Papper • Massa • Gruva • Fordon • Verkstad • Medicin • Olja • Livsmedel • Tillverkning • Metall • Process • Stål • Lab • Hamn

24 - 25 november • Arcushallen, Luleå • www.euroexpo.se

Norrbotten IndustriMässa
FackMässa för tillverkande företag • Fri entré för branschfolk

Landets ledande industrileverantörer finns på plats för att träffa dig!

Onsdag 24 nov
Torsdag 25 nov
Arcusvägen 61, Luleå

Öppet 9 - 17. Entrén stänger 16
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Nu kommer vi till din stad!

BILJETTER

I november samlas ledande leverantörer mot tillverkningsindustrin
på Norrbottens IndustriMässa.
Du behöver inte resa långt, bo på hotell eller lägga flera dagar för att gå på Mässa.
Vi finns under två dagar i Arcushallen, Luleå.
Det är fri entré för dig som arbetar inom industrin och Mässan har öppet 9-17
båda dagarna. Observera att entrén stänger 16.
Om du känner dig sugen på förtäring bjuds det på kaffe med tilltugg på Mässan.

Biljetter till Mässan
finns på sida 3.
Biljetter kan även
beställas på vår hemsida

www.euroexpo.se

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!
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Acoem AB

Box 7
431 21 MÖLNDAL
Tel
031-706 28 00
Hemsida www.acoem.com

Fax
031-706 28 50
E-post info.se@acoem.com

ACOEM AB är idag en världsledande tillverkare av laserbaserade system för uppriktning av alla typer av roterande
maskiner med syfte att uppnå kortare och färre driftsstopp inom industrin. Kännetecknande för alla ACOEM AB’s
produkter är att de har hög noggrannhet och kvalité. Den senaste teknologin har använts för att öka
användarvänligheten och göra tekniken tillgänglig för användare inom all slags tillverkningsindustri.
Enkelt handhavande ger en snabb och effektiv uppriktning som maximerar våra kunders utnyttjandegrad av
existerande maskiner och tillverkningsprocesser.

Airwatergreen AB

Lastbilsgatan 9
754 54 UPPSALA
Tel
018-800 44 00
Hemsida www. airwatergreen.com E-post info@airwatergreen.com
Airwatergreen AB är ett svenskt luftbehandlingsbolag som erbjuder energieffektiv avfuktning i alla klimat.
Vi utvecklar och tillverkar produkter som avlägsnar fukt och luft på ett effektiv sätt vilket förlänger livslängden på
byggnader, varor och utrustning, samt skapar en hälsosammare arbetsmiljö att vistas i.
Produkterna bygger på en patenterad teknologi kallad varmkondensering som ger en rad unika fördelar. Fördelar är
halverad energiförbrukning, plug´n play installation och samma effektivitet vid alla temperaturer.
Vi har idag installationer i 8 länder

Alfakomp AB

Box 4013
132 04 SALTSJÖ-BOO
Tel
08-747 60 60		
Hemsida www.alfakomp.se

E-post info@alfakomp.se

Alfakomp AB arbetar med två produktsegment, inom vilka vi har mycket lång erfarenhet:
• Fluid-/ Ledningskomponenter: Snabbkopplingar, kulventiler, rotationskopplingar, varm slang mm.
• Gasanalysinstrument samt gaslarmsystem, med tillhörande provtagnings- samt kalibrertillbehör mm.
Vi kan även tillhandahålla kvalificerad instrumentservice samt underhåll.

ALLKAL AB

Timmermansgatan 3
664 34 GRUMS
Tel
054-20 38 50		
Hemsida www.allkal.se

E-post clean@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.

4

www.euroexpo.se

Arkivexperten i Norr AB
Tistelvägen 37
941 42 PITEÅ
Tel
0770-22 01 22
Hemsida www.arkivexperten.se

E-post info@arkivexperten.se

Arkivexperten driver Sveriges i särklass största webbshop för smart och trygg förvaring. Vi har allt från
Kassaskåp till Kompaktarkiv. Besök oss på mässan och låt oss visa er bl.a. brand- och stöldsäkra skåp,
nyckelskåp och smarta nyckelautomater. Välkommen!

Atlas Copco Industrial Technique AB
105 23 STOCKHOLM
Tel
08-743 95 00		
Hemsida www.atlascopco.se

Fax
08-743 93 75
E-post toolsinfo@se.atlascopco.com

Atlas Copcos affärsområde Industriteknik utvecklar, tillverkar och marknadsför industriverktyg,
monteringssystem, eftermarknadsprodukter, mjukvaror och tjänster.
Vi utvecklar för hållbar produktivitet i applikationer inom fordons- och flygindustrin,
generell industri och underhåll, samt fordonsservice globalt.

Automation

Box 2082
169 02 SOLNA
Tel
08-514 934 12
Hemsida www.automation.se

E-post karolina.ekholm@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
Hemsida www.axel-larsson.se

E-post sales@axel-larsson.se

Ventiler och instrument till svensk industri

www.euroexpo.se
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Babcock & Wilcox

Diamond Power Boiler Cleaning
Box 506
192 05 SOLLENTUNA
Tel
08-29 04 40
Hemsida www.babcock.com

E-post info@diamondpower.se

B&W provides Diamond Power® boiler cleaning solutions including sootblowers, wall blowers, port rodders,
liquor gun cleaners, air flow dampers, variable flow systems, and cameras.
We also provide equipment services and upgrades, rebuilds, replacement parts, maintenance and troubleshooting
services, and intelligent sootblowing systems and controls.

Bengtssons Maskin AB

Box 501
232 24 ARLÖV
Tel
040-680 73 00
Fax
040-43 02 71
Hemsida www.bengtssons-tools.se E-post info@bengtssons-maskin.se
Hemsida www.bengtssons-maskin.se
Bengtssons Maskin har lång erfarenhet av lyftutrustning, hydrauliska verktyg & momentteknik.
Vi representerar flera av världens ledande tillverkare inom dessa områden.
I vår service ingår att anpassa & skräddarsy lösningar för varje enskilt behov. På mässan visar vi bl.a:
• Lyftutrustningar från RUD & Nitchi • Hydrauliska verktyg från Enerpac • Momentverktyg från Enerpac & Plarad
Välkommen till din partner när det gäller Produkter, Kunskap och Service inom: Lyft, Hydraulik & Moment

Bengtssons Maskin AB

Box 501
232 24 ARLÖV
Tel
040-680 73 09
Fax
040-43 02 71
Hemsida www.bengtssons-maskin.se E-post info@bengtsson-maskin.se
Bengtssons är en stabil partner sedan 1913. Hög kompetens och service är nyckelord inom vårt företag där vi
dagligen arbetar med kundanpassade lösningar som stärker våra kunders konkurrenskraft.
Tillsammans med kvalitetsprodukter från världsledande leverantörer inom segmenten Transmission och Tools är vi
en trygg partner på den skandinaviska marknaden.

