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Welcome to a Safe World
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Axelent Safety

En unik handbok
i maskinsäkerhet
Allt vi gör
handlar om
säkerhet
Vi levererar lika mycket säkerhet som nätväggar inom branscherna maskinskydd, lager och
förrådsväggar. Det här numret av X-News är ett levande exempel på det. Vi har tagit ett
säkerhetsgrepp globalt och Axelent Safety tillsammans med Axelent ProfiServices är viktiga
ingredienser för att bibehålla vår position som en av marknadsledarna.
Varför fokuserar Axelent på säkerhet? För det första
därför att alla arbetstagare har rätt till en trygg och säker
arbetsmiljö. Ekonomin är ett annat skäl. Arbetsplatsolyckor
innebär stora kostnader för företag genom sjukskrivningar,
skadestånd och produktionsbortfall. Slutligen vill vi hjälpa
våra kunder att uppfylla de lagliga krav som styrs av olika
EU-direktiv.

vid inbrott i några av oss monterade förråd, skickar vi ut
ersättningsmaterial samt monterar förråden inom 2 veckor
från det att anmälan är gjord till oss.
Ibland får förrådsväggarna även andra uppgifter. Läs
gärna artikeln om den fantastiska tunnelbanedepån i
Norsborg på sid 16.
Jag önