
Vi vill visa dig det senaste inom industrin. Mässan kommer till din stad, vi vill träffa dig!

Onsdag 14 feb
Torsdag 15 feb
Öppet 9 - 17. entrén stänger 16 
Fri entré för branschfolk

JÄMTLANDS
INDUSTRIMÄSSA

Stockevägen 52, Frösön
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FackMässa för tillverkande företag



BILJETTER
Biljetter till Mässan 
finns här till höger.

Biljetter kan även 
beställas på vår hemsida
www.euroexpo.se

Nu kommer vi till din stad!

I mitten av februari samlas ledande leverantörer mot tillverkningsindustrin
på Jämtlands IndustriMässa.
Du behöver inte resa långt, bo på hotell eller lägga flera dagar för att gå på Mässa.
Vi finns under två dagar i Frösö Park Arena, Östersund 
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.
Besöker du oss mellan 12.00-13.00 bjuds du på korv med bröd.

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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ABB AB
Jokab Safety
Business Center
721 82  VÄSTERÅS
Tel 021-81 44 30  Fax 021-81 44 39
Hemsida www.abb.se  E-post kundservice.cewe-control@se.abb.com
Hemsida www.abb.se/jokabsafety

ABB Jokab Safety arbetar dagligen med praktisk tillämpning av säkerhetskrav i kombination
med produktionskrav. Detta tillsammans med en kontinuerlig utveckling av komponenter,

skyddsmöjligheter och metoder, gör ABB Jokab Safety till en säker samarbetspartner.

  AluFlex AB
Lilla Garnisonsgatan 34
254 67  HELSINGBORG
Tel 042-38 02 30  Fax 042-38 02 31
Hemsida www.aluflex.se E-post infoprofil@aluflex.se
     Your Partner in Automation Solutions
Med vårt produktprogram kan du bygga allt från maskin-stativ,
linjärlösningar, portaler, skydd, fixturer, arbetsplatssystem till avancerade
transportbanor m.m. Vi erbjuder dig marknadsledande profilbyggsystem
samt linjärkomponenter som t ex linjärmoduler, skenstyrningar, kulskruvar,
teleskopstyrningar, compact rail och kulbusningar. Vårt stora utbud ger dig
i det närmaste obegränsade kombinationsmöjligheter och flexibilitet i varje
enskild konstruktion. Vi leverar allt efter dina behov; kapat, bearbetat och
monterat från lager i Helsingborg.

Atlas Copco Compressor AB    
105 23  STOCKHOLM    
Tel 08-743 90 00  
Hemsida www.atlascopco.se 

Atlas Copco är världsledande inom kompressorteknik med fokus på driftsäkerhet, ekonomi, kvalitet och miljö.
Produktprogrammet omfattar kompressorer, blåsmaskiner, tryckluftsutrustning, reservkraftsgeneratorer, 
vacuumpumpar, Nitrogen- och Oxygengeneratorer, samt ett stort utbud av eftermarknadstjänster. 
Försäljning och service sker genom ett rikstäckande nät av egna säljare, servicetekniker och återförsäljare.

Axel Larsson Maskinaffär AB
Box 805
194 28  UPPLANDS VÄSBY
Tel  010-455 97 00 Fax 010-455 97 90
Hemsida www.axel-larsson.se E-post sales@axel-larsson.se

Ventiler och instrument till svensk industri
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Baumer A/S
Datorgatan 3
561 33  HUSKVARNA
Tel  036-13 94 30  Fax 036-13 94 50
Hemsida www.baumer.com E-post sales.se@baumer.com

Baumer A/S säljer produkter inom industriautomation och processinstrumentation. Vi har kunskapen 
och erfarenheter från verkligheten om pulsgivare och sensorer samt givare som mäter temperatur, 
tryck och nivå. Baumer står för produkter av hög kvalité, hög teknisk prestanda och utmärkt service.

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 Maskin AB har sedan 1913 tillhandahållit produkter och kunskap för att möjliggöra en driftsäker och 
ekonomisk produktion inom svensk industri. Bengtssons Maskin AB är specialiserade på mekaniska transmissioner. 
Vi kombinerar egen tillverkning med agenturprodukter från några av Europas ledande tillverkare. Vi erbjuder även 
supporttjänster med anknytning till vårt affärsområde.

Blickle AB
Box 22157
250 23  HELSINGBORG
Tel 042-18 51 70  Fax 042-20 17 47
Hemsida www.blickle.se E-post info@blickle.se

HÄMTA DIN KATALOG G15 MED ÖVER 30000 HJUL & LÄNKHJUL
 eller ring och beställ ditt exemplar

     
Vi är en av världens ledande tillverkare av hjul och länkhjul. Vi har ett av marknadens bredaste sortiment med 

bärighets område upp till 50 ton. Från vårt välsorterade lager i Helsingborg levererar vi snabbt och enkelt. 
Besök gärna vår hemsida för att se hela sortimentet eller ladda ner CAD filer. 

