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Att Sverige är långt vet
vi! Men även längst i
norr tror jag att man
märkt att våren är
här. Även om vädret
vissa dagar inte verkar
bestämt sig, så ser vi
ju att hockeyslutspelet
är i slutskedet och fotbollsallsvenskan precis
börjat!
Ett säkert vårtecken!
Som ordförande känner
jag även att branschen
våras, även om det går trögt ibland.
Det senaste årens fokus på energi och miljö kommer att gynna
oss elektromekaniker väldigt mycket, vi är ju experterna!
Kortsiktigt minskar reparation och service, hela industrins
maskinpark skall ju uppgraderas, men redan nu märks att bättre
underhåll och mer komplett service behövs! ELR ligger väl
framme när det gäller samarbete och kompetens, vi haltar fortfarande gällande marknadsföring och sälj, men tror att vi kan
stärka oss även på dessa områden!
Vi hoppas givetvis att våra stärkta band med EASA skall ge oss
nya idéer och hjälp när det kommer till vårt närmande av kund
och myndighet. Tillsammans med kollegorna runt om i världen
vore det fantastiskt om vi ytterligare kunde öka vår påverkan
gällande direktiv och normer.
Som ett första steg när det gäller ELRs internationella arbete,
har jag blivit inbjuden till EASA Region9s möte i Köpenhamn
nu i april. Jag har blivit ombedd att där presentera ELR och
vilka visioner och ambitioner vi har! Kommer att bli mycket
intressant!
Ha nu en fortsatt fantastisk vår!

2 Value – allt från en leverantör!
Added
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Vårmötet 2016 i Göteborg.
Nära 20-talet medlemsföretag hade kommit till Göteborg den 1011/3 då Mekano i Sävedalen tillsammans med ELR’s kansli arrangerat förbundets vårmöte. Som brukligt samlades vi till lunch på hotellet, denna gång Hotel Grand Opera , centralt beläget i anslutning till
både Centralen och Nordstans shoppingcenter.
Efter att på olika sätt tagit oss kilometrarna till Svenska Mässan, fortsatte
vårt möte med besök på Underhållsmässan. Flera av ELR’s medlemmar
fanns även på plats som utställare, något som givetvis var mycket trevligt!
Trevligt både för att vi som medlemmar fick chansen att se hur kollegorna
i branschen marknadsför sig själva och sina produkter, men även trevligt
att man som medlem verkligen fick chansen att känna sig hemma i ELRföretagens montrar!

När vi alla var nöjda tog vi oss tillbaka till hotellet för att samla ihop oss
och med vår bokade buss ta oss ut till Busck & Co AB i Kållered. Vi mottogs av ett glatt gäng säljare som förberett både en välkomstceremoni och
en tipstävling! Givetvis lotsade de ut oss i deras enorma lager så vi både
fick svara på frågor och imponeras av tillgången av olika typer av motorer!
Många av medlemmarna hade förvisso tidigare haft förmånen att besöka
Busck’s motorlager, men precis som VD’n Magnus Ullman berättade hade
byggnaden sedan uppförandet 2006 fått utökas ytterligare i etapper!

Ett särskilt omnämnande får faktiskt Assemblin, som förvisso vid tillfället
hette Imtech, då de bjöd på en äkta ”live-show”! De hade nämligen i sin
monter gett omlindningen stort utrymme och visade för besökarna hur man
utför omlindningar, ett mycket bra och intressant initiativ! Givetvis fick lindaren både ”goda” råd och tips från de leende kollegorna som kom på besök!
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Vårmötet 2016 i Göteborg.

Motorer för mellanspänning
Det spekulerades vilt bland medlemmarna om vi satt i Sveriges största
elmotorlager, när vi fick avnjuta en fantastisk skaldjursbuffé med alla
tillbehör! Om så är fallet vet jag inte men maten och drycken var i alla fall
fantastisk!

690V - 11kV

& 400kW-15MW

Produkterna från CG Global och Ganz bygger på avancerad europeisk
teknologi och är konstruerade för optimala prestanda. De uppfyller
IEC34-1 standarden och datauppgifterna gäller för kontinuerlig drift
om inte annat anges. EDT är helhetsleverantör och står för hela installationen eller med projektstöd för installation och igångsättning.
Exempel på anledningar till att välja EDT och GANZ motorer:

•
•
•
•
•

Levereras med måttanpassade fötter för smidig installation vid utbyte.
Kan fås med antingen kul- eller glidlager.
Olika kylformer såsom luft/luft eller luft/vatten.
De har en beprövad stabil konstruktion.
Kan erhållas i kortslutet eller släpringat utförande.

Elektrisk drivteknik EDT AB
P.O Box 305 • SE 442 10 Kungälv, Sweden
Tel: +46-(0)303-240410

Kjell Hansson, Ingvar Rörick och Kent Gustavsson.
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Vårmötet 2016 i Göteborg.

Under middagen fick vi även chansen att förära Kjell Hansson ett hedersmedlemskap! Kjell drev tillsammans med Kenth Johansson ELAB i Göteborg, för att senare äga och driva El o Teknik vilket han gjort fram till att
han avvecklade verksamheten förra året. Dock var det framförallt Kjells
styrelsearbete som gav honom hedersmedlemskapet, han var under många
år ansvarig för ELR’s kalkylprislista. Ett ansvar han behöll ända tills ELR
upphörde att tillhandahålla listan.
Vi fick också möjligheten att äntligen överräcka diplomen med motiveringen till de tidigare hedersmedlemmarna Ingvar Rörick, Köping och
Kent Gustavsson, Falköping, vilka båda förärades med hedersmedlemskap
vid kongressen i Västerås 2014!
Det var ett glatt gäng som sade adjö till Busck’s trevliga och gästfria personal och tog bussen tillbaka till centrala Göteborg för nattvila eller för dem
som orkade några timmars nattsudd!

Provrum med utrustning
EDT producerar provrumsutrustning för all elektromekanisk provning.
Bilden visar en motorprovbänk med möjlighet att belasta provobjektet och samtidigt mäta inmatad elektrisk effekt, vridmoment, varvtal
samt temperatur. För motorstorlekar 0,37 till 375 kW har vi en standardlösning, större finns på begäran. Vi har levererat provbänkar för
tomgångskörning av motorer upp till 20 MW.

Medlemsmötet stod på agendan omedelbart efter frukost på fredagsmorgonen och där fick vi förmånen att utöka vår åhörarskara med ytterligare
några medlemmar som haft montertjänst på mässan dagen innan.
Styrelsen informerade medlemmarna om vilka frågor som de hanterar just
nu, där kommunikation och hemsida är mycket aktuellt. En uppdatering
av hemsidan är på gång, bilder behövs, kontakta Ola eller Kansliet om ni
har bra bilder!

Vi projekterar och levererar alla typer av roterande drifter med tillhörande elektrisk matning och styrning samt mekaniska kopplingar mot
din drift. Vi utför vibrationsmätningar och analys samt uppriktning och
funktionskontroll. Mobil balansering av roterande delar genomförs på
plats vid behov.
Vi utför även beräkningar för motorer, växlar, kopplingar, rem- eller
kedjetransmissioner, rullningslager, stativ, fundament med mera.

Elektrisk drivteknik EDT AB
P.O Box 305 • SE 442 10 Kungälv, Sweden
Tel: +46-(0)303-240410
e-mail: info@edtab.se • www.edtab.se
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Vårmötet 2016 i Göteborg.

Dessutom efterfrågades tydligare information gällande möten, inbjudningar etc. vilket givetvis Carina på kansliet lovade att tillgodose!
Styrelsen upplyste även medlemmarna om stadgebeslutet gällande avgiften
och certifieringen. Medlemskap och därmed även eventuell certifiering är
knuten till varje enskild verkstad. De företag som har flera verkstäder måste
alltså ha flera medlemskap! Något som i dagsläget, ej alla anmält, trots
påminnelse.
Efter att ha vägt för och nackdelar gällande medverkan av ELR vid nästa
Underhållsmässa, uppdrogs åt styrelsen att ta fram förslag och kostnadskalkyl! Meningarna gick isär om det är en branschfråga eller upp till varje
företag med marknadsföring? Ingen lätt fråga, vi lär återkomma i ämnet.

