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Tack för visad vilja och energi
Avslutningsvis vill jag framföra ett stort och varmt tack till alla 
er som bidrar till våra framgångar. Jag är imponerad över 
den energi och vilja som finns överallt. Det är ett teamwork 
mellan oss alla: medarbetare, leverantörer och kunder, men 
också familjer runt omkring som ställer upp när situationen 
så kräver.
 Jag önskar er allt gott under kommande år. Och ser nu 
fram emot ett nytt spännande 2015 tillsammans med er alla!

Mats Hilding, VD, Axelent AB

Grön oktober och 
siffror som talar
Vi börjar att närma oss slutet av 2014 och det är ju i tider som dessa man funderar kring hur 
det gånga året har varit. För Axelent har det definitivt varit ett år som bör få ett rejält utrymme i 
en eventuell historiebok om Axelent. Vi har kommit i gång för fullt i våra nya lokaler i Hillerstorp 
och kunnat se resultatet av satsningar genom bättre interna flöden och höjd effektivitet i 
produktionen. 

• 2.305 orders, vilket 
motsvarar 712.000 kg. 

• I paneler räknat blir 
det 52.785 styck.

• Totalt har vi skickat 
iväg 108 lastbilar och  
1454 flakmeter under 
oktober månad.

Kvitto från 
oktober 2014

Om 2014

”Hälsoläget” på Axelent
Generella termer som detta skapar dock sällan rubriker. 
Därför vill jag ge några siffror som definitivt talar sitt tydliga 
språk beträffande ”hälsoläget” på Axelent. 

  Siffror hämtade från oktober 2014, en månad som blev 
årets bästa sett ur ett tillväxt-perspektiv.

  Vi levererade ut 2.305 orders, vilket motsvarar 712.000 kg. 

I paneler räknat blir det 52.785 styck.

Born Global, Act Global
Trots en generellt mycket låg tillväxt i Europa har Axelent 
ökat cirka 10 % från föregående år och även globalt slagit 
ett försäljningsrekord under oktober månad. 

 Vi är idag marknadsledare i Tyskland och fick vår 
marknadsställning bekräftad på ett mycket bra sätt 
under Motek mässan i Stuttgart i oktober. Axelent GmbH 
passerade dessutom sin drömgräns under samma månad 
vad gäller orderingång. Övriga länder på Axelents karta följer 
med. 

Vi växer i Frankrike och i Hillerstorp
Tittar vi framåt så känns det också väldigt bra. Ett bra 
passerat år är en bra språngbräda inför kommande. 
Vi kommer då bland annat att bygga helt nya lokaler i 
Frankrike, vår största investering i BMI Axelents historia. Vi 
planerar nu även för fortsatt expansion här i Hillerstorp.

Jag är imponerad 
över den energi och vilja 

som finns hos alla
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En av världens mäktigaste kvinnor, 
Annika Falkengren*, besökte Axelent 
för rundabordssamtal

I samband med Näringslivsdagen i Värnamo 
den 3:e oktober, samlade SEB ett antal 
av sina kunder för ett rundabordssamtal 
tillsammans med Annika Falkengren, VD 
på SEB, hos oss på Axelent i Hillerstorp. Vi 
företagare fick då chans att diskutera frågor 
som ränteläge, konjunktur och värdet av att 
lokala banker stödjer sin närmarknad för att 
göra det attraktivt att bo och leva i regionen.

Rundvandring i fabriken
Under besöket gjorde även Annika Falkengren, tillsammans 
med övrig delegation, en rundvandring i fabrik, kontor och 
lager.
 Förra året tilldelades Axelent Nothinplacketten vid 
Näringslivsdagen. I år var det Nordiska Plast i Gislaved som 
fick utmärkelsen.

*SEB-chefen Annika Falkengren klättrar i rankingen 
och har nu korats till världens fjärde mäktigaste 
kvinna utanför Asien och USA av tidskriften Fortune.
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Nytt system för industri- och lagerväggar

Nu lanserar vi 
X-Store

Precis som våra övriga produkter har vi utvecklat X-Store 
utifrån kriterierna att det ska vara enkelt att montera, 
komplettera och fungera i de flesta typer av miljöer.
 Vi har skapat ett system som bygger på färre varianter, 
men där varje del kan kombineras på olika sätt. På så vis 
kan vi få fram produkterna effektivare i vår produktion och 
därmed även i fortsättningen garantera snabba leveranser. 
Även prisbilden för våra kunder blir attraktiv, då vi nu kan 
erbjuda samma funktion, men på ett smidigare sätt. 

Nu byter vi vårt system FlexiStore till ett 
nytt som vi kallar för X-Store. Ett lättare och 
smartare panelsystem, med kraftfulla stolpar. 

Smarta detaljer

ü Fotkåpa i plast som ger ett snyggare intryck och  
      som även minskar damm- och smutsansamlingar.

ü Ny stabil stolpe.

ü Få delar för enklare montage.

ü Olika dörrlösningar finns i samma enkla system.

ü Systemet kan kombineras med en ny 70x70mm  
       stolpe.
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Du hittar dem hos X-Guard!

Behöver du ett 
handtag eller extra 
stöd?

Born Global
Axelent håller föredrag för 
studenter och näringsliv

Praktiskt handtag
Vårt nya handtag kan monteras på angiven plats, både 
horisontellt och vertikalt, eller helt enkelt där du själv 
önskar. Handtaget smälter väl in i designen på X-Guard 
och är tillverkat av tålig plast och plåt.

Smarta stödhjul
I vissa fall kan det underlätta att ha ett extra stödhjul 
vid olika typer av dörrlösningar. Som komplement i vårt 
sortiment finns nu en ny typ av smarta stödhjul som 
fungerar både för slag- och skjutdörrar.

Båda produkterna finns för beställning från och med  
januari 2015. 

Som vi tidigare berättat så är vårt smarta 
maskinskydd X-Guard ett system som 
är under ständig utveckling. Vi lyssnar 
på våra kunder och överför detta sedan 
till nya funktioner i befintliga produkter. 
Vi vill här puffa lite extra för vår senaste 
uppdatering av våra handtag och stödhjul.

Den 17:e november bjöd Enterprise 
Europé Network och Science Park i 
Jönköping in studenter och företag 
som precis börjat att exportera till 
ett uppskattat föredrag där Stefan 
Axelsson, Exportchef på Axelent, 
berättade om företagets väg till 
framgång via exportmarknaden.

Stefan berättade bland annat om hur 
Axelent redan från starten fokuserade på 
volymer och att dessa inte fanns på den 
inhemska marknaden utan krävde ett initialt, 
globalt tankesätt. Som anekdot berättade 
han om hur Axelent skrev sin första 
nätväggsorder till Holland innan produkten 
var färdigutvecklad. Born Global fick 
därmed ett verklighetsbaserat perspektiv.

Sven tipsar!
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Axelent Wire Tray

2014 – ett år som ger 
energi framåt!

2014 går mot sitt slut och vi kan utan att överdriva säga att det var året då 
Axelent Wire Tray gjorde en ordentlig markering på världskartan. Genom 
vårt långsiktiga arbete mot kvalitet och smarta lösningar har vi fortsatt växa 

på befintliga och nya marknader. I övrigt har vi introducerat vår nya skarv som fått mycket positiv 
feedback på från marknaden, då den ger snabbare och kostnadseffektivare installationer.

Andreas Gotmark, VD, Axelent Wire Tray AB

Nära samarbete i Tyskland
”På den tyska marknaden har vi genom samarbetet med vår 
partner PFLITSCH GmbH & Co. KG, utvecklat våra lösningar 
för kabelförläggning inom industrin.”

Helhetslösningar lockar i Nordamerika
”I Nordamerika har vi fortsatt att plocka stora projekt för 
lösningar gentemot Data/Telecom, bland annat inom 
amerikanska försvaret. Detta är ett tydligt exempel som visar 
att vårt koncept med helhetslösningar från projektering till 
installerad produkt är framgångsrikt och fungerar.”

Tillväxt inom livsmedelsindustrin i Chile 
”Chile är ytterligare en mycket intressant marknad som växer. 
Här har vi specifikt stor nytta av vår förmåga att hitta smarta 
lösningar gentemot livsmedelsindustrin, vilken utgör en stor 
del av den chilenska ekonomin.”

Vi kommer utvecklas vidare under 2015
”Under 2015 kommer vi fortsätta vår satsning mot den 
nordiska elinstallationsbranschen. Här kan vi erbjuda nya och 
spännande alternativ för smartare kabelhantering. Vidare så 
fortsätter vi att söka nya marknader och branscher på vår 
exportmarknad.” 
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”Vi värnar om Axelent som 
attraktiv arbetsplats”

Sedan en tid tillbaka har vi en ny HR-funktion på 
Axelent, där Cecilia och Birgitta är ansvariga. 
Vi ser personalen som vår viktigaste resurs 
och arbetar för att Axelent ska vara en attraktiv 
och konkurrenskraftig arbetsplats.

Cecilia Davidsson, HR-chef:

”Vår ambition är att vi ska känna Axelents personal och vara 
insatta i vad som händer ute på avdelningarna. Tillsammans 
bildar vi ett starkt team som ska supporta och coacha såväl 
personal som chefer i olika frågor. Birgitta arbetar operativt 
med löner, olika personaladministrativa sysslor, dagliga frågor, 
personliga möten, med mera. Mitt ansvar är mer strategiskt 
i form av att coacha våra chefer som har personalansvar, 
utarbeta rutiner/processer för att attrahera, behålla, utveckla 
och engagera duktiga medarbetare.”