 
Nu även WEBSHOP via hemsidan
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Bohlins Maskiner AB
Gårdsvägen 4
169 70  SOLNA 
Tel  08-83 08 80  Fax 08-82 33 44
Hemsida www.bohlins-maskiner.se E-post info@bohlins-maskiner.se

AB E. Bohlins Maskiner är ett handels och agenturföretag med anor från 1937. Vi har stor teknisk kompetens och 
gedigen erfarenhet av att framgångsrikt hjälpa kunder med problemlösningar. Vi erbjuder högkvalitativa  
transmissionskomponenter och limutrustningar för verkstads-, stål,- pappers-, förpacknings- och 
konverteringsindustrin. Vi representerar världsledande leverantörer som: Bosten Gear, Deublin, Hilliard, Matrix, 
Nexen, Twiflex / Reitschoten, Var-Spe och Vorwald inom transmissionskomponenter samt: ARO, Bühnen, Preo, 
Pafra, Reka och Zator inom limutrustning.

Carlo Gavazzi AB
Västra Kyrkogatan 1 
652 24  KARLSTAD
Tel 054-85 11 25  Fax  054-85 11 77 
Hemsida www.gavazzi.se E-post order@carlogavazzi.se/info@carlogavazzi.se

Carlo Gavazzi AB med huvudkontor i Karlstad ansvarar för försäljningen av elektroniska komponenter för 
industriautomation som designas och tillverkas inom Carlo Gavazzi Group. Vi erbjuder våra kunder sensorer, 
kontrollreläer, solid state reläer, mjukstartare, energimätare och produkter för hem- och fastighetsautomation. 
Vi är ett företag som alltid jobbar med att placera våra kunder i fokus och vi har en ambition om att leverera 
service som överträffar deras förväntan. Vi befinner oss sedan ett antal år i en expansiv fas tackvare den unika 
kombinationen av kunnande, innehållsrik produktportfölj och möjligheten att göra kundspecifika anpassningar 
av våra produkter – våra kunder ser oss som en partner.

Collinder Märksystem AB
Tenngatan 11
234 35  LOMMA
Tel 040-41 88 30  Fax 040-41 22 35
Hemsida www.collinder.se E-post info@collinder.se

Spara liv, tid och pengar! 
Se hur i vår monter. Vi har rätt kunskap och produkter för märkning, information och säkerhet. 

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

Vad jobbar du med? Gå in på collinder.se och se det vi kan göra för dig!

Collinder Märksystem AB
Tenngatan 11  
234 35 Lomma
Tel 040-41 88 30 Fax 040-41 22 35 
Hemsida www.collinder.se E-post  info@collinder.se

Gör ditt mässbesök lite roligare och mycket mer lönsamt!  
Stanna upp en stund i vår monter! Vad du än jobbar med har vi rätt kunskap  
och produkter för märkning, information och säkerhet.

• Märkmaskiner & Skrivare • Etikettskrivare & Etikettsystem • Etiketter & Färgband • Rörmärkning • Varsel- & Varningsmärkning  
• Efterlysande Utrymningsmärkning • Logistik-, Lager- & Lokalmärkning • Elmärkning • Krympprodukter  
• Skyltar, Gravyr & Dekaler • Fästen & Buntband • Bryt & Lås / Lockout & Tagout • Underhålls- & Säkerhetsprodukter 

Vad jobbar du med? Gå in på collinder.se och se det vi kan göra för dig!

Märkning, information & säkerhet

Café Bar
Östermovägen 39
854 62  SUNDSVALL
Tel 077-520 50 50  
Hemsida www.cafebar.se

Café Bar finns i hela landet med kundlöftet att alltid servera en god kopp oavsett om det är varm eller kall dryck som 
efterfrågas. Vi arbetar uteslutande med ledande leverantörer inom vår bransch för att säkerställa att det vi lovar 
också levereras. Vi tillhandahåller automater, ingredienser och service av högsta klass och har alltid egen personal 
med hög kompetens som utför samtliga delar av vår leverans. Vårt kaffe är speciellt anpassat till våra 
automater, allt för att vi ska kunna erbjuda våra kunder ett så gott kaffe som möjligt.
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Det ska vara tryggt att arbeta inom industrin. Med ett komplett sortiment av maskin-
säkerhet och lågspänningsprodukter kan vi skapa helhetslösningar för en effektiv 
produktion och en trygg arbetsplats. Våra specialister inom maskinsäkerhet har lång 
erfarenhet av praktiskt tillämpning av föreskrifter och standarder. Vi kombinerar 
produktionskrav med skyddskrav för produktionsvänliga lösningar. Vi levererar allt från 
enskilda komponenter till kompletta lösningar. Välkommen att besöka oss i vår monter! 
www.abb.se/lagspanning

Kan man skapa en säkrare arbetsplats med 
bibehållen produktivitet?

ABB AB
Jokab Safety
Tel. 021-32 50 00
info.jokabsafety@se.abb.com

Självklart.
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Maskinsäkerhetsprodukter

Lågspänningsprodukter 

Öppet

Driftläge 
låst och återställt

Återställt
Öppningsbart

Nödstopp Smile

Magnetlås Magne

Staketsystem Quick-Guard

Processlås Dalton

Nödstopp INCA

Klämlist

Rullport

Säkerhetslås KnoxSäkerhets-PLC Pluto, Vital och 
säkerhetsreläer

Manöverdon Safeball
Orion ljusskydd

Givare Eden

Trelägesdon JSHD4

Kontaktor
LjustornLjusbågsvakt

PLC HMITryckknappslåda

DvärgbrytarePlint

Tryckknappar

Säkerhetsbrytare

Mjukstartare Effektbrytare

PLC

Vi kan skapa helhetslösningar med
produkter från Maskinsäkerhet och Lågspänningsprodukter

Euro Expo 2016_mittuppslag.indd   1 2015-12-11   13:41:54
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Vi utbildar er i säkerhetskrav och säkerhetsprodukter
ABB Jokab Safety

Pluto Grundkurs
En kurs där du får förståelse för hur en säkerhets-PLC kan och ska användas. 
Kursen är inriktad mot att kunna skriva program för att styra skyddsutrustning med 
ABB Jokab Safetys säkerhets-PLC Pluto. Du lär dig grundläggande programme-
ringsregler och lär dig vilka färdiga funktionsblock som finns att tillgå för att förenkla 
programmering. Kursen innehåller både teoretiska och praktiska genomgångar. 