IE3

VIRKESTORKMOTORER
Största delen av medlemsmötet gick sedan åt till information om EASA.
Frederic Beghain hade flugit in från Luxemburg för att underteckna samarbetsavtalet med ELR’s ordförande samt förklara vad ett medlemskap i
EASA innebär. Mer information kring detta i separat artikel.
Medlemsmötet avslutades med att ordföranden Kent Andersson tackade
alla för deltagandet och bjöd samtidigt in till höstens kongress på Öland
6-8 oktober!
10
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Med hög verkningsgrad.
Anpassad för höga omgivningstemperaturer.
Direktleverans från lager.
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Elektroverkstaden Kent Andersson AB
inbjuder till Höstens Lindarträff/Kongress på Öland.
Boka upp datumen och se fram emot en upplevelse på Öland!
Damprogram kommer att anordnas!

Öland!

Vibratorer
IFE System tillhandahåller tre olika typer
av vibratorer. Elektriska, pneumatiska och
hydrauliska. Vi är generalagent för
i
Skandinavien men tillhandahåller också
andra varumärken.

2016

Torsdag 6/10
Fredag 7/10
Lördag 8/10

Våra elektriska vibratorer är av högsta
kvalitet. De finns som 2, 4, 6 samt 8poliga och är godkända för användning i
Atex zon 21 & 22-klassade miljöer. Vi kan
mot beställning även möta högre krav.
Vi har ett stort
lager av både
nya vibratorer
och reservdelar
hos oss i
Jönköping.

Elektroverkstaden K.A AB står
som värd.
- Hotel Skansen i Färjestaden, Öland
- Minimässa.
- Upplev Öland!
- Kongress/Medlemsmöte
- Kongressmiddag

kansli@elr.se
tel. 0732-30 57 40  fax 0480-192 70
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Vi har även
Hydrauldrivna vibratorer.
Dessa lämpas väl på
mobil utrustning eller
andra platser där en
hydraulisk kraftkälla är
tillgänglig.

Lager, kåpor och
lagersköldar
finns för de flesta
modeller.