Rekrytering och utveckling viktiga delar
”Viktiga delar i mitt arbete är rekrytering och utveckling 
av personal. På Axelent ska det vara möjligt att växa och 
utvecklas. Vi är verkligen stolta över alla de som har fått 
och tagit möjligheten att växa i organisationen. Därför är det 
viktigt att vi har engagerade medarbetare som förstår och 
drivs av vårt koncept.”

Arbetsglädje och teamwork 
”Vår ambition och vision är att Axelent ska vara en attraktiv 
arbetsplats där arbetsglädje och teamwork är i fokus. Känner 
man glädje och engagemang, ja då får vi också effektivitet 
och blir fortsatt konkurrenskraftiga.”

På Axelent finns alla möjligheter 
att utvecklas i din yrkesroll, det 
kallar vi för Grow with us!

Väx med oss 
på Axelent!
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Poznan,
Poland

Inför publiceringen av vårt sista nummer av 
X-News för 2014 landade det ett vykort från 
Info-Protect. Axelents agent i Polen sedan 
oktober 2013.

Jacek Wapner, ägare Info-Protect

”Info-Protect säljer alla Axelents produkter på den polska 
marknaden. X-Guard utgör huvudfokus i vår försäljning, men 
vi säljer även mycket av Safestore och Flexistore. Vi har även 
börjat sälja trådstegar som tilläggsutrustning till X-Guard 
systemet.”

Om Info-Protect
”Vårt företag består av fyra personer och tre av dem är direkt 
involverade i försäljningsprocessen. Vi planerar att expandera 
inom några månader genom att anställa två nya säljare. 
För oss är det viktigt att vi har säljare som har en gedigen 
branscherfarenhet samt god kännedom om marknaden.”

Fordons- och robotindustrin
”Vi är starkt fokuserade på maskinsäkerhet och har 
god erfarenhet från bland annat fordons-, metall- och 
robotindustrin. Vi ser även logistikbranschen som ett 
intressant och utvecklingsbart segment att bearbeta.”

Om Axelent i Polen
”Axelent är idag ett starkt varumärke på den polska marknaden 
och förknippas med kvalitet, samt snabb och professionell 
kundservice. X-Guard är ett välkänt maskinskydd och vi 
upplever att våra kunder gärna återkommer med nya orders 
när de väl börjat använda X-Guard. Den snabba leveranstiden 
och montaget uppskattas och gör att kundens kostnader 
minskar.”

Om att vara en del av Axelent-familjen
”Det känns mycket bra att vara en del av Axelent-familjen och 
kunna erbjuda professionella produkter till branscher som 
fordon och robotteknik, där höga krav ställs på kvalitet och 
kompabilitet med gällande Europa-normer. Det finns också 
möjlighet att utbyta kunskap, erfarenheter och information i 
en internationell miljö.”

Svensktillverkade produkter = hög status
”I Polen har Sverige alltid förknippats med säkerhet, hög 
kvalitet på produkter och högt miljöansvar. Berättar vi för 
kunder att Axelent är ett svenskt företag med egen, inhemsk 
produktion har vi definitivt ett mycket bra utgångsläge.”

Nummer ett
”Vårt mål är att Axelent ska vara nummer ett på polska 
marknaden vad gäller maskinsäkerhet. För de närmaste åren 
har vi planer på att utveckla vårt företag till att bli det största 
inom vår bransch i Polen.”

Från vänster till höger: Jacek Wapner, Liliana Kistowska-
Wapner, Marek Wapner, Marcin Kochanowicz

Vykort från

Info-Protect
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Achtung!  Achtung!

Det händer i Tyskland!

Den 15 oktober hölls ett internationellt 
rundabordsmöte i Kyoto, Japan. Mötet 
behandlade utsikterna för fortsatt utveckling 
av den internationella standarden för 
bruksanvisningar, IEC 82079-1. Standarden är 
också en europeisk standard och anses vara 
den viktigaste grunden för kvalitetsbedömning 
av instruktionshandböcker och manualer. 
Matthias Schulz, ansvarig säkerhetskonsult 
på Axelent i Tyskland, deltog  tillsammans 
med en delegation från tyska Tekom.

Matthias höll även ett föredrag om de nya EU-direktiven för 
EMC och lågspänningsutrustning, som nu innehåller krav 
på manualer och instruktionshandböcker och kommer att 
tillämpas från och med den 20 april 2016. 