Binder Nordica AB
Stenhagsvägen 45
184 33 ÅKERSBERGA
Tel
08-544 108 80
Hemsida www.binder.se

E-post info@binder.se

Gottlieb Binder is a leading manufacturer of technical hook and loop fasteners and repositionable fastening systems.
We develop adhesive coatings for our products, even for special applications.
Binder products can be found in all industries, for example automotive, aviation, hygiene, industrial, medical,
interiors mm.
Brandnames: Duotec, Microplast, Klettostar, Pressogrip, Pressotex.
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BLH Nobel / Vishay Nobel AB
Skrantahöjdsvägen 40
691 27 KARLSKOGA
Tel
0586-630 00
Hemsida www.blhnobel.com

E-post blhnobel.se@vpgsensors.com

BLH Nobel är världsledande inom vägning och kraftmätning med lastceller och system.
Vi har lång och gedigen erfarenhet av att leverera lösningar för utmanande uppdrag främst inom processindustri.

Blickle AB

Box 22157
250 23 HELSINGBORG
Tel
042-18 51 70
Hemsida www.blickle.se

E-post info@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.

AT-200

Smart axeluppriktning för
smart underhåll!
Konnektivitet, mobila enheter och
appar är integrerade i AT-200 vilket gör
det till ett verktyg med kort svarstid
mellan feldiagnos och korrigerande
åtgärder.
De smarta sensorerna använder
CCD-teknik för överlägsen
mätprestanda och
precisionsuppriktning.

FIXTURLASER

fixturlaser.se

www.euroexpo.se
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Bronco Transmission AB / Cardan Norden
Hyvelgatan 34
741 71 KNIVSTA
Tel
018-51 20 00		
Hemsida www.bronco.se

Fax
018-51 20 10
E-post info@bronco.se

Bronco Transmission AB är ett agentur- och ingenjörsföretag i Transmissionsbranschen.
Våra leveranser omfattar kuggväxlar, kopplingar, bromsar och kardanaxlar. Så väl standard som special.
Vi utför även tillämpade konstruktioner och har en egen serviceavdelning för uppdrag i vår
verkstad eller på plats hos kunden.
Våra kunder finns främst inom stålindustri, gruvnäring och hamnanläggningar

Buffers Rail Industry AB

Fabriksvägen 9
186 32 VALLENTUNA
Tel
08-514 308 80
Fax
08-511 700 37
Hemsida www.buffersrailindustry.com E-post info@buffers.se

Buffers Industry är sedan 1950-talet en mångsidig leverantör av industritekniska produkter och lösningar.
Vi representerar världsledande tillverkare som RINGFEDER POWER TRANSMISSION, OLEO, KARL-GEORG.
Prata gärna axelkopplingar, spännelement, buffertar eller kranhjul med oss. Välkomna!

BUSCK

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.

C-PRO AB

Tagenevägen 70
425 37 HISINGS KÄRRA
Tel
031-57 57 85
Hemsida www.c-profil.se

E-post info@c-profil.se

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

Florettgatan
Florettgatan33
33
254
6767HELSINGBORG
254
HELSINGBORG
TelTel 042-386100
042-38 61 00 E-post chs@chscontrols.se
Hemsida www.chscontrols.se
E-post chs@chscontrols.se
På mässan visar vi bl a
- Spänningsindikatorer och säker spänningsmätning från Grace Technology
- Telarc moduluppbyggda skenkontaktorer och DC kontaktorer
- Säkringsspecialisten – vårt breda sortiment av industrisäkringar
- Obelux LED hinderljus med IR - uppfyller Transportstyrelsens senaste krav
Elutrustning enligt
nordamerikansk standard

Säkringsspecialisten

www.chscontrols.se

www.chscontrols.se

Kraftmotstånd

Flygplatsbelysning

Collinder Märksystem
Tenngatan 11
234 35 LOMMA
Tel
040-41 88 30		
Hemsida www.collinder.se

Fax
040-41 22 35
E-post info@collinder.se

Vill du spara liv, tid och pengar?
Välkommen till vår monter för att se hur.
Vi har rätt kunskap och produkter för märkning, identifikation och säkerhet.
• Skyltar & Dekaler • Märkmaskiner • Etiketter/Skrivare • Rörmärkning • Varselmärkning
• Skydd & Säkerhet • Bryt & Lås / Lockout & Tagout • Elmärkning • Krympslang

Condair Sverige

Dåntorpsvägen 51
13650 JORDBRO
Tel
08-38 83 00
Hemsida www.condair.se

E-post se.sales@condair.com

Condair är en världsledande producent av energieffektiva system inom avfuktning,
luftbefuktning och evaporativ kyla.
Våra lösningar styr luftfuktigheten med stor precision samt är energi- och miljövänliga när det
gäller ström- och vattenförbrukning

Conductix-Wampfler Sweden
Box 7214
187 13 TÄBY
Tel
08-630 12 90		
Hemsida www.conductix.se

Fax
08-630 12 91
E-post info.se@conductix.com

Conductix-Wampfler är världens största tillverkare inom rörlig
strömmatning för kranar, traverser och rörliga maskiner.
-

Kabelvagnar 		
Strömskenor 		
Släpringsdon 		
Buffertar

- Krankablar för fast och rörligt montage
- Kabelvindor 		
- Kabelsläpkedjor

www.euroexpo.se
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Damill AB

Maskinvägen 22
972 54 LULEÅ
Tel
0920-192 50
Hemsida www.damill.com

E-post info@damill.com

Damill AB är ett ingenjörsföretag som verkar inom området industriell mätteknik & diagnostik.
I vårt utbud finns såväl mättjänster som utveckling av innovativa mät- och analyssystem.
På mässan visar vi hur man med moderna dataverktyg och genom att kombinera olika givare
kan bygga helt ny funktionalitet för mätning, styrning och övervakning.

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

Dematek AB						

Distriktskontor Skellefteå
Maskinvägen 18, 931 37 SKELLEFTEÅ					
Tel
010-202 35 00
Hemsida www.dematek.se
E-post dematek@dematek.se

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

DEWESoft AB

Importgatan 7
422 47 HISINGS BACKA
Tel
070 515 88 63
Hemsida dewesoft.com

E-post sales.se@dewesoft.com

Dewesoft är en av världens bästa leverantörer av mätsystem. Det som utmärker vårt tillvägagångssätt
är det mänskliga elementet. De flesta företags designprocess börjar med enheten och slutar med
användarupplevelsen, vi gör tvärt om. Vi utvecklar både hårdvaran och mjukvaran utefter vad våra användare
efterfrågar så att den passar er perfekt.
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Duroc Laser Coating AB

Fabriksvägen 16
972 54 LULEÅ
Tel
070-673 05 45
Fax
Hemsida www.duroclasercoating.com E-post

0920-25 55 50
info.lasercoating@duroc.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
Hemsida www.dustcontrol.se

E-post sales@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.
Vårutvecklingsavdelning och tillverkning finns i Sverige.
Med utrustning från oss suger du upp stoft, rök, spån, oljespill och andra ohälsosamma partiklar redan vid källan.
Resultatet är effektivare tillverkning. En hälsosam arbetsmiljö leder till minskad sjukfrånvaro, effektivare produktion,
färre driftstopp och bättre produktionskvalitet.