Boka datumet och håll utkik e0er Anmälningsblanke8 och
Program som kommer upp på hemsidan www.elr.se.
Välkomna!
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Våra pneumatiska
vibratorer arbetar med
linjära slag vilket
möjliggör tyst drift. De
har många
tillämpningsområden,
bland annat drift av
mindre siktar och
vibrationsmatare samt
fickor.
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EASA
ELR har under ungefär ett år fört diskussioner med den internationella branschorganisationen EASA, där framförallt jag som ordförande, men också både styrelsen och medlemmarna har fått och gett
information till varandra. Efter styrelsemötet i januari i år beslöts att
ELR skulle sälja och förmedla medlemskap i EASA, vilket kortfattat
innebär att man som ELR-medlem får möjlighet att till en reducerad
kostnad bli medlem i EASA.
Vid mötet i Göteborg representerades EASA av Frederic Behagin, som
sköter EASA’s region9-kontor, där Europa ingår. Frederic hade med sig det
formella samarbetsavtalet mellan ELR och EASA, vilket han tillsammans
med mig som ordförande formellt och högtidligt skrev under i medlemmarnas närvaro under medlemsmötet på Hotel Grand Opera i Göteborg.
Avtalet sträcker sig över två år och är framförallt ett tecken på vår gemensamma ambition gällande branschens utveckling. Frederic berättade vid
undertecknadet att vi i Sverige var först att skriva på, men att REPA-motor
i Danmark också tagit beslut om ett liknande samarbete.
Från ELR’s sida är vår förhoppning att så många medlemmar som möjligt
passar på att prova på det internationella samarbetet. Stora möjligheter
finns gällande framförallt utbildning, nätverkande och inte minst påverkan
gentemot myndigheter och leverantörer. Vi tror att storlek ger styrka.
Efter att EASA och ELR knutit sina band, fick Frederic möjlighet att visa
på möjligheterna man som medlem får nyttja. Huvudsakligen presenterade han innehållet på EASA’s hemsida, där man som inloggad medlem i
princip kan hitta allt! Allt från teknisk information och tillgång till teknisk expertis dygnet runt, året runt till bilder och artiklar gällande ämnen
aktuella för oss som elektromekaniker. På hemsidan finns också massor
av erbjudanden gällande utbildningar. Allt från läromedel och instruk-
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tionsfilmer till Webinairs och
fysiska kurstillfällen erbjuds
hela tiden.
Dessutom arbetar EASA
kontinuerligt med att påverka
myndigheter, tillverkare och
media i syfte att främja den
elektromekaniska branschen.
Vi kan väl även nämna att
EASA’s rekommenderade arbetsmetoder till stor del liknar
ELR’s dito, vilket inte är en
slump...
EASA har också på senare år
börjat certifiera sina verkstäder,
så i det fallet var faktiskt vi i ELR före!
Precis som hos oss inom ELR är mötet ett av de viktigaste elementen i utvecklingsarbetet. Det är ju genom möten man får information om nyheter,
kunskap och affärsidéer!
EASA arrangerar ”lindarträffar” både i och utom Europa för sina medlemmar. Frederic informerade om 2016 års konvent som hålls i Toronto,
Canada 12-14 juni, men även till Europa konventet som till hösten skulle
arrangeras i Marseille, Frankrike. Som medlem blir man inbjuden till dessa
evenemang, ett deltagande som varmt rekommenderades av Frederic!
Som ordförande i ELR kan jag bara be mina medlemmar att titta på vilka
möjligheter som erbjuds samt vad ni som företagare kan göra med dem!
Det finns givetvis en stor möjlighet att växa med möjligheterna, men ett
medlemskap i vilken förening som helst blir inte bättre än det man gör
det till! Så min vädjan blir till de som ansluter sig till EASA, nyttja allt, se
till att vi som svenska medlemmar blir aktiva! Då tror jag att vi kan få ett
mycket bra utfall av vårt samarbetsavtal!
Kent Andersson
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Lindningstråd - rund och profil, koppar och aluminium
Kopparfolie
Isolationsmaterial
Elektrotejper
Stansade och bearbetade detaljer
Anslutningskablar och uttagskablar
(HF-) Litz och specialkablar
Isolerslang
Impregneringslack och gjutmassa
Motorkondensatorer, fläktvingar, värmeband mm
Elborstar och borsthållare
Anslutningsplintar
UL Tredjeparts testprogram
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BEVI med sitt breda sortiment för tillverkning och reparation av olika typer
av elmaskiner vill här presentera en av de viktigaste samarbetspartnerna.

Dahréntråd ingår i Liljedahl Winding Wire (LWW) som är en global leverantör av lindningstråd. Det är ett familjeägt företag som består av fyra produktionsenheter, Dahréntråd (Sverige),
Isodraht (Tyskland), Slaska (Polen) och LWW Kina. Alla dessa är kända varumärken och
välrenommerade tillverkare globalt såväl som lokalt.
Dahréntråd är en av Europas största och modernaste produktionsanläggningar för rund
och rektangulär lindningstråd i koppar och aluminium. Det är känt för sin höga kvalitet och
flexibilitet och kan stoltsera med att vara branschledande inom miljöförbättringar.
Egen R&D avdelning med egen testmöjlighet säkerställer en inspirerande plattform för
tekniska partnerskap med kunder och leverantörer. Dahréntråd grundades 1945.