 – Grundläggande begrepp (säkerhetsrelä, säkerhets-PLC) 
 – Pluto hårdvara  
 – Felmeddelande & felsökning 

Pluto Advanced
I denna kurs får du lära dig sådant som inte hinner tas upp i Pluto grundkurs. Vi 
tar upp de vanligaste avancerade funktioner som går att implementera med en 
Pluto för att styra skyddsutrustning och även icke-säker utrustning. Kursen kräver 
förkunskaper motsvarande Pluto grundkurs och består mestadels av praktiska 
moment och övningsuppgifter.

 – Fältbussar och felsökning av fältbussar som finns i en Pluto, CAN-buss och AS-i
 – Gateways – implementering och diskussion kring fältbussar
 – Absolutgivare – säker position, hastighet och stillestånd
 – Sekvensprogrammering – används i huvudsak för styrning av icke-säker utrustning
 – Aritmetik
 – Pluto och HMI
 – Hantering av analogsignaler 
 – Genomgång av funktionsblock och bibliotek

Robotsäkerhet 
I vår utbildning om robotsäkerhet ger vi dig kunskap om de viktigaste kraven i 
robotstandarderna EN ISO 10218-1 och -2. Vi ger bakgrunden till kraven och 
vägledning i tolkningar av dem. Du kommer också att få information om den 
kommande tekniska specifikationen ISO/TS 15066 – krav på robotar som ska 
kunna användas i collaborative operation.

Maskinsäkerhetsveckan 
En tredagarskurs i maskinsäkerhet där du får en ordentlig genomgång av nyheterna 
i nya standarder och maskindirektivet. Du får också en grundläggande genomgång 
inom maskinsäkerhetskunskap som t.ex. riskbedömning.

Dag 1 (ti)  Nya maskindirektivet, riskbedömning och skyddsavstånd
Dag 2 (on)  Krav för säkerhet i styrsystem – EN ISO 13849-1 
Dag 3 (to)  Programmering och validering av säkerhets-PLC enligt EN ISO 13849-1

Kontakta oss på telefon 021-32 50 00 eller hitta oss på
www.abb.se/jokabsafety

 – Pluto mjukvara (Pluto Manager)
 – Praktiska övningar

Kursdatum 2016

Maskinsäkerhetsveckan

v.9 1-3 mar Kungsbacka

v.13 29-31 mar Stockholm

v.16 19-21 apr Malmö

v.23 31 maj - 2 jun Huskvarna

v.39 27-29 sep Malmö

v.43 25-27 okt Kungsbacka

v.45 8-10 nov Huskvarna

v.50 13-15 dec Stockholm

Robotsäkerhet

v.5 2 feb Kungsbacka

v.14 5 apr Västerås

v.38 20 sep Huskvarna

v.46 15 nov Malmö

Pluto Grundkurs

v.15 11 apr Malmö

v.16 20 apr Kungsbacka

v.17 27 apr Huskvarna

v.18 4 maj Stockholm

v.36 8 sep Huskvarna

v.38 19 sep Malmö

v.39 28 sep Kungsbacka

v.41 12 okt Stockholm

Pluto Advanced

v.19 9 maj Malmö

v.20 17 maj Stockholm

v.42 19 okt Kungsbacka

v.46 16 nov Huskvarna

Euro Expo 2016_mittuppslag.indd   2 2015-12-11   13:41:55



9
www.euroexpo.se

Vill du få de senaste nyheterna om maskinsäkerhet och 
Automationsprodukter?
Prenumerera på våra nyhetsbrev!

I våra två nyhetsbrev får du ta del av:
Automationsprodukter
 – De senaste produktnyheterna
 – Tips på interaktiva verktyg
 – Mässor och evanemang 
 – Erbjudande och lyckade kundlösningar inom automationsområdet

Skyddsbladet
 – Produktnyheter och uppdatering av maskinsäkerhetsprodukter
 – Nyheter inom standarder och maskindirektivet
 – Kommande utbildningar och mässor

Anmäl dig redan idag för att börja prenumerera, snabbt och enkelt genom att scanna  
recepektive kod! Du hittar även en länk på vår hemsida www.abb.se - Tidskrifter och nyhetsbrev 

Skyddsbladet och Automatonsprodukter

Vi utökar nu funktionerna Pluto med StatusBus. Med StatusBus-funktion förkortas 
installationstiden och reducerar antalet driftstopp. Enheterna seriekopplas med en 
standardkabel med M12-kontakter vilket kortar kabellägnden och risk för felkoppling. 
StatusBus-funktion finns i vårt senaste tillskott i nödstoppserierna Smile och Inca. För 
StatusBus behövs endast en säkerhetsingång, (I/O), på en säkerhets-PLC för att se 
statusen på upp till 30 enheter. Ingen specifik busskabel krävs och inte heller någon 
extra kommunikationsmodul. www.abb.se/jokabsafety

Vi utökar nu funktionerna Pluto med StatusBus. Med StatusBus-funktion förkortas 
installationstiden och reducerar antalet driftstopp. Enheterna seriekopplas med en 
standardkabel med M12-kontakter vilket kortar kabellägnden och risk för felkoppling. 
StatusBus-funktion finns i vårt senaste tillskott i nödstoppserierna Smile och Inca. För 
StatusBus behövs endast en säkerhetsingång, (I/O), på en säkerhets-PLC för att se 
statusen på upp till 30 enheter. Ingen specifik busskabel krävs och inte heller någon 
extra kommunikationsmodul. www.abb.se/jokabsafety

StatusBus
Seriekoppla snabbt och 
enkelt med status från alla 
enheter.