Easy-Laser AB

Alfagatan 6
431 49 MÖLNDAL
Tel
031-708 63 00
Hemsida www.easylaser.com

E-post info@easylaser.com

Easy-Laser AB utvecklar, tillverkar och säljer mätinstrument för maskinuppställning och underhåll.
					
• Axeluppriktning (pumpar, motorer, växellådor etc)
”Endast korrekt uppställda
						
• Rem-, band- och kedjetransmissionsuppriktning
och riktade maskiner ger
						•
Rakhet/planhet/parallellitet/vinkelräthet/hålcentrering/spindelriktning
maximal tillgänglighet”
						•
Vibrationskontroll/Shims
						
• Utbildning i uppriktning och maskinuppställning		

EIE Maskin AB

BOX 7
124 21 BANDHAGEN
Telefon: 08-727 88 00		
Hemsida: www.eiemaskin.se

E-post: 		 info@eiemaskin.se

EIE Maskin AB tillhandahåller maskinkomponenter och kompletta lösningar inom transmissioner och
linjära system. Välkommen till vår monter där våra försäljningsingenjörer berättar mer om vårt breda
produktutbud och ger er förslag på specialdesignade lösningar för optimering av er verksamhet. Välkomna!

www.euroexpo.se
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Element Group Sweden filial
Måttbandsvägen 12
187 66 TÄBY
Tel
070-296 92 39
Hemsida www.element.global

E-post sweden@element.global

Element lagerhåller och säljer slit- och reservdelar till stenkrossar och gruvindustrin.

ELIS TEXTIL SERVICE AB
Hantverksvägen 2C
954 33 GAMMELSTAD
Tel
0920-20 12 60
Hemsida www.elis.com

E-post SE-lulea.kundservice@elis.com

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

Entech AB

Box 1066
262 21 ÄNGELHOLM
Tel
0431-44 99 80
Hemsida www.entech.se

Fax
0431-44 99 81
E-post info@entech.se

Entech bildades 1978 som ett konsultföretag inom värmeteknik. Med tiden fick firman frågor på att bygga
keramikugnar och det gjorde man under en tid tills man kom över till de lite högre temperaturerna och bara
inriktade sig på högtemperaturugnar. Vår affärsidé är att vara ledande i vår nisch på högtemperaturugnar både
från standardprogram och helt kundanpassat. 2004 beslöt vi att utvidga vårt sortiment genom att representera firma
Nabertherm för Sverige, Norge och Finland. Genom deras program av ugnar kan vi erbjuda kompletta lösningar för
värmebehandling av metaller, smältugnar, vakuumugnar samt riktigt höga temperaturer upp till 3000 grader.
Allt för att Du som kund skall få alla Dina ugnsbehov tillgodosedda genom oss.

FAB Detect AB

Dovregatan 18
164 36 KISTA
Tel
08-571 628 50
Hemsida www.fabdetect.se

E-post service@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.
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• Fasta installationer 		
• Syrevakter 			
• Service och kalibrering 		

• Läcksökare
• Portabla gasdetektorer/personskydd
• SDM 72/73 stålpartikelmätare
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AB
”ViFrebelt
har
Björkelundsvägen 9
961 43 BODEN
arbetat
Tel
0921-34 med
26 00
Fax
Hemsida www.frebelt.se
E-post
bandtransmissioner och
transportlösningar i mer
änGemü
30 Armatur
år.”AB
”Vi har
arbetat med
bandtransmissioner och
transportlösningar i mer
än 30 år.”

0921-34 26 01
info@frebelt.se

FREBELT AB
Björkelundsvägen 9

TEL +46 921 34 26 00

961 62 Boden

FAX +46 921 34 26 01

FREBELT.SE

Box 5
437 21 LINDOME
Tel
031-99 65 00		
Hemsida www.gemu.se

Sveriges nordligaste partner för
Habasit Transportband och Drivremmar.

Sveriges nordligaste partner för
Habasit Transportband och Drivremmar.

FREBELT AB
Björkelundsvägen 9

TEL +46 921 34 26 00

961 62 Boden

FAX +46 921 34 26 01

Fax
031-99
65 20
FREBELT.SE
E-post order@gemu.se

GEMÜ Armatur AB erbjuder ett brett sortiment av komponenter i system för styrning och
reglering av flytande media, gaser och ånga. I material som är resistenta mot flertalet media.
Marknad:
Process-, Kemi-, Livsmedels-, Läkemedels- och Verkstadsindustrin samt Vattenbehandling.
Produkter:
Ventiler, Flödesmätare, Nivå-, Temperatur- och Tryckgivare samt system för volymmätning och dosering.

Gigasense AB, Åkersberga
Stationsvägen 16
184 50 ÅKERSBERGA
Tel
08-540 839 00
Hemsida www.gigasense.se

E-post info@gigasense.se

Gigasense AB bedriver utveckling, produktion, marknadsföring, försäljning och service av kollisionsskydd,
övervaknings- och överlastskyddssystem för lyftdon samt instrument för drag- och tryckkraftsprovning.
Gigasense skapar en säkrare värld genom att erbjuda högkvalitativa
produkter för kraftmätning och kransäkerhet inom lyft, bulktransport och linjekonstruktion.

GISAB, Gällivare Industriservice AB
Borrvägen 12
982 38 GÄLLIVARE
Tel
0970-52 21 00
Hemsida www.gisab.net

E-post info@gisab.net

We believe in true partnerships
Our aim is to create sustainable partnerships for complex projects and operations –
which deliver on time within budget – and with a shared value creation for all partners.

www.euroexpo.se
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GJS Verktygs AB

Skälbyvägen 4
155 35 NYKVARN
Tel
08-550 999 80
Hemsida www.gjsverktyg.se

GJSVerktyg
E-post gjs@gjsverktyg.se

GJS Verktyg har ett komplett sortiment av verktyg och teknik med målet att kunna erbjuda en effektivare
bearbetning. Vi representerar världsledande leverantörer som STOCK, Avantec, EWS och Zoller.
Lång erfarenhet av svensk industri tillsammans med vårat breda kontaktnät har gjort oss till en av branschens
mest flexibla och pålitliga leverantörer.

H. Östberg AB

Industrigatan 2
774 35 AVESTA
Tel
0226-860 00
Hemsida www.ostberg.com

E-post info@ostberg.com

Innovativ ventilationsteknologi i världsklass
Vi levererar energieffektiva och högpresterande ventilationsprodukter för ett friskt och hälsosamt
inomhusklimat, överallt där människor vistas.
Östberg strävar efter att bli tekniskt världsledande inom innovation, tillverkning och försäljning av kanalfläktar,
luftbehandlingsaggregat och rotorer.