Lindarverkstäderna Nr 1 2016

Telefon 0499-271 00 • www.bevi.se

17

Elföretaget med bred verksamhet
Långåker Elservice AB har en bred verksamhet och utför allt från traditionella elinstallationer till omlindning och renovering av elmotorer, generatorer och transformatorer samt service och reparation av svetsar och
högtryckstvättar.
Företaget startades 1990 av Roger Johansson som är ensam ägare men
drivs som ett familjeföretag då både fru och samtliga tre söner jobbar i
företaget och sysselsätter idag tretton anställda.
Verksamheten för Långåkers Elservice AB har flera olika inriktningar. Bland annat
utförs traditionella elinstallationer till uppdragsgivare inom olika branschområden. Exempelvis utförs elinstallationer vid nyproduktion av villor, vidare gör
företaget installationer och omdragningar för olika byggföretag vid både ny, om
och tillbyggnader.
Utöver de traditionella elarbetena så har företaget olika nischinriktningar.
Långåkers Elservice AB huserar i en verkstad i Björklinge på 400 kvadratmeter och här
görs omlindningar och renoveringar av elmotorer, generatorer och transformatorer.
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Vi har erkänt duktiga lindare i vår verkstad som är Certifierad. Vi är även Auktoriserad service verkstad för ESAB och Kemppi svetsar och för Nilfisk högtryckstvättar och städmaskiner, vi utför även validering av svetsmaskiner av alla fabrikat
med modern utrustning berättar Roger Johansson.
I anslutning till verkstaden så finns en kundmotagning och där har man även
försäljning av elmotorer, kuggväxlar, snäckväxlar av fabrikat BEVI och Nilfisk
högtryckstvättar m.m.
Vi har personal stationerad på Setras sågverket i Björklinge, det är en mycket
högteknologiskt anläggning med datastyrning av hela anläggningen som sköts av
våra tekniker som jobbar tvåskift på den anläggningen. En annan stor kundkrets
är grus och asfaltsanläggningar i Uppland med omnejd, även dom stora och små
jordbruken i Uppland anlitar oss med allt ifrån att byta en elmotor till att installera nya mjölkrobotar och spanmålsanläggningar som vi även bygger styrutrusningar och automatikskåp till. Vi skräddarsyr ofta anläggningarna till kundens
önskemål och specifikationer.
Långåkers Elservice AB har välutrustade servicebilar för att kunna serva kundernas
anläggningar direkt på plats.
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Kaffekullevägen 4
575 36 EKSJÖ
Tel. 0381-66 22 60
Fax. 0381-142 17

5-450 l. 0,1-2,2 bar

Växjövägen 51
331 42 VÄRNAMO
Tel 0370-30 15 55
Fax 0370-127 93

5-75 l. 1-50 bar
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BEVI förr, nu och i framtiden
Tiden går fort när man har roligt brukar man säga och det stämmer mycket väl
när man tänker på Bevis historia. Av de 85 år som BEVI funnits har jag haft
förmånen att varit med drygt halva tiden eller för att vara exakt nästan 46 år.
Från att från början vara ett lokalt arbetande företag inom elinstallationer och
elmaskinservice hade man också en epok med butiksrörelse inom Electrolux
och Expert. I början av 70-talet påbörjade Folke Johansson uppbyggnationen
av en handelsrörelse som senare blev basen för vår huvudsakliga verksamhet.
Elmaskinservicen följde med plus att den kompletterades med
specialmotorproduktion och vattenkraftsprojekt.Detta utgör i dag basen för vår
verksamhet. Genom vår Internationalisering under 80- och 90- talen så är BEVI
idag ett Internationellt företag med verksamheter i 7 länder och en omsättning
på 200 miljoner. Spännande framtid!

1931

Företaget bildades av Edvin Petersson.
Blomstermåla ElektroVerkstad och Installationsbyrå.

1948

Nya lokaler byggdes inne i Blomstermåla.

1960

Företaget ombildades till aktiebolag.

1971

Första agenturen på elmotorer införskaffades. (Elektrim/Cantoni)

1976

Scaniaverkstyg i Helsingborg köptes och bildade bas för
Nyproduktionsavdelningen.

1980

Stora beställningar från SIDA för tekniköverföring i Afrika.

1986

BEVI Nord AB bildas.

1990

Nya lokaler byggdes i Blomstermåla vilket innebar att företaget
kunde samlas på ett ställe.

Vi har en intressant framtid att se fram emot med nya utmaningar med bl.a.
nya teknikskiften inom ﬂera av våra produktområden. Detta tillsammans med
vår nischinriktade produktion av specialmaskiner och utrustningar gör att vi
kan se fram emot en expansiv framtid för BEVI. Då liksom nu är en av våra
viktigaste tillgångar den personal som på olika sätt gör att BEVI är och
kommer att fortgå att vara ett framgångsrikt företag!