Automationsnyheter

Skyddsbladet

Euro Expo 2016_sid1_ver2.indd   1 2015-12-14   08:03:56



Colly Flowtech AB
Raseborgsgatan 9
164 74  KISTA
Tel 08-703 01 30  Fax 08-752 99 92
Hemsida www.collyflowtech.se E-post flowtech@colly.se
Colly Flowtech levererar ett heltäckande program av pumpar, värmeväxlare, slangar, ventiler, snabbkopplingar
& rostfria rördelar/konstruktioner till industrin i Sverige.
Vi har egen tillverkning av tryckluftsdrivna membranpumpar i Jönköping via vårt dotterbolag Dominator Pump AB. 
Via vårt dotterbolag A.G. Johansons Metallfabrik AB har vi egen tillverkning av syrafasta rördelar/konstruktioner
i Kolbäck. I Göteborg har vi en verkstad med egen montering av slangar & slang-kit inkl. provtryckning & märkning. 
Vi är kvalitets- & miljöcertifierade enligt ISO 9001 & 14001.
Vi finns på 7 platser i Sverige: Stockholm - Örebro - Jönköping - Göteborg - Eslöv- Kolbäck - Umeå

Cowab AB
Box 7300
187 14  TÄBY
Tel 08-54 44 03 70 Fax 08-630 11 69
Hemsida www.cowab.se E-post info@cowab.se

VÄLKOMMEN TILL COWAB

Vi som leverantör har vi marknadens bredaste och djupaste sortiment inom
Verkstad, Lager, Lyft, Transport och Materialhantering.

Ett handplockat sortiment med de optimalt bästa produkterna inom varje segment. 
Samt ett brinnande intresse och djup kunskap inom dessa områden. 

Allt för att förenkla Dina inköp.
”För alla verksamheter”

D&E Bearings
Himmelsbodavägen 9
147 39  TUMBA 
Tel 08-447 40 50  Fax 08-447 40 60
Hemsida www.debearings.se E-post deab@debearings.se

En av de främsta leverantörerna av glidlager, ledlager och rullager i norra Europa. Med logistik i världsklass!
Hos oss hittar du ett riktigt brett sortiment av produkter för dina rörliga konstruktioner.
Är du dessutom intresserad av minimal lagerhållning och snabba leveranser så har du kommit rätt!

Dematek AB      
Box 5560     
141 07  HUDDINGE     
Tel 08-603 34 00  Fax 08-88 00 66 
Hemsida www.dematek.se E-post dematek@dematek.se
Distriktskontor i Östersund Tel 070-334 16 71

Trots en snart 100-årig historia är vår nyfikenhet på nya lösningar inom lyfttekniken
större än någonsin. Till vår hjälp har vi inte bara världens största urval av lyftutrustning.
Våra servicetekniker är också Sveriges mest kompetenta och finns över hela landet.
Låt oss bli din leverantör för trygga lyft.
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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.

”Endast korrekt uppställda
och riktade maskiner ger 
maximal tillgänglighet”

Easy-Laser AB
Alfagatan 6
431 49  MÖLNDAL
Tel 031-708 63 00 Fax 031-708 63 50
Hemsida www.easylaser.com E-post info@easylaser.com

Easy-Laser AB utvecklar, tillverkar och marknadsför mät- och uppriktningsinstrument. 
      • Maskinuppställning • Axeluppriktning
      • Vibrations kontroll     
      • Rem-, band- och kedjetransmissionsriktning
      • Verktygsmaskinmätning och riktning     
      • Rakhet, planhet, parallellitet, vinkelräthet och hålcentrering

EIE Maskin AB
Box 7
124 21  BANDHAGEN
Tel    08-727 88 00     Fax    08-727 88 99
Hemsida www.eie.se         E-post   info@eie.se
Kval system ISO9001 och ISO14001

Vi är en komplett affärspartner för komponenter och systemlösningar inom roterande och linjära rörelser.
Genom att vi representerar en stor mängd av kvalitetstillverkare har vi de bästa förutsättningarna att ta fram
optimala lösningar. Från egen verkstad och lager i Stockholm har vi bra leveransberedskap och stora
möjligheter att tillverka kundanpassade system. Vårt breda produktprogram med allt från finmekanik med
supertoleranser till stora robusta system för tung hantering täcker in det mesta.