Heico Sweden

Hamnparken 4
573 35 TRANÅS
Tel
072-853 51 71
Hemsida www.heico-group.com

E-post info@heico-group.se

HEICO GROUP i Tyskland har sedan år 1900 levererat pålitliga lösningar av hög kvalité till en mängd olika
skruvförbands applikationer. Med 100 års erfarenhet, 11 dotterbolag globalt löser vi gärna era
skruvförbandsutmaningar också.
Förutom HEICO-LOCK® killåsningssystem, tillverkar vi också HEICO-TEC® spännmutter.
Med HEICO-TEC® spännmutter, krävs inga el, hydraul eller luftdrivna verktyg. Välkoma!

Henkel Norden AB
Box 15122
167 15 BROMMA
Tel
010-480 75 00
Hemsida www.henkel.se
www.loctite.se

Fax
010-480 77 00
E-post anna.hjalmarsson@henkel.com

Henkel är verksamt i hela världen med ledande varumärken och teknologier inom tre affärsenheter:
Adhesive Technologies (lim, tätning och ytskiktsbehandling), Laundry & Home Care (tvätt och rengöring) och
Beauty Care (hår- och kroppsvård). Företaget grundades 1876 och har ledande marknadspositioner internationellt
inom både konsument- och industrisektorerna med välkända varumärken som Loctite, Persil och Schwarzkopf.
Henkel sysselsätter över 50 000 personer.
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HSJ-Products AB

Slipvägen 29
FI-68940 LILLBY
Tel
+358 672 711 54
Hemsida www.hsj-products.fi

E-post hsj-products@hsj-products.fi

HSJ-Products framställer mångsidiga metall- och plåtprodukter. Vårt mål är att erbjuda utmärkta tjänster och skapa
långvariga förhållanden med våra kunder. Vi tar hand om hela tillverkningsprocessen, från planering till leverans.
Våra styrkor ligger i rörlaser- och plåtlaser skärning, bockning, trådbockning och svetsning.

Hydroscand AB

Svedjevägen 3
931 36 SKELLEFTEÅ
Tel
0910-77 57 80
Hemsida www.hydroscand.se

E-post skelleftea@hydroscand.se

Hydroscand har ett komplett sortiment av slang och ledningskomponenter, med över 20 000 artiklar på lager.
Sortimentet består hydraul- och industrislangar för alla applikationer, slangkopplingar, adapters,
skärringskopplingar, kragkopplingar, ORFS-kopplingar, rörklammer, kulventiler och en mängd olika tillbehör.
Vi tar även fram kundanpassade lösningar.

LÖSNINGAR FÖR TRYGGA LYFT
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 av alla fabrikat.

www.dematek.se | 010-202 35 00 | dematek@dematek.se

Distriktskontor i Skellefteå
Maskinvägen 18
931 37 Skellefteå

www.euroexpo.se
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IESA AB

Drottninggatan 95A
113 60 STOCKHOLM
Tel
076-760 7320		
Hemsida www.iesa.com
E-post jan.larsson@iesa.com
IESA är ett marknadsledande europeiskt företag betrodda av bland andra AstraZeneca.
Vi erbjuder garanterade besparingar på ert indirekta material genom att optimera era lager och inköp,
sköta transaktionshanteringen samt även om ni så önskar ta över er lagerpersonal på plats.
• Garanterade besparingar • Inköpsoptimering • Lageroptimering
• Indirekt material & reservdelar • OEM-material

Incona AB

Stora Wäsby, Gamla stallet
194 37 UPPLANDS VÄSBY
Tel
08-544 900 50
Hemsida www.incona.se

E-post info@incona.se

Ledande leverantör av produkter och lösningar för Digitalisering, Automation och Installation:
- Kablar med ingjutna kontaktdon och kontaktdon för olika miljöer
- Fästen för rör och kablar
- Fästen för läckande kabel för radio i tunnlar
- Antenner
- Sensorlösningar
- Industri-PC-plattformar och skärmar

IXOLIFT

Lågspänningsgatan 8 A Tunbytorp
721 37 VÄSTERÅS
Tel
021-15 07 30		
Hemsida www.ixolift.se

E-post ixolift@arosip.se

IXOLIFT – Det smarta och säkra alternativet till stegen.
Ixolifts produkter är utformade för att uppfylla en rad olika säkerhetsbestämmelser som gör att de kan användas
nästan var som helst. Våra fullt mekaniska enheter fungerar utan hydraulik eller oljor, vilket innebär att de kan
användas i rena rum såsom sjukhus och laboratorier. Se hur vår IXOLIFT fungerar på http://www.ixolift.se

Knutwall Marking Systems AB
Gränsbovägen 3
152 42 SÖDERTÄLJE
Tel
08-646 94 01		
Hemsida www.knutwall.se

E-post info@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
• Klistermärken
• Partmärkning
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• Rostfria skyltar
• Kabelmärkning
• Rörmärkning
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Kontex Kaffeautomater
Skomakargatan 42
972 41 LULEÅ
Tel
0920-25 79 80
Hemsida www.kontex.se

Fax
0920-25 79 81
E-post info.boden@kontex.se

Kontex Kaffeautomater – Får Er arbetsplats att fungera bättre: Oavsett vilken av alla våra lösningar för gott kaffe på
jobbet ni väljer, så är det vår ambition att ni alltid skall ha tillgång till en rykande kopp färskt kaffe. Vi arbetar med alla
på marknaden förekommande lösningar: Färskmalet, färskbryggt eller snabbkaffe väljer ni själva. Som tillval finns
till exempel kylt och/eller kolsyrat vatten integrerat i kaffemaskinen eller separat. Vi ger också tips och råd om vad vi
tycker passar bäst hos er, tillsammans hittar vi den lösning som ni vill ha. Besök oss på mässan så bjuder vi på en
kopp gott kaffe!

Laitis

Hummergatan 4
97334 LULEÅ
Tel
0920-24 73 00
Hemsida www.laitis.se		
Kval System ISO 9001, 14001

E-post info@laitis.se

Med det senaste från våra leverantörer:
BIG, Ozoneair, H Safety, Kemppi

LBW Norr

V. Falkträsket 24
931 97 SKELLEFTEÅ
Tel
0910-77 77 86		
Hemsida www.lbw.se		
E-post joakim@lbw.se
LBW har 35 års erfarenhet inom kabelsystem för kommunikation. Vi är en distributör av produkter
och tillbehör och finns i Skellefteå, Stockholm, Göteborg och Helsingborg. Dagens standard gör det
nu möjligt att driva enheter med PoE 90W över datanätet (4PPoE) - Vi har godkända
produkter för HELA installationen! Förterminerade fiberprodukter är vår specialitet. Du bestämmer
krav och design. Vi arbetar inom datacenter, kontor, sjukhus och industri etc.
Välkommen till oss under EURO EXPO!

