Företagspresentation
S I N C E 19 2 3

Lär känna oss på Busck

• Grundat 1923
• Familjeägt svenskt företag, i tredje generationen
• Representerade i Sverige, Norge och
Danmark
• Huvudkontor och lager i Göteborg
• Säljkontor i Stockholm, Malmö, Bollnäs,
Kalmar och Oskarshamn
• Dotterbolag i Danmark med ett säljkontor
på Jylland
• Dotterbolag i Norge med kontor och verkstad
i Kristiansand
• 30 st anställda
• Omsättning cirka 120 miljoner SEK
• Produktutbud: elmotorer, generatorer, kuggoch snäckväxlar samt frekvensomriktare.
• Stort och brett lager: 40 000 st elmotorer,
10 000 st växlar och 500 st frekvensomriktare
• Möjlighet att belastningstesta elmotorer
t.o.m. 30 kW

Vår affärsidé
Busck & CO AB skall sälja elmotorer, frekvens
omriktare och transmissionsprodukter till
OEM-kunder och till elektromekaniska verkstäder
genom att erbjuda bästa service, snabba leve
ranser och konkurrenskraftiga priser.

Vår vision
Vi ska vara en av de ledande aktörerna i
Skandinavien inom vår bransch genom att
• erbjuda en hög servicenivå och tillgänglighet
mot våra kunder
• erbjuda produkter med den bästa kombinationen av pris och kvalitet under eget varunamn
• erbjuda produkter av högsta kvalitet från
erkända tillverkare
• ha en kostnadseffektiv organisation med
bra logistik
• långsiktiga relationer prioriteras framför
kortsiktig vinning.

Energieffektiva asynkronmotorer
Busck & Brook Crompton
elmotorer
• Elmotorer tillverkade i Europa och Asien
• Verkningsgradsklass enligt IE3 och IE4
• Vridbar kopplingsdosa
• Avtagbara och flyttbara fötter
• Lagerhållning upp till och med 630 kW
• 230/400, 400/690 och 500 V för omgående
leverans
• IP55 som standard
• Finns med termokontakter eller termistorer
• Stora modifieringsmöjligheter

Frekvensomriktare för att
styra varvtalet och spara energi
Danfoss
frekvensomriktare
• VLT® och VACON®
• För fläktar, pumpar och industriella applikationer
• Installation, idrifttagning och service i samarbete med Styreg
• För omgående leverans
• Stort utbud av tillbehör

Danfoss Drives
Authorized
Partner

Synkrongeneratorer
för industri och marin
Mecc Alte generatorer
• En av de ledande tillverkarna i världen av
synkrongeneratorer
• 3-fasgeneratorer 3,5-5000kVA
• Robusta och driftsäkra. Kortslutningsström
minst 300%
• Hög verkningsgrad, låg vikt och kompakt
design
• 1-fasgeneratorer 3000rpm 1,2-17kVA
• Högspänningsgeneratorer
• Används till diesel- och bensindrivna elverk,
reservkraft, marina applikationer samt inom
luftfartsindustrin

Växlar för alla typer av applikationer
Premium Stephan
kuggväxelmotorer
• Kuggväxelmotorer i nio storlekar från
Premium Stephan
• Tillverkade i gjutjärn
• Rak, vinkel- och tapputförande
• Byggmått enligt marknadsstandard
• 800-25 000 Nm
• Alltid IEC-motorer
• Två- och trestegsutförande
• Växelmontering hos Busck

Motorer för andra tillämpningar
Marinmotorer

• För pumpar, fläktar, däcksutrustning, kompressorer och andra marina applikationer
• Uppfyller verkningsgradsklass IE3
• Certifierade enligt DNV/GL

Virkestorkmotorer
• För virkestorkar och andra applikationer med
höga omgivningstemperaturer och aggresiva
miljöer

Rostfria motorer
• För livsmedels- och läkemedelsindustri

Sågmotorer
• För cirkelsågar, svarvar, bandsågar, borr-,
fräs- och slipmaskiner

Vibrationsmotorer

• För matning av komponenter, rening av filter,
silos och vibrering av betong

Bromsmotorer
• För applikationer som behöver stanna på
kort tid eller kräver hållbroms

Ex-motorer
• För explosionsfarliga miljöer

UL/CSA/Nema-motorer
• För export till USA eller Kanada

PM-motorer
• Hög verkningsgrad
• Högt effektuttag
• Synkrona, exakt varvtal

Likströmsmotorer

• DC-motorer i flera utföranden

1-fasmotorer
• Med högt eller lågt startmoment

Busck vinkelkuggväxel
• Samma byggmått som snäckväxel
• Högre moment än snäckväxel
• Hög verkningsgrad

Busck rak kuggväxel
• Prisvärd kuggväxel i aluminium
• Flexibla byggmått tack vare utbytbara fötter
och flänsar
• Effektiv lagerhållning
• Hög tillgänglighet

Busck snäckväxel
• Mått enligt marknadsstandard
• Storlek 025-150
• Flexibelt montage
• Stort utbud av tillbehör
• Finns i livsmedelsgodkänt utförande med
rostfri hålaxel
• Utväxling 1:5 och uppåt

Busck
små kuggväxelmotorer

• Lagerförs för närvarande i fem storlekar, fler
storlekar tillgängliga på beställning
• För värmeväxlare, mindre transportband,
matarskruvar m.m.

När du köper produkter från oss på Busck får
du inte bara hög kvalitet till konkurrenskraftiga
priser. Du får även den kunskap och det enga
gemang som präglat vårt familjeföretag sedan
1923. Vi har 40 000 elmotorer upp till 630 kW

Busck & Co AB
Gamla riksvägen 14
428 32 Kållered
Sverige
031-87 09 00
info@busck.se
www.busck.se

i lager för omgående leverans, men är stoltast
över vår service och nära relation till kunderna.
Vår expertis och de snabba leveranserna kom
mer att ge ditt företag många positiva fördelar,
både i den dagliga driften såväl som ekonomin.