Festo AB
Box 21038
200 21  MALMÖ
Tel  040-38 38 00  Fax 040-38 38 10
Hemsida www.festo.se  E-post order@festo.se

Festo är ett av världens ledande företag inom automation baserad på pneumatiskt och elektriskt drivna rörelser. 
Som innovativ partner till våra kunder erbjuder vi marknaden ett brett sortiment av kvalitetsprodukter och 
systemlösningar. Festo finns med egna bolag i mer än 52 länder världen över.
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Fixit Maskin & Verktyg AB
Förläggarvägen 16 
830 21  TANDSBYN
Tel 063-75 44 80   
Hemsida www.fixittransmission.com E-post hans@forceconsulting.se

Företaget startades 1984 och sysselsätter idag 16 personer. Björn Ericson är grundare och ägare.
Fixit Transmission som är en del av Fixit maskin och verktyg AB, vänder sig till motorsportutövare som kräver det lilla 
extra. Våra drevsatser och drivaxlar är högteknologiskt framställda och anpassade till extrema förhållanden.
Vi förfogar idag över 16 stycken CNC-styrda bearbetningsmaskiner. Svarvar, trådgnist, kuggfräs likväl som 7-axliga 
fleroperationsmaskiner. Dessutom finns ett antal verktygsmaskiner såsom: supportsvarvar, verktygsfräsmaskiner, 
planslip, sänkgnist samt automatiska kapsågar. Vår senaste anskaffning till maskinparken är en kuggfräsmaskin av 
märket Koepfer 200, försedd med automatladdning.

GPA Flowsystem AB
Brovägen 5
266 75  HJÄRNARP
Tel  0431-44 58 00 Fax 0431-45 46 66
Hemsida www.gpa.se  E-post info@gpa.se

GPA är specialisten som leder och utvecklar flödessystem med kvalitet
Under de decennier GPA hittills verkat, har vi haft ett mål för ögonen; att vara den självklara specialisten inom 
flödesteknik. Vårt samarbete med ett sjuttiotal av världens ledande tillverkare av komponenter är bara en av 
anledningarna till att vi kan kalla oss Nordens främsta leverantör inom flödesteknik. Detta samarbete med 
underleverantörer och deras specialister innebär att vi kontinuerligt följer utvecklingen och därför kan erbjuda 
er de allra bästa lösningarna. 
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HÄRDtekno AB
Box 353
681 23  KRISTINEHAMN
Tel 0550-349 80  Fax 0550-137 40
Hemsida www.hardtekno.se E-post info@hardtekno.se

HÄRDtekno i Kristinehamn – En stark länk inom värmebehandling!

Vi erbjuder en rationell och kostnadseffektiv produktion. Företaget HÄRDtekno startades 2004
med endast ny utrustning. HÄRDtekno utför vakuumhärdning, sätthärdning, karbonitrering,

nitrering och upplösningsbehandling. Alla processparametrar registreras och arkiveras.
Du kan med förtroende vända dig till oss på HÄRDtekno och förvänta dig

bra service och hög kvalitet på utfört arbete.

Inseco AB
Box 185
826 24  SÖDERHAMN
Tel 0270-735 50  Fax 0270-735 60
Hemsida www.inseco.se

Vi är specialister på att få fram rätt produkter, på utsatt tid och till rätt pris. Processen kräven kunskap, 
erfarenhet och snabba puckar! Vår personal är suveräna på teamwork och är väl insatta i alla arbetsdelar 
på Inseco, det gör oss flexibla och snabba. Ordrar packas i vårt lager och skeppas sedan med lämplig fraktmetod. 
Vi har ett stort nät av transportörer, även egna bilar vid akuta leveranser.

• Fästelement • Lager • Tätningar •

Hagström System
Munkflohögen 155 
835 68  MUNKFLOHÖGEN
Tel 070-550 84 58    
Hemsida www.hagstromsystems.se E-post olliver.hagstrom@hagstromsystems.se
HAGSTRÖM SYSTEMS AB är ett familjeföretag men med en gedigen utbildningsnivå och lång erfarenhet från 
tillverkningsindustrin inom metall med fokus på CNC svarvning. 
Vi är specialinriktade på CNC svarvning av detaljer från ett par mm stora upp till 460mm i diameter. Alla våra 
maskiner är utrustade med drivna verktyg och C axel vilket tillåter att borra, gänga och fräsa i detaljerna direkt i 
svarven som t.e.x kilspår, bultcirklar, hål för smörjnipplar osv. Vi kan också ta hjälp av våra mycket kompetenta 
samarbetspartners som har samma tankar när det gäller kvalité och leverans som vi har när det gäller bearbetning 
annat än svarvning t.ex fräsning, svetsning, laserskärning, härdning, ytbehandling, lackering, mm.

Hydroscand AB
Plankvägen 9
831 77  ÖSTERSUND
Tel 063-272 50  Fax 063-272 59
Hemsida www.hydroscand.se E-post ostersund@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.

13
www.euroexpo.se



Johnson Metall AB
Box 1513
701 15  ÖREBRO
Tel  019-17 51 00  Fax 019-14 83 40
Hemsida www.johnson-metall.com E-post info@johnson-metall.com

Johnson Metall AB är Nordens största tillverkare av glidlager, ämnesrör och formdetaljer i brons.
I vår morderna produktionsverkstad erbjuder vi kapacitet för tillverkning enligt Er ritning.
Johnson Metall sand, centrifugal och stränggjuter ämnen i brons.
Vi lagerhåller 500 dimension av stång och rör i fyra olika bronslegeringar.
Vi har även ett brett program av glidlager, massiva glidlager, tunnväggiga glidlager och flerskiktslager.
Tillverkning och huvudkontor finns i Örebro.