Leuze Electronic Scandinavia ApS
Gruvgatan 39B
421 30 VÄSTRA FRÖLUNDA
Tel
0140-222 00
Hemsida www.leuze.se

E-post leuze.se@leuze.com

Mellan och Norr – Stefan Fosselius 0140-222 04
Väst – Linus Sjöberg 0140-222 02
Syd – Henric Fransson 0140-222 03

Leuze electronic Scandinavia är ett 100% ägt dotterbolag till den tyska Leuze-koncernen.
I nästan 50 år har Leuze electronic varit ledande inom utveckling och tillverkning av optiska elektroniska sensorer,
identifieringssystem, bild processystem, data transmissionssystem samt optiska elektroniska system för säkerhet
på arbetsplatsen och industriell automation

www.euroexpo.se
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Lottendals Industriservice AB (LIS-AB)
Sundnäs Lottendal
590 39 KISA
Tel
0494-129 86		
Hemsida www.lis-ab.se

Mob
0705-59 16 61
E-post robert@lis-ab.se

Vi är ett litet bolag som sysslar med precisionsskärning med vatten.
Vår starka sida är korta serier av prototyper med alla sorters material.
Vi tillverkar produkter som är 500 meter ner i havet och detaljer till satelliter i rymden
Vi levererar till hela världen!
Prova oss det lönar sig!

Lyma Kemiteknik AB
Box 130
232 22 ARLÖV
Tel
040-43 88 00		
Hemsida www.lyma.com

E-post info@lyma.com

Lyma Kemiteknik är ett specialistföretag inom flödesteknik med ett omfattande program av pumpar, tankar,
ventiler och rörsystem för korrosiva och svårhanterliga tillämpningar. Sedan starten 1979 har Lyma vuxit till
att bli den ledande leverantören av flödesteknik till korrosiva och slitande processapplikationer med
kontor i Arlöv, Gävle och Luleå.

Medical Care System MCS AB
Industrivägen 5
642 34 FLEN
Tel
0157-131 31		
Hemsida www.medicalcare.se

E-post info@medicalcare.se

Produkter för första hjälpen vid:
Kemiska olyckor - Diphoterine och Hexafluorine
Termiska brännskador, sårtvätt och ögonskölj - MC Rescue, MC2 och MC5
Kemiska skvätt och stänk – Neutraliserande absorbenter och saneringsvätska.

MEGTEC SYSTEMS AB
Olskroksgatan 30
416 66 GÖTEBORG
Tel
070-691 51 85
Hemsida www.megtec.com

Fax
031-22 83 19
E-post mpoulsen@megtec.se

MEGTEC med kontor i bla Göteborg, fokuserar på miljöutrustning av industriella utsläpp, såsom stoftpartiklar (PM),
kväve- och svaveloxider (NOx & SOx), volatile organic compounds (VOC) etc. Vi har mångårig erfarenhet inom
teknologier som elektrostatiska filter (ESP), textilfilter (FF), skrubbrar, selektiva och ickeselektiva katalytiska system
(SCR/SNCR) samt regenerativa termiska oxidationssystem (RTO). Vi är ett marknadsledande och globalt företag
med tillverkningsenheter i flera länder. MEGTEC Systems AB ingår i segmentet Clean Technology System (CTS)
inom koncernen Dürr MEGTEC.
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Midroc AB
In January 2022, the group name Midroc will change to Granitor
Tel
010-470 75 00 		
Hemsida www.midroc.se
E-post info@midroc.se
www.midrocautomation.se
www.midrocelectro.se

Midroc levererar system och tjänster som hjälper våra kunder att tillverka rätt produkt i rätt tid, med rätt kvalitet och vi
gör det genom lika stora delar projekt- som affärsförmåga. I våra leveranser ingår elinstallation, industriautomation,
mekanik, säkerhet, hiss, kompletta elkraftsanläggningar, ställverk styr & fastighetsautomation.

Minrox AB

Fullerstatorget 8
141 35 HUDDINGE
Tel
070-590 15 99
Hemsida www.minrox.se

Tel
070-590 16 89
E-post info@minrox.se

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

Murrelektronik AB

Lilla Garnisonsgatan 41
254 67 HELSINGBORG
Tel
042-16 70 70
Hemsida www.murrelektronik.se

Fax
042-16 02 70
E-post info@murrelektronik.se

Murrelektronik AB, med huvudkontor i Helsingborg, är leverantör av produkter till svenska automationsindustrin.
Från vår produktflora kan vi leverera allt från spänningsförsörjning och interfacemoduler till fältbussmoduler för
IP67/IP20 samt även passiva komponenter såsom t ex kablage, fördelningsboxar och transientskydd.
Besök gärna www.murrelektronik.se

Nikab

Hammarvägen 4A
943 36 ÖJEBYN
Tel
0911-27 60 60
Hemsida www.nikab.nu 	

E-post info@nikab.nu

Nikab är ett ungt, expansivt och kompetent företag med bred branscherfarenhet.
Förutom industrimek, svetsning och montage samt egen vattenskärningsmaskin fixar vi rörinstallationer,
fältservice och tillverkning av stålkonstruktioner. Vi utför både stora och små projekt och löser helheten till våra
kunder – allt från idé och ritning till konstruktion och slutprodukt.

www.euroexpo.se
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Nomo Kullager AB
Box 510
183 25 TÄBY
Tel HK
08-630 28 00		
Hemsida www.nomo.se

GÄLLIVARE

E-post order@nomo.se
|

STOCKHOLM
LAGER

|

|

GÖTEBORG

|

MALMÖ

TRANSMISSIONER

|

|

AVESTA

|

BORLÄNGE

TÄTNINGAR

Nordsystem AB

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

Allt inom tryckluft

Företaget Nordsystem bildades under våren 2000. Detta med mångårig erfarenhet från branschen och en enorm produktkunskap. Försäljning och service går hand i hand vad gäller Nordsystem. Med nya idéer och snabb service, har Nordsystem tagit
stora marknadsandelar 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 platsen service”, året runt
med våra servicebilar 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. Vår målsättning 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 Nordsystem, ser vi fram emot att du kontaktar oss.

