info@rotage.se 
Hemsida: www.rotage.se

Rotage AB är ett ledande legoföretag med erfarenhet från 1970-talet.

Vi har en komplett och modern maskinpark, vilket gör oss konkurrenskraftiga inom detalj- och komponenttillverk-
ning. Rotage erbjuder tjänster inom laserskärning, stansning, bockning, svetsning och montering. Vi ombesörjer 
även ytbehandling

Sandberg & Söner AB
Fårbovägen 4, 730 21 FAGERSTAFårbovägen 4, 730 21 FAGERSTA
Tel: 0223-190 90   E-post: info@sandberg-soner.se 
Hemsida: www.sandberg-soner.se 

Sandberg & Söner är ett modernt ingenjörsföretag med stor kapacitet för tillverkning och legobearbetning Sandberg & Söner är ett modernt ingenjörsföretag med stor kapacitet för tillverkning och legobearbetning 
av enskilda delar, komponenter, system och kompletta maskiner.av enskilda delar, komponenter, system och kompletta maskiner.

Med välutbildad och yrkesskicklig personal, modern maskinpark och offensiv kvalitetsutveckling Med välutbildad och yrkesskicklig personal, modern maskinpark och offensiv kvalitetsutveckling 
erbjuder vi kompletta lösningar med utgångspunkt från kundens unika krav och förutsättningar.erbjuder vi kompletta lösningar med utgångspunkt från kundens unika krav och förutsättningar.

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

Sejfo levererar automationslösningar till kunder, främst inom fordons-, energi- och läkemedelsindustrin.
Vi levererar avancerad specialutrustning till rätt pris i rätt tid. 

Vår affärsidé är att leverera nyckelfärdiga anläggningar inom hela området industriautomation.

Simson Power Tools AB
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.
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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

Sparepartner i Karlskoga AB
Industrivägen 1, 691 50 KARLSKOGA
Tel: 0586-582 00 
E-post: sp@sparepartner.se
Hemsida: www.sparepartner.se 

Vi hjälper er att hitta effektiva leveranskedjor för kompletta artiklar. Vi har ett brett nätverk som vi 
använder vid snabba leveranser, problemlösning och konkurrenskraftiga priser. 
Vi håller ihop logistiken mellan de olika operationsstegen. Kunder använder oss som stöd till inköp, 
vid problemlösning eller som logistiktjänst för lagerhållning.

Spinova AB
Box 150, 385 22 TORSÅS
Tel: 0486-412 00   E-post: info@spinova.se
Hemsida: www.spinova.se 

Spinova är en pålitlig leverantör som erbjuder tillverkning av fjädrar, tråd- och pressdetaljer.
Företaget är certifierat enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

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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Elektronik när
det måste fungera
LEAB Group består av fem kontraktstillverkare inom elektronik  
och systemmontage som var och en är strategiskt placerade i  
Sverige och Estland.
LEAB omsätter 1 200 milj och ägs av LIFCO AB som är börsnoterat.

Här finns vi

LEAB Fagersta
Är en kundfokuserad kontraktstill-
verkare med mångårig erfarenhet 
av tillverkning av kvalificerade 
elektronikprodukter. Vi jobbar 
nära våra kunder och levererar 
en skräddarsydd service efter 
kundens behov.
NYHET 2023! Välkommen in och 
besök oss i våra nybyggda lokaler!

LEAB Uppsala
Vår fabrik i Järlåsa, Uppsala 
ligger strategiskt placerad för
kunder i Mellansverige.

LEAB Lövånger
I vår fabrik i Lövånger i hjärtat 
av Västerbotten har vi vårt
ursprung sedan fyra decennier.

LEAB Göteborg
Vårt senaste förvärv som är ett 
perfekt tillskott och stärker vårt 
erbjudande på västkusten.

LEAB Eesti OÜ
Genom vårt estniska bolag kan vi 
tillgodose kundkrav på högeffektiv 
produktion.

www.leab.se
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Sverull ElektroDynamo AB
Morabergsvägen 12, 152 42 SÖDERTÄLJE
Tel: 08-55 440 440   E-post: order@sverull.se     
Hemsida: www.sverull.se 

Sverull ElektroDynamo är en ledande aktör inom industriservice, mekanisk underhåll och produktförsäljning 
med spetskompetens inom elektromekanik, lager, transmissioner, tätningar och pumpar. 

Vi erbjuder hela kedjan från analys, projektering och produktleverans till montage, underhåll och reparationer. 

Vi är verksamma på 11 orter i landet, från Malmö i syd till Skellefteå i norr.

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.

Thermotech Värmebehandlingscenter AB
Kilsta Södra Industriväg 12, 691 37 KARLSKOGA
Tel: +46 705330120  
E-post: anders.dattermark@thermotechab.se
Hemsida: www.thermotechab.se 

Thermotech Värmebehandlingscenter AB värmebehandlar, riktar och blästrar metaller. De 35 ugnarna mäter  
upp till max 12 meter. De vanligaste värmebehandlingsmetoderna är seghärdning, släckglödgning, anlöpning, 
avspänningsglödgning, mjukglödgning och normalisering. Thermotech har 3 rullriktverk, 4 pressriktverk och 
2 slungrensnings och blästringsmaskiner. Thermotech Värmebehandlingscenter AB är certifierade enligt ISO 
9001:2015 och ISO 14001:2015. Flertalet ugnar är kvalificerade för NORSOK och API.

Stillströms Industrifärg AB
Mått Johanssons väg 18, 633 46 ESKILSTUNA
Tel: 010-209 31 50   E-post: info@stillstroms.se
Hemsida: www.stillstroms.se 

Stillströms Industrifärg är en komplett och kunnig leverantör av färg, tillbehör 
samt utrustning till alla företag som använder Industrifärg. 
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Tillquist Group AB 
Finlandsgatan 16, 164 74 KISTA
Tel: 08-594 632 00   E-post: info@tillquist.com
Hemsida: www.tillquist.com

Tillquist Group AB är en kvalitetsfokuserad återförsäljare av mätrelaterade tekniska produkter och lösningar 
inom energi och industriautomation. 

Vi arbetar endast med de mest välrenommerade leverantörerna inom respektive produktkategori 
och vår personal besitter marknadens främsta tekniska expertis.

Torque Elite in Sweden AB
Box 14, 642 21 FLENBox 14, 642 21 FLEN
Tel: 0157-660 60   E-post: info@torque-elite.se
Hemsida: www.torque-elite.se 

Krafthylsor, moment- och hydrauliska-verktyg har vi som fokus i vår produktsortiment. Krafthylsor, moment- och hydrauliska-verktyg har vi som fokus i vår produktsortiment. 
Vi representerar:Vi representerar:
Momento (Vårt systerbolag):Momento (Vårt systerbolag): Krathylsor och hydrauliska verktyg.  Krathylsor och hydrauliska verktyg. 
(Pumpar, cylindrar, riktsatser, avdragare och andra verktyg)(Pumpar, cylindrar, riktsatser, avdragare och andra verktyg)
Norbar (England): Norbar (England): Momentnycklar, förstärkare och drivna momentverktyg samt instrument för momenttestning.Momentnycklar, förstärkare och drivna momentverktyg samt instrument för momenttestning.

Utbildning och kalbreringUtbildning och kalbrering kan vi också erbjuda för den som vill veta mer och ha koll på sina verktyg. kan vi också erbjuda för den som vill veta mer och ha koll på sina verktyg.

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, Varberg, Göteborg, Stockholm, Karlstad och Luleå med ca 55 medarbetare. 
Omsättning ca 100 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.

Vår erfarenhet - din trygghet!

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.



www.euroexpo.se 30

BOKA 

DIN PLATS 

REDAN 

IDAG

Viaduct AB
Bruksgatan 8A, 632 17 ESKILSTUNA
Tel: 016-14 74 00   E-post: info@viaduct.se
Hemsida: www.viaduct.se

Viaduct levererar lösningar för effektiv affärskommunikation för både leverantörer och kunder genom 
att skapa smart administration. Genom våra lösningar för EDI, webbportaler och validering/automatisk 
rättning, säkerställer vi att ni kan minska er manuella hantering av allt från inkommande order till utgående 
faktura  och allt där emellan. Låt Viaduct bli er partner för smart administration och effektiv e-handel!

Västerås MaskinByggarcenter AB
Tallmätargatan 1 C, 721 34 VÄSTERÅS
Tel: 021-12 08 99   E-post: vmb@vmb.se  
Hemsida: www.vmb.se  

Leverantör av hanteringsutrustningar och specialmaskiner. 
Kvalitetssäkring av produkter.Komponentleverantör och systemintegratör. 

Vi är återförsäljare/partner med FESTO och OMRON.

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

Wennerlunds Maskin AB
Huvudkontor och verkstad
Heliumgatan 3, 431 53 MÖLNDAL
Tel: 031-87 80 55   E-post: info@wennerlunds.com 
Hemsida: www.wennerlunds.com 

Wennerlunds Maskin AB är sedan många år tillbaka specialister på transportband och drivremmar.
Vi lagerför allt från millimetertunna band och remmar till kraftiga plast- och gummiband. 
Utöver detta har vi egen tillverkning av band som tål extrema temperaturer. 

Filialkontor: Wennerlunds Maskin AB OSKARSHAMN  Tel: 0491-100 53
                      Wennerlunds Maskin AB HELSINGBORG  Tel: 0708-87 15 55 
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Westermo Data Communications AB
Metallverksg. 6, 721 30 VÄSTERÅS
Tel: 021-548 08 00   E-post: info.se@westermo.se
Hemsida: www.westermo.se

Westermo erbjuder ett komplett utbud industriella datakommunikationslösningar för system inom t ex transport, 
vatten & avlopp och energi. Vi designar och tillverkar datakommunikationsprodukter för verksamhetskritiska sys-
tem i krävande miljöer. Våra produkter utvecklas och tillverkas i Västerås och Västermo utanför Eskilstuna 
i Sverige. Utöver detta har vi egna kontor i 10 länder och återförsäljare i 35 länder.

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.

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
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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! 