Vi är en ledande aktör inom industriservice, mekaniskt underhåll och försäljning av industrikomponenter. 
Hos oss får du hjälp med hela kedjan - från produktleverans till reparationer. Din närmsta butik och service-
verkstad hittar du på Tegelvägen 17 i Sundsvall. Tel. 060-64 59 50. Varmt välkommen till oss! 

Nå bättre resultat med rätt partner!

Projekt
Service
Lager
Tätningar
Transmissioner
Elektromekanik
Pumpar www.sverull.se

                           

Jämtkraft AB
Box 394
831 25 ÖSTERSUND
Tel 063-14 90 00  Fax 063-10 64 41
Hemsida www.jamtkraft.se E-post info@jamtkraft.se

Jämtkraft AB – en energikoncern med hemvist i Jämtland som säljer förnybar el i Norden. Ägs av kommunerna Åre, 
Krokom och Östersund. Det präglar företaget på så sätt att det inte bara ska gå med vinst utan också bidra till 
samhällsnytta. Företaget arbetar med hållbara energilösningar inom elproduktion, elnät, laddinfrastruktur och  
värme.
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L&d Ergofokus AB
Cirkelgatan 16
781 72 BORLÄNGE
Tel 0243-153 50  
Hemsida www.ergofokus.se E-post info@ergofokus.se

Vårt mål är att minska ohälsan och öka er produktivitet, genom produktlösningar, som inte bara avlastar, utan även 
effektiviserar tunga och svåra arbetsmoment. Vi har lång erfarenhet av att ta fram speciella lösningar anpassade för 
våra kunders ändamål. Det kan handla om att anpassa en befintlig lösning eller att konstruera en helt ny produkt.

Kompass Sverige AB
Söder Mälarstrand 65C, 5 tr.
118 25  STOCKHOLM
Tel 08-412 006 00 
Hemsida www.kompass.se E-post info@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. 

Kosan Gas Sverige AB
Box 14264
400 20  GÖTEBORG
Tel 031-65 52 00  
Hemsida www.kosangas.se  
Kosan Gas är en av de ledande leverantörerna i Norden av gasol (LPG).
Företaget har levererat energilösningar i mer än 80 år i Norden.
I Sverige levererar vi gasol på bulk till allt från mindre företag till tung industri – mer miljövänlig och effektiv energi.

Konvertering från olja till gasol (LPG)
Företag i alla storlekar som förbrukar olja kan spara pengar och CO2 genom att byta ut oljan mot gasol. Det gäller 
oavsett om man använder oljan till uppvärmning eller i industriprocesser. Fördelar med att konvertera till gasol :
• Gasol har en renare förbränning  • Gasol kräver mindre underhåll  • Gasol ger ca 20% mindre CO2-utsläpp

KAESER KOMPRESSORER AB
Box 7329
187 14  TÄBY
Tel  08-544 443 30 Fax  08-630 10 65
Hemsida www.kaeser.se E-post info.sweden@kaeser.com 
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 en ledande aktör och har ett varumärke med ett antal starka kärnvärden – Sigma-profilen, 
produktkvalitet och energioptimering. 
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 leverantör som 
anstränger sig hårdare.
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Last Mile Communication AB
Box 107
793 23  LEKSAND
Tel 0247-104 18  Fax 0247-104 19
Hemsida www.lastmile.se E-post tomas@lastmile.se

Last Mile Communication AB marknadsför produkter och lösningar inom industriell datakommunikation.
Vi har lösningar för bl.a Radiokommunikation (seriell, analog/digital TCP/IP), Ethernet (koppar / fibrer), xDSL, Fiber 
& Telefonmodem, GSM, gränssnittsomvandlare samt överspänningsskydd för data, tele låg och högspänning. 
Vi utför mätningar och funktionstester för radiokommunikation. Vi har lång erfarenhet av system för 
VA och kraftindustrin.

Mikatec AB
Bergvägen 6
857 51  SUNDSVALL
Tel 0703-22 18 65
Hemsida www.mikatec.se E-post info@mikatec.se

Ingenjörs- och konsultföretaget Mikatec AB är det kompletta teamet.
Vi konstruerar, designar, tar fram tillverkningsunderlag, ombesörjer tillverkning och montage:
- Maskiner och maskindetaljer.
- Torn, tankar, cisterner och tryckkärl.
- Rör och stålkonstruktioner.

Momentum Industrial 
Linköpingsvägen 3
857 31  SUNDSVALL
Tel 060-66 33 00  
Hemsida www.momentum-industrial.com E-post sundsvall@momentum-industrial.com

Momentum Industrial AB förenklar kundernas vardag och ökar deras lönsamhet genom att erbjuda kvalitativa 
industrikomponenter och tjänster till lägsta totalkostnad. Vi finns representerade i Sverige, Norge och Danmark 
med över 300 medarbetare och omsätter ca 1 miljard SEK. Momentum Industrial AB ingår i B&B TOOLS AB 
som är noterat på Stockholmsbörsen.