IndustriMässor 2022
Sverige
Kiruna

26 - 27 jan 				 Karlstad
9 - 10 feb				 Uppsala
30 - 31 mar 				 Skellefteå

Skellefteå

18 - 19 maj 				 Umeå
31 - 1 aug/sep			 Sundsvall

Umeå
Ålesund

28 - 29 sep				 Falun

Sundsvall

12 - 13 okt				 Lund

Falun

9 - 10 nov				 Kiruna
30 - 1 nov/dec			 Örebro

Örebro
Karlstad

Kristiansand

Norge
2 - 3 feb				 Stavanger
11 - 12 maj				 Ålesund
7 - 8 sep				 Kristiansand
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Försäljning av korggodstvättar - ultraljudssystem underhållstvättmaskiner - tillbehör

När RENHET Gäller!
ALLKAL har levererat industritvättmaskiner till
den Svenska marknaden sedan 1993, både till små
verkstäder och stora koncerner.
MHT550
Den perfekta hjälpredanpå underhållsverkstaden. 100 liter vätska,
40 bars spoltryck,snabb uppvärmning, 2 filtersystem.
Se filmen på Youtube

Toppmatad

Kabintvätt

Ultraljud

MHT550

ALLKAL AB Timmermansgatan 3, 664 34 GRUMS • Tel: +46 (0)54-203850
E-post: clean@allkal.se • www.allkal.se

Normaint Sverige AB

Handelsvägen 11
973 45 LULEÅ
Tel
070-656 51 49		
Hemsida www.normaint.se
E-post johan.sturk@normaint.se
Normaint Group erbjuder service till basindustrier i norra Sverige och Finland. Genom samarbete med Normaint
lägger Ni grunden till en effektivare produktion genom aktivt underhållsarbete. Vi erbjuder marknaden tjänster inom
underhåll, projekt, teknik- och konsulttjänster. Genom våra tjänster ökar vi våra kunders konkurrenskraft och driver
utvecklingen framåt på ett smart, effektivt och lösningsorienterat sätt. Vi arbetar ständigt med att ta fram
nya innovativa lösningar och strävar efter att ligga i framkant av utvecklingen.
#Underhållsavtal #Akutservice #projekttjänster #Vibrationsmätning online #Oljeanalys

Northbound AB

Muorjevaara 13
982 99 GÄLLIVARE
Tel
072-725 22 10
Hemsida www.northboundab.com E-post per-eric@northboundab.com
Carl-Johan Sandvärn, Tel 070-009 28 60, E-post carl-johan@northboundab.com
Northbound AB erbjuder produkter och tjänster inom elteknik riktat mot tung industri.
- Containerlösningar för eldistribution - Ändamålsbaserad konstruktion och tillverkning av kompletta utrustningar till tung industri
med kunden i fokus från förstudie till färdig produkt - Montage av ställverk, transformatorer, reservkraft samt kontrollutrustningar
- Tillståndskontroll / service brytare 0,4-145kV - Reläskyddsprovning - Kapacitetsprov batterianläggningar - Kontroll
strömtransformatorer och spänningstransformatorer - Service transformatorer och lindningskopplare - Upprättande av
behovsbaserade kontrollplaner för Er anläggning samt utförande av tillståndskontroller i enlighet med dessa - UPS-system
- LS-system - IMDs för IT-nät

www.euroexpo.se
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OEM Motor AB

Box 1011
573 28 TRANÅS
Tel
075-242 44 00
Hemsida www.oemmotor.se

Fax
075-242 44 49
E-post info@motor.oem.se

OEM Motor marknadsför och säljer elektromekaniskaprodukter. Sortimentet omfattar elmotorstyrningar,
elmotorer, växlar, kuggremstransmissioner, kilremstransmissioner, kedjetransmissioner, kugghjul,
axelkopplingar, skenstyrningar, kulskruvar, ställdon och domkrafter.
Vi representerar över 36 specialiserade tillverkare.

Paroc AB
541 86 SKÖVDE
Tel
0500-46 90 00
Hemsida www.paroc.se

E-post paroc.se@owenscorning.com

Industrin står för 30% av energianvändningen i Sverige. Otillräcklig isolering orsakar betydande
energiläckage och utsläpp. Genom att isolera processerna kan effektivitet och prestanda öka samtidigt
som kostnaderna sänks. PAROC står för hållbara, energieffektiva och brandsäkra isolerlösningar av
stenull inom bygg, VVS, industri, marin- och offshore.

Pentronic AB

Bergsliden 1
593 96 VÄSTERVIK
Tel
0490-25 85 00
Hemsida www.pentronic.se

E-post info@pentronic.se

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

Piab						

Propellervägen 12
183 62 TÄBY 						
Tel
08-630 26 10
Hemsida www.piab.com
E-post se-sales@piab.com
Piab är en global tillverkare av vakuumpumpar, vakuumtransportörer, sugkoppar och tillbehör för automatiserad
materialhantering. Piab är kända för innovativa lösningar och produkter som förbättrar energieffektiviteten,
produktiviteten och arbetsmiljön.
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PMH International AB
Box 1514
271 00 YSTAD
Tel
0411-138 00		
Hemsida www.pmh.se		

E-post info@pmh.se

PMH International AB är ett ledande företag inom tillverkning och marknadsföring av rationella lyftutrustningar
och lyftlösningar samt försäljning och uthyrning av PMH-Hallen för lager och industri.
Lyftprodukter är bla, SCHMALZ Vakuumlyftare KITO Lyftblock/Telfrar, JUMBO Vakuumlyftare, JD Neuhaus Lufttelfrar, ERIKKILA Traverser/Profilskenor, HOVMAND Lyftvagnar, BUX Lyftmagneter, IP Plåtlyfthandskar, LOGITRANS
höglyftare, Staplare, PMH Svängkranar, Dalmec Balanslyftare mfl.

Process Nordic

Sundbybergsvägen 1
171 73 SOLNA
Tel
08-670 41 00		
Hemsida www.processnet.se

E-post mats.irstam@nordiskemedier.se

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

Ramson AB

Drakvägen 6
591 32 MOTALA
Tel
0141-572 50		
Hemsida www.ramson.se

Fax
0141-575 60
E-post info@ramson.se

Ramson är ett serviceinriktat företag som utvecklar och tillverkar filtreringssystem för alla typer av
industriella processer. Gruv-, stål-, kraft-, elektronik- och pappersindustri, mekanisk och kemisk industri,
sjöfart, läkemedels- och livsmedelsindustri är några exempel på områden där våra produkter återfinns.

REHOBOT HYDRAULICS AB
Box 1107
631 80 ESKILSTUNA
Tel
016-16 82 00		
Hemsida www.rehobot.se

Fax
016-13 93 16
E-post info@rehobot.se

POWER WITH HYDRAULICS

Sedan 1924 har vi under varumärket NIKE utvecklat, tillverkat & marknadsfört högtryckshydrauliska produkter &
lösningar för service & underhåll. REHOBOT Hydraulics står för kvalitet, tillförlitlighet & service.
Huvudkontor & produktion finns i Eskilstuna och i dagsläget levererar vi högtryckshydraulik över hela världen.

www.euroexpo.se
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Renold A/S

Kærup Alle 2
DK-4100 RINGSTED
Tel
+45 89 88 43 16
Hemsida www.renold.com

Fax
+45 89 88 43 17
E-post info.nordics@renold.com

Renold firar i år 140-års jubileum sedan starten 1879, vi har lång erfarenhet av transmissionsprodukter och kan
erbjuda praktiska och kostnadseffektiva lösningar. Marknader som skogsindustri, sågverk och gruvnäring är några
av de tuffaste miljöerna och kräver den mest pålitliga kedjan. En kedja tillverkad enligt högsta specifikation.
Renold garanterar jämn prestanda och precis kvalitet, vilket ger styrka och lång livslängd.

RS Components AB
Box 21058
200 21 MALMÖ
Tel
08-445 89 00
Hemsida www.rsonline.se

E-post order@rsonline.se

Som kund hos RS har du många fördelar.
RS affärsidé bygger på en heltäckande lagerhållning av mer än 500 000 artiklar från mer än 2.500 ledande
tillverkare av industri- och elektronikprodukter. På www.rsonline.se hittar du våra många produkter till omgående
leverans från lager, så du kan vara säker på att du får det du har behov av, när du behöver det.
Det gör det möjligt att samla alla dina inköp hos oss. Då sparar du både tid och lagerkostnad, samtidigt som du får
professionell service av våra medarbetare.

Safestep

Ekeby Bruk 6L
752 63 UPPSALA
Tel
010-130 70 80
Hemsida www.safestep.se

E-post info@safestep.se

Safestep är experter på halkskydd, tillgänglighet och golvsäkerhet. Halkolyckor är idag den enskilt
största anledning till sjukskrivningar på arbetsplatser varje år.
Vi på Safestep vill förebygga dessa med smarta, långvariga och innovativa produkter.
Vi hjälper dig med konsultation gällande halkskydd, tillgänglighet och golvsäkerhet i hela Sverige och Europa.

Saluco AB

Hantverksgatan 3
533 33 GÖTENE
Tel
0511-409 900
Hemsida www.saluco.se

E-post info@saluco.se

SALUCO AB är en helhetsleverantör av högkvalitativa maskiner & verktyg
till plåt- och ventilationsföretag och industrier i Sverige. Vi kan erbjuda dig rätt
produkt för ditt behov oavsett om det gäller nytt, begagnat eller service.
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SAMSON MÄT- OCH REGLERTEKNIK AB
Kungsporten 6E
427 50 BILLDAL
Tel
031-93 91 30
Hemsida www.samson.se

E-post info-se@samsongroup.com

SAMSON är Europas största tillverkare av reglerventiler med över 1 000 000 olika ventiler.
Kvs från 0,0001 till 90000 med ett temperaturspann från – 269°C till 1400°C.
På mässan visar vi:
• Pneumatiska reglerventiler • Nya vridkägelventiler • Nya keramiska ventiler
• Nya magnetventiler • Membranventiler från SED
Hos SAMSON är avancerad teknik med hög kvalitet det centrala.

Satema AB

Depågatan 6
334 33 ANDERSTORP
Tel
0371-313 10
Hemsida www.satema.se

®

E-post info@satema.se

Satema utvecklar och producerar egna system för tillfällig el, vi kan erbjuda marknaden skräddasydda lösningar
efter Ert behov. Produktsortimentet består av byggcentraler i aluminium, transformatorkiosker och mindre
transformatorer, generatoraggregat, arbetsplatsbelysning, samt kapslingar av aluminium.
Satema representerar även Trime belysnings master i Skandinavien

Scanautomatic & ProcessTeknik

Svenska Mässan i Göteborg den 18-20 oktober 2022
Tel
031-708 80 00
Hemsida www.scanautomatic.se
Hemsida www.processteknik.info

E-post scanautomatic@svenskamassan.se
E-post processteknik@svenskamassan.se

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

SIBE International AB
Mamrevägen 3-5
163 43 SPÅNGA
Tel
010-102 43 00
Hemsida www.sibe.se		

Fax
010-102 43 09
E-post info@sibe.se

SIBE är specialister på all teknik för luftbefuktning, avfuktning och vattenrening och är den enda leverantören
i Sverige med ett komplett teknikspektrum inom befuktning, med egna funktionslösningar och konstruktioner.
SIBE levererar exempelvis system för att motverka dammproblem, statisk uppladdning samt för att säkerställa
formstabilitet hos trä och papper.
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SICK AB

Botkyrkav 4
143 30 VÅRBY
Tel
010-110 10 00
Hemsida www.sick.se		
E-post info@sick.se
						
order@sick.se
SICK är en av världens ledande leverantörer av sensorbaserade lösningar. För industri och logistik har vi
marknadens bredaste sortiment av fotoceller och givare, smarta säkerhetssystem för industrimiljö och
skräddarsydda system för automatisk identifiering. Inom processautomation erbjuder vi lösningar för miljö- och
processmätning. På mässan visar vi ett urval av våra produkter.

Simson Power Tools
Box 68
813 22 HOFORS
Tel
0290-230 80
Hemsida

www.simsonpowertools.com E-post info@simsonpowertools.se

Simson konstruerar, tillverkar och säljer hydrauliska kraftverktyg.
Exempel är domkrafter, hydrauliska handpumpar, avdragare,
mutterspräckare, lyftkilar och mycket annat.

Västerbotten
IndustriMässa

UMEÅ
J
18 - 19 MA
2 02 2

Signalvägen 3, Umeå

• IndustriMässor i Norden • FackMässor för tillverkande företag
• Regionala Mässor nära er kundkrets • Rätt beslutsfattare med 100% Kundkontakt
• Kostnadseffektivt

För att boka din monter

Kontakt oss på
+46 (0)26 - 18 10 00 eller info@euroexpo.se
www.euroexpo.se
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Slangspecialisten AB

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

Spinova AB

Box 150
385 22 TORSÅS
Tel
0486-412 00
Hemsida www.spinova.se

E-post info@spinova.se

Spinova är en pålitlig leverantör som erbjuder våra kunder fjädrar, tråd- press- och plåtdetaljer.
Företaget är certifierat enligt ISO 9001:2008.

Spraying Systems Sverige AB
Rälsgatan 6 A
802 91 GÄVLE
Tel
026-17 65 50		
Hemsida www.spraying.se

Fax
026-12 62 68
E-post info@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.

Stabe Drives

Bryngelshusgatan 9
302 48 HALMSTAD
Tel
035-777 94 33
Hemsida www.stabe.se

E-post info@stabe.se

Stabe etablerades 2011 och erbjuder ett brett produktsortiment inom industriautomation.
Vi är den enda certifierade distributören med lager inom elektromekanik för Parker Hannifin i Sverige.
Stabe lagerför linjärenheter, motorer och motorstyrningar i enkla och avancerade typer.
Vi erbjuder Parkers kompletta elektromekaniska systemlösning för pressning som kallas Push-to-fit.
Den passar all tillverkning där pressning med hög precision krävs och är särskilt bra för branscherna
transmission, motorer och fordon. Vi erbjuder även Parkers eldrivna system för mobila enheter, GVM och GVI.
Webbshop, god service och snabb teknisk support av erfarna ingenjörer ger dig trygghet som kund.

www.euroexpo.se
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Sunda AB

Kryddstigen 9
802 92 GÄVLE
Tel
026-824 23			
Hemsida www.sunda.se
E-post tomas.molander@sunda.se
Säljare
Tomas Molander
Mobil 070 742 59 84
Din helhetsleverantör!
Våra produkter är framtagna för just ditt behov, oavsett om det gäller avfettning,
städprodukter, specialtvättmedel eller bakteriedödande medel. Sunda utvecklar, marknadsför
och säljer högkvalitativa miljöanpassade rengöringsprodukter med högt bruksvärde utan onödiga tillsatser.
Produkterna ska tillverkas inom de nordiska länderna med så lågt klimatavtryck som möjligt.