1991

Vårt bolag i Danmark bildas.

1993

Vårt bolag i Estland bildas.

1996

Våra bolag i Norge och Finland bildas.

1998

Den första större vattenkraftsgeneratorn av egen konstruktion
tillverkades.

Jag liksom mina båda andra kollegor, Folke Johansson och Jan Folkhammar,
ser fram emot att se Bevis framtida arbete och vi kommer att glädjas med er i
den expansion vi vet att företaget kommer att göra!

2005

Folke slutar på BEVI efter 49 år. Folke är den som lade basen till
vad BEVI är i dag. Vårt bolag i Litauen bildas.

2006

Vårt bolag i Kina bildas.

2010

Det börsnoterade företaget Addtech AB köper BEVI-koncernen.

Ett stort steg togs 2010 när bolagen såldes till ADDTECH. Jan Folkhammar
och Rolf Persson fortsatte att driva verksamheten som tidigare men nu under
nytt huvudmannaskap.
Nu har vi kommit till det steg där den sista av de gamla ägarna lämnar över
ledningen till en ny generation. Eftersom jag har haft förmånen att få vara
med att tillsätta nya Vd:ar i ﬂera av bolagen de senaste åren till att under 2015
också fått vara med att rekrytera min efterträdare som koncernchef,
Carl Sigfridsson, så tror jag att BEVI står väl rustade.

Lycka till och tack för alla år jag fått arbeta med er!
Blomstermåla 31.3.2016
Rolf Persson
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2014

Jan Folkhammar överlämnar VD skapet till Åke Nyström

2015

Rolf Persson överlämnar VD skapet i BEVI AB till Peter Augustsson

2016

Rolf Persson överlämnar jobbet som koncernchef till Carl Sigfridsson
Detta innebär också att den sista av ägarna i BEVI lämnar ledningen
inom BEVI.

Lindarverkstäderna Nr 1 2016
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Serviceföretaget för dig!
I vår motorlindningsverkstad kan vi erbjuder dig
omlindning, reparation, svarvning, balansering,
service m.m. på växel- & likströmsmotorer,
hand el-verktyg, truckmotorer, fläktar, pumpar m.m.

generatorer, MeccAlte
växelströmsmotorer, BUSCK, BROOK CROMPTON, VEM, ABB
frekvensomriktare, ALLEN-BRADLEY, VACON
pumpar, ABS, TEMAG, FLYGT
kuggväxelmotorer, REXNORD / PREMIUM STEPHAN, BUSCK

Vi kan även hjälpa er som har bekymmer
med startmotorer och generatorer,
både till nyare bilar och äldre modeller
men även till ”veteranare”, båtar och motorcyklar!

släpringsmotorer, European Electric
likströmsmotorer, COMELMAR
explosionsskyddade motorer, Bartec Varnost
tillbehör, transmissioner, Contitech

Vi har även nyförsäljning
av motorer,
pumpar, startmotorer,
generatorer, kullager,
kolborstar, kondensatorer, tätningar m.m.
För mer information, se vår hemsida:
www.motor-bilelektra.se

Motor & Bilelektra
O. Jacobsson AB

Besöks-/leveransadress:
Motor & Bilelektra O. Jacobsson AB
Nordanvägen 5
244 38 KÄVLINGE
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Post-/fakturaadress:
Motor & Bilelektra O. Jacobsson AB
Box 130
244 22 KÄVLINGE

Kontaktinfo: Tfn: 046-73 50 55 Fax: 046-73 41 95
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Utbildning
Vi har sedan många år arrangerat utbildningar med syfte att höja
kompetensen, och därmed statusen, på den svenska elektromekanikern.
Vi har lyckats få till en ELR-diplomering, som bevis på att vi besitter de dokumenterade kunskaper vi utlovar! Kravet för diplomering är ju något vi inom ELR tagit fram själva och därmed även
marknadsföringen kring detta.
Nu ställs det dock krav av andra slag, numer ställs krav att alltid
göra en ”kontroll före idrifttagning”. Något Bengt Andersson berättade om vid Kongressen 2012 i Stenungsund! Tillsammans med
Bengt gjordes då en blankett för att användas vid motorbyten o. dyl.
Efter att kontrollerat med många av medlemmarna, tror jag det är
på sin plats att påminna om kravet! Dessutom finns möjlighet att
ordna kurser gällande utförandet om så efterfrågas. Hör gärna av
er till kansliet om ni har intresse!
Bifogar även blanketten om ni inte har den!