Nederman Nordic AB
Sydhamnsgatan 2
252 28  HELSINGBORG
Tel  042-18 87 00  Fax 042-20 89 50
Hemsida www.nederman.se  E-post info@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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ppm Industrial AB
Importgatan 7
422 46  HISINGS BACKA
Tel 031-779 29 50 Fax 031-779 29 70
Hemsida www.ppmindustrial.se E-post info@ppmindustrial.se

Specialisten inom gasmätning, gaslarm & gasanalys
Vi har sedan starten 1991 blivit en av Sveriges ledande leverantör av produkter och service för mätning,
larm och analys av gaser inom de flesta branscher. Med rätt specificerad utrustning och regelbundet
underhåll kan vi säkerställa en trygg arbetsmiljö när det gäller hälsorisker och miljöpåverkan.
Genom ett nära samarbete med de ledande tillverkarna i världen kan vi oberoende av fabrikat ge våra
kunder optimala och kostnadseffektiva lösningar. Hos oss finns ett komplett utbud av produkter och tjänster.

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

GÄLLIVARE  |  BORLÄNGE  |  AVESTA  |  STOCKHOLM  |  MALMÖ  |  GÖTEBORG

LAGER  |  TRANSMISSIONER  |  TÄTNINGAR

Nords International AB
Prostgårdsvägen 2
660 60  MOLKOM
Tel 0553-311 00   
Hemsida www.nordsinternational.com E-post info@nordsinternational.com / sales@nordinternational.com

Nords International AB tillverkar massiva gängrördelar som är PED 97/23/EC godkända och 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. 
Tillverkning sker i Sverige, Finland och Estland.

PMH International AB
Box 1514
271 00  YSTAD
Tel 0411-138 00  Fax 0411-174 13
Hemsida www.pmh.se  E-post info@pmh.se

PMH International AB är ett ledande företag inom tillverkning och marknadsföring av rationella 
lyftutrustningar samt försäljning och uthyrning av PMH-Hallen för lager och industri.
Lyftprodukter är bla Dalmec Balanslyftare, KITO Lyftblock, Jumbo Vakuumlyftare, Helm Profilskenor, 
BUX Lyftmagneter, IP Plåtlyfthandskar, Logitrans höglyftare, Staplare mfl.
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Process Nordic
Box 72001
181 72  LIDINGÖ
Tel  08-670 41 00  Fax 08-661 64 55 
Hemsida www.processnet.se E-post jimmy.k@mentoronline.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 17.700 ex med
12 nummer per år. Tidningen ges ut av Mentor Communications AB.

Schneider Electric Sverige AB
Frösundaviksallé 1
169 70  SOLNA
Tel 010-478 20 00  
Hemsida www.schneider-electric.se E-post info.se@schneider-electric.com

Schneider Electric AB är en global energispecialist som erbjuder integrerade och produktiva lösningar för säkrare, 
mer pålitlig och effektiv energi.
Schneider Service Center i Sundsvall erbjuder service och underhållstjänster inom byggnader, eldistribution och 
industriell automation, och omfattar drift-tagningar, förebyggande underhåll, reparationer, reservdelar, diagnostik, 
rådgivning, utbildning, moderniseringar samt om och tillbyggnad av kundens utrustning.

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. 

SKF Lubrication Competence Centre AB
Viktoriaesplanaden 2
891 33  ÖRNSKÖLDSVIK
Tel 070-514 27 41 
Hemsida www.skf.com/se

Vi är specialister på att konstruera, leverera och installera smörjsystem.
Vi använder välkända system som Lincoln och SKF.
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IndustriMässor 2018

 +46 (0) 26 18 10 00     www.euroexpo.se     info@euroexpo.se

Norge

Karlstad 24 -  25 jan
Östersund 14  - 15 feb
Skellefteå 11 - 12  apr
Karlskrona 25 - 26  apr
Södertälje 30 - 31 maj
Umeå 29 - 30 aug
Lund  12 - 13  sep
Falun 26 - 27 sep
Växjö 17 - 18 okt
Örnsköldsvik   7  -   8 nov
Örebro 28 - 29 nov

Sverige

Trondheim 21 -  22 mar
Kristansand 18  - 19 apr
Molde   5 - 6  sep
Tromsø 24 - 25  okt

EURO EXPOs affärsidé är att arbeta med rationella möten mellan köpare och säljare.
För att åstadkomma detta bygger vi regionala IndustriMässor nära er kundkrets.
Till Mässorna bjuder vi in beslutsfattare med el-, drifts-, produktions-, underhålls-, konstruktions-, 
och inköpsansvar samt skyddsombud på regionens tillverkande företag.
Detta gör att vi idag hjälper många företag att bygga upp affärsrelationer på såväl 
kort som lång sikt.
Låter det intressant att skapa nya kontakter på ett kostnadseffektivt sätt, ring oss gärna
så berättar vi hur vi kan hjälpa just ditt företag.

Värmland

Jämtland
Västerbotten

Blekinge

Södermanland

Skåne

Dalarna

Småland

Västernorrland

Närke
Kristiansand

Molde

Trondheim

Tromsø



Spraying Systems Sverige AB
Rälsgatan 6 A
802 91  GÄVLE
Tel 026-17 65 50  Fax 026-12 62 68
Hemsida www.spraying.se 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.

SWEBOLT Järfälla AB
Box 2029
176 02  JÄRFÄLLA
Tel 08-555 975 00 Fax 08-583 581 82
Hemsida www.swebolt.se E-post info@swebolt.se

SWEBOLT AB är en av Sveriges ledande tillverkare och grossister av fästelement för industri och bygg.
Verksamheten består av trading av standardartiklar samt en mekanisk verkstad för tillverkning av
legodetaljer enligt kunds ritning och önskemål. Verkstaden har allt från toppmoderna femaxliga
svarvar och fräsar till enklare borrmaskiner. Vi har även egen fabrik för kallformning av skruv.