Svensk Företagsförmedling AB
Sandviksgatan 53
972 33 LULEÅ
Tel
0920-600 88
Hemsida www.sffab.se		

E-post peter.kieri@sffab.se

SVENSK FÖRETAGSFÖRMEDLING ÄR EN
OBEROENDE PROJEKTLEDARE INOM
TRANSAKTIONER MED FOKUS PÅ FÖRSÄLJNING OCH
FÖRVÄRV AV ONOTERADE FÖRETAG OCH
KOMMERSIELLA FASTIGHETER.

Svebab – Svenska Brandslangsfabriken AB
511 02 SKENE
Tel
0320-20 94 20
Hemsida www.svebab.se

E-post svebab@svebab.se

Svebab – Svenska Brandslangsfabriken AB är Sveriges enda tillverkare av rundvävda lättviktsslangar.
Företaget finns i Skene i Marks Kommun. Vi har tillverkat slangar sedan 1975 men vår historia går tillbaka till mitten
av 1800 talet. Sortiment; Slangar, Slangrullar, Brandposter, ventiler, kopplingar, brandarmaturer, ppv fläktar.

Svenska institutet för standarder
Solnavägen 1 E / Torsplan
113 65 STOCKHOLM
Tel
08-555 523 10
Hemsida www.sis.se		

Fax
08-555 523 11
E-post info@sis.se

På sis.se kan du köpa standarder och handböcker, boka utbildningar
och fördjupa dig inom standardisering.
Vi ses i vår monter!
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TELFA AB

Fredriksbergsgatan 2
573 92 TRANÅS
Tel
075-242 44 50
Hemsida www.telfa.se		

Fax
075-242 44 95
E-post info@telfa.se

Telfa marknadsför pumpar och pumpaggregat från marknadsledande tillverkare till svensk industri.
Vår gedigna erfarenhet tillsammans med vårt breda sortiment ger er möjlighet att sänka
era kostnader och öka driftsäkerheten.
Vi har lager och egen pumpverkstad i Tranås och vi ingår i OEM International AB.
Alla kan leverera en pump.
Vi levererar den som passar.

TR Electronic Nordic AB
Djupdalsvägen 10
192 51 SOLLENTUNA
Tel
08-756 72 20
Hemsida www.trelectronic.se

Fax
08-756 76 80
E-post info@trelectronic.se

Industriell fjärråtkomst - Enklare än någonsin
- Säkerhetscertifierad
- Industri 4.0 certifierad
- Intelligent datainsamling
- Fungerar på alla operativsystem, även mobila
- Komplett system från 4.000:-

www.trelectronic.se

Tranemo Textil AB

Box 207
514 24 TRANEMO
Tel
0325-799 00			
Hemsida www.tranemo.com
E-post info@tranemo.com

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

TriboTec AB

Metallvägen 2
435 33 MÖLNLYCKE
Tel
031-88 78 80		
Hemsida www.tribotec.se

Fax
031-88 78 87
E-post lars.hellberg@tribotec.se

Tribotec, förstavalet när det gäller miljöanpassat rostskydd, sammanfogning,
silikon samt smörjmedel.

www.euroexpo.se
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Underhåll 10-13 mars 2020, Svenska Mässan
412 94 GÖTEBORG
Tel
031-708 80 00
Hemsida www.underhall.se

E-post info@underhall.se

Underhåll 2020 är norra Europas främsta branschöverskridande forum för drifts- och underhållsfrågor.
Mässan är ett måste för både tekniker och beslutsfattare som arbetar med underhållsrelaterade frågor.
Senast pratade 330 utställare teknik med 11 973 besökare från 5 000 företag.
Ytterligare information samt utställarlista finner du på www.underhall.se

Utools AB

Stallgången 4C
462 40 VÄNERSBORG
Tel
0521-25 51 00
Hemsida www.utools.se

E-post info@utools.se

Utools tillgodoser svensk industri med innovativa och ergonomiska produktionshjälpmedel från
marknadsledande tillverkare för användarnas skiftande behov, vi tillhandahåller förstklassiga produkter
med inriktning på produktionsskruvdragare, högmomentsdragare och tryckluftsverktyg.

Papper • Massa • Gruva • Fordon • Verkstad • Medicin • Olja • Livsmedel • Tillverkning • Metall • Process • Stål • Lab • Hamn

Euro Expo IndustriMässor
•IndustriMässor i Norden
• FackMässor för tillverkande företag
• Regionala Mässor nära er kundkrets
• Rätt beslutsfattare med 100% Kundkontakt
• Kostnadseffektivt
www.euroexpo.se
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UW-ELAST AB

Förrådsgatan 38
542 35 MARIESTAD
Tel
0501-27 94 50
Hemsida www.uw-elast.se

Fax

0501-706 40

					
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
Hemsida www.VEIDEC.se

E-post kenneth.johansson@veidec.se

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

Vico AB

Söderbyvägen 3C
195 60 ARLANDASTAD
Tel
08-592 591 00
Hemsida www.vico.se		

Fax
08-592 591 85
E-post info@vico.se

Vico AB har försett den Nordiska marknaden med processutrustning sedan 1969.
Vi besitter idag en stor kunskap inom rengöring med både ultraljudstvätt och spoltvätt. Vi har egen tillverkning av både ultraljudstvättar och spoltvättar. Genom vår långa erfarenhet och egen tillverkning kan vi hålla en hög kvalitet och kundanpassade
lösningar till ett marknadsmässigt pris.
Vår affärsidé är enkel. Vi erbjuder lösningar som utgår från kundens behov och verksamhet och ser nöjda kunder som en bra
affär. Oavsett om du behöver en ultraljudstvätt, spoltvätt, tvättvätska eller en helt skräddarsydd lösning så finns vi här för dig.

Åkerströms Björbo AB
Björbovägen 143
785 45 BJÖRBO
Tel
0241-250 00
Hemsida www.akerstroms.se

E-post info@akerstroms.se

Åkerströms Björbo AB är ett internationellt företag grundat 1918. Vi erbjuder våra kunder säkra och hållbara
lösningar för radiostyrning och kommunikation av industriella och mobila applikationer. Lösningar som skapar ökad
kontroll och säkerhet, idag och för framtiden. Våra lösningar är ofta kundanpassade och specifika för ett visst behov
och vår specialitet är att vara kundens bästa alternativ där det är komplext och svårt.
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Returadress:
Kryddstigen 9
802 92 GÄVLE

Sverige
PORTO
BETALT
Port payé
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