Kontroll före idrifttagning vid motorbyte samt
överlämning av anläggning
Kund/Anläggning
Ev. avdelning etc.
Arbetsorder nr:
Adress
Postadress

Installatör

Kontroll utförd av:

Adress

Datum:

Postadress
Kontrollinstrument:

Beskrivning av arbetets omfattning t.ex. avdelning, maskin, motornummer etc.

Följande punkter har kontrollerats
Inspektion
Rätt kapslingsklass vald
Dragavlastning
Tätning tillräckligt åtdragen
Överlastskydd rätt justerat

Provning
Skyddsledarkontinuitet

ev. uppmätt resistans

Ω

Kontrollen utförd och anläggningen överlämnas till kund:
.......................................................................................................

Datum
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Lustiga fordon

ERBJUDANDEN
Från Sweden Tools

RESERVDELAR och tillbehör
till AMAB / NIKE avdragarvagnar.

9.800:-

Ord. pris: 13.465:-

11.600:Ord. pris: 16.614:-

TORQUE Elite

HLW18TC
Lyftkil med pump 18 ton

TORQUE Elite
HLW18T
Lyftkil 18 ton

-25%
REHOBOT / NIKE
Hydrauliska avdragare
5 - 20 ton

TORQUE Elite

Hydrauliska avdragare
6 ton

5.000:-

Ord. pris: 7.256:-

www.swedentools.com
28
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Krokusgatan 5, 521 30 Falköping
Tel: 070-725 55 51
mail: sales@swedentools.com
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Kuggväxlar
och
Reservdelar

ELR:s FÖRBUNDSSTYRELSE 2015-2016

Förbundsordförande:
Kent Andersson, 		

Kalmar

Styreleledamöter:
Patrik Holm, 		
Ola Jacobsson, 		
Roger Johansson,
Christer Eskilsson,
Lotta Rörick,
Kjell Lundagårds,

Söderhamn
Kävlinge
Björklinge
Eksjö
Köping
Strängnäs

Suppleanter:
Joakim Berntsson,
Ingemar Löf,
Torbjörn Wahlberg,

Askim
Smedjebacken
Skellefteå

Revisorer:
Per Josefssons Revision AB
Claes Nilsson
Nyköping
Valutskott för kongressen 2016:
Lars Jansäter,
Solna
Ingvar Rörick
Köping

Industrigatan 60
Box 630
251 06 HELSINGBORG
Tel: 042-18 00 85
Fax: 042-13 65 92
E-post: info@carlanilsson.se
Hemsida: www.carlanilsson.se

Spar energi och pengar

BUSCK IE3

Vi Gratulerar
Christer Ohlsson
Lindar-Anders AB
KATRINEHOLM

2/5

Egon Johnsson		
24/8
Egons AC-DC-lindningar
STORA SUNDBY
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60 år Tomas Gerde 		
Maskincenter AB
FALKÖPING

21/9

50 år

75 år Erland Karlsson
Tools Momentum
UDDEVALLA

23/8

60 år
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Stort lager av 500-voltsmotorer
www.busck.se
Lindarverkstäderna Nr 1 2016
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En komplett leverantör
Carbex en viktig länk i kedjan för funktion och
prestanda inom det elektromekaniska området.
Vi levererar komponenter med fokus på elmotorer,
generatorer och transformatorer.

Kostnadseffektiva helhetslösningar
Genom ett nära kundsamarbete tar vi fram
en optimal helhetslösning. Mottot är kvalitet,
leveranssäkerhet och kostnadseffektivitet.

Carbex
inside
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