Vi har lager i Järfälla, Tranås, Kristinestad, Vasa och Jacobstad.

Sverull ElektroDynamo AB
Tegelvägen 17
853 50 SUNDSVALL
Tel  060-64 59 50  
Hemsida www.sverull.se E-post order@sverull.se

Sverull ElektroDynamo är en ledande aktör inom industriservice, mekaniskt 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.  
För att kunna erbjuda snabb och professionell support är vi verksamma på 11 orter i Sverige med lokala 
serviceverkstäder och lokal lagerhållning. Allt detta för att säkerställa en så effektiv och driftsäker produktion som 
möjligt för dig som kund. Varmt välkommen till oss!
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Torque Elite in Sweden, AB
Box 14
642 21  FLEN
Tel 0157-660 60  
Hemsida www.torque-elite.se E-post info@torque-elite.se

Torque Elite är ett systerbolag till AB Momento (Flen)

Vi säljer krafthylsor, momentverktyg och instrument för momenttestning.
I vårt sortiment ingår även hydrauliska verktyg (avdragare,pumpar och cylindrar etc) samt verktyg för arbete i flänsar.

Vi hyr ut och utför även kalibrering av momentverktyg.

Med utbildning och produktkunskap kan vi: -Öka er säkerhet, kvalitet och lönsamhet!

TSM Smart Storing AB
Töllåsvägen 433
473 91  HENÅN
Tel 0304-80 90 80 Fax 0304-394 05
Hemsida www.smartstoring.se E-post info@smartstoring.se

Effektivisera din materielhantering i förrådet, på lagret eller i produktionen med 
vårt omfattande program av utdragsenheter, industribyråer och lagermärkning.  
Designade, konstruerade och tillverkade i Sverige sparar de tid och pengar för 
våra kunder i över 40 länder världen runt. 

Uniphon AB
Gästabudsvägen 6
611 31  NYKÖPING
Tel 0155-29 01 40 Fax 0155-29 01 41
Hemsida www.uniphon.se E-post info@uniphon.se

AB Uniphon har sedan 1940-talet varit en kompetent och tillförlitlig leverantör av specialprodukter med
tydlig kvalitetsprofil och vi har för avsikt att fortsätta med att vara det. Vi är idag verksamma inom flera
affärsområden så som utrustning för containrar och terrängfordon, försvarsutrustning, lyftteknik, plombering
och luckspel för dammluckor.

TELFA AB
Fredriksbergsgatan 2
573 92  TRANÅS
Tel 075-242 44 50 Fax 075-242 44 95
Hemsida www.telfa.se  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.
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WH Service AB
Johannedalsvägen 67
863 36 SUNDSBRUK
Tel 060-55 36 70   
Hemsida www.whservice.se E-post info@whservice.se

”VÅR KUNSKAP DIN FRAMGÅNG”
WH-Service är ett verkstadstekniskt försäljningsbolag grundat 1935 och har alltsedan starten varit en 
samarbetspartner till industrin i Norrland. I moderna och anpassade lokaler kan vi erbjuda det mest förekommande 
inom områdena reparationer, uppgraderingar och elektromekanik.
AC/DC motorer, processpumpar, växellådor och övrig mekanisk utrustning repareras för slutkunder och tillverkare. 
Uppgradering av ny och befintlig utrustning med avseende på läckage, korrosion, slitage och kemikalieangrepp. 
Vi utför entreprenadverksamhet med montage och demontage av maskinutrustning. Vi har egen modern verkstad för 
renovering av mekaniska tätningar samt läppning av tätningsytor.  

Wiklunds Verktyg
Fräsarvägen 34 
142 50  SKOGÅS
Tel 08-683 06 60 
Hemsida www.wiklundsverktyg.se E-post info@wiklundsverktyg.se

Vi erbjuder högkvalitativa verktyg och snabba leveranser till kunder inom såväl stål, fordons- och verkstadsindustri 
som inom aerospace, medicin, bioteknik och telecom. Vi samarbetar med några av världens ledande leverantörer 
och har ett brett sortiment av högklassiga hårdmetallverktyg. bla svarvskär, borrar, fräsar och hållande verktyg.

Åkerströms Björbo AB
Björbovägen 143
785 45  BJÖRBO
Tel 0241-250 00  Fax 0241-232 99
Hemsida www.akerstroms.se E-post sales@akerstroms.se

Åkerströms Björbo AB är ett internationellt företag grundat 1918 som utvecklar, producerar, marknadsför och servar 
tåliga och tillförlitliga kvalitetsprodukter för kommunikation och radiostyrning av industrikranar, portar och mobila 
tillämpningar. Åkerströms har ett stort nätverk av partners som erbjuder både lokal och global service och support.

Åkerströms Björbo AB är ett företag inom Allgongruppen.

Univar AB 
Kungsgaten 6 
211 49  MALMÖ
Tel 040-35 28 01                      Fax 040-12 00 83
Hemsida www.univarlubricants.com E-post order.se@univar.com

Vi levererar marknadens bästa produkter, men det räcker inte för oss. För våra kunders bästa tycker vi att det är 
viktigt att ha djupa affärsrelationer och vara en värdefull affärspartner. Därför är det lätt för oss hjälpa dig att lösa 
dina utmaningar, att effektivisera verksamheten, hitta produkter som spar energi och pengar. 
Vi levererar rätt smörjmedel till dina fordon och maskiner.
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