Kickers besökte Axelents monter 
på Motek
Axelent GmbH är stolt sponsor av det lokala fotbollslaget 
Stuttgarter Kickers. I samband med en ”tippa-resultat-
tävling”, utlyst av tyska Axelent i matchen Stuttgart Kickers 
vs. Borussia Dortmund, delades originalmatchbollen från 
tippad match ut till vinnaren Tobias Mühlhaupt på Zorn 
Maschinenbau GmbH i Stockach. Bollen hade signerats av 
alla gruppmedlemmarna och delades ut under under mässan 
Motek i Stuttgart. 

Axelent säkerhetsexpert Matthias Schulz 
i internationellt rundabordsmöte

Axelent Tyskland inbjuden till 
”Svenska Salongen”
Sedan Axelent GmbH vann det populära svenska export 
priset från Svenska Handelskammaren i Tyskland för fyra 
år sedan, har samarbetet mellan Axelent och kammaren 
fortsatt.  När ”The Chambers ”, en nätverksgrupp i Stuttgart-
området, bjöd in till afterwork under namnet ”Svenska 
Salongen” fick Isabella Ertel och Harald Steidle från Axelent 
GmbH presentera Axelents affärsidé och utveckling. Harald 
Steidle förklarade även det tyska Axelentbolagets resa, från 
1993 som nykomling till att bli ett av de ledande företagen för 
säkerhetsskydd 2014 på den tyska marknaden.

Från vänster till höger: Tobias Mühlhaupt, Zorn Maschinenbau 
GmbH Stockach; Ugur Özkan, Försäljare AXELENT GmbH; 
Fabian Gerster, försvarare av SV Stuttgarter Kickers.

Från vänster till höger: Harald Steidle, VD 
AXELENT GmbH Germany; Dr. Claudius Werwigk, 
Swedish Chamber of Commerce Germany
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Mässor på gång

Auspack, Melbourne
23-26 mars, 2015 

Logimat, Stuttgart
10-12 februari, 2015

Promat, Chicago
23-26 mars, 2015

Tiertec, Köln
10-12 februari, 2015
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Nu är vi ett av regionens största konsultföretag

Axelent Engineering 
växer

Axelent Engineering medverkar i några av Sveriges 
mest omtalade industriprojekt just nu

ATT KOMBiNErA KUNSKAP om specialmaskiner och robotar med smarta mjukvaror, 
produktdesign och intelligenta flöden har blivit en framgångsmodell för Axelent Engineering. 
Under hösten har vi vuxit till att bli ett av regionens ledande konsultföretag inom vår nisch med 
45 medarbetare. Det som gör oss unika är vår breda och djupa kunskap inom produktion, 
produktutveckling och hur detta sedan leder till en positiv effekt på sista raden i våra kunders 
balansräkning. Vi vet vad som fungerar i verkligheten och vi är med och skapar verkligheten 
innan den inträffar.

 Under hösten har vi rekryterat fyra civilingenjörer och två 
masters.

 Vi utvecklar för att stärka vår position som ledande aktör 
på kompetensmarknaden vad gäller lönsamma flöden.

 Vi vill locka bästa kompetensen.

 Vi vill erbjuda våra kunder bästa kompetensen.

 Vi finns med i ledningsgruppen för JTH
(Jönköpings Tekniska Högskola) för maskiningenjörer.

 Vi värnar om regionens tillväxt genom att vara aktiva i 
Automation Småland.

 Vi är med och påverkar utbildningar lokalt och regionalt för 
att skapa utbildningar som passar industrins behov. www.axelentengineering.se



Efter en riktigt höst ligger nu (1 december) 
HV71 trea i SHL. På Axelent känner vi oss 
mycket nöjda med säsongen så långt och 
ser fram emot fortsatt spännande spel.
Läs gärna mer på www.hv71.se

Avslutningsvis vill vi tacka er alla för ett mycket 
givande år. Vi har öppet alla vardagar under 
julen, men har viss begränsad service. Vi ser 
fram emot ett spännande 2015, fullt av nya 
säkerhetsinnovationer för industri, bygg och 
lager! 

Heja HV71! Happy X-Mas!

AXELENT ENGINEERING AB  

AuTOMATION & PLM SySTEMS

HUVUDKONTOR: MåRTENSGATAN 12, BOX 275

332 30 GISLAVED

TEL +46 (0)371-58 37 00

LOKALKONTOR: SCIENCE PARK, JÖNKÖPING

INFO@AXELENTENGINEERING.SE

WWW.AXELENTENGINEERING.SE

AXELENT WIRE TRAy AB

BOX 1 · KÄVSJÖVÄGEN 17

330 33 HILLERSTORP

TEL +46 (0)370-37 37 30

INFO@AXELENTWT.COM

WWW.AXELENTWT.COM

AXELENT AB

BOX 1 · KÄVSJÖVÄGEN 17

330 33 HILLERSTORP 

TEL +46 (0)370-37 37 30

SALES@AXELENT.SE

WWW.AXELENT.SE

BLOG.AXELENT.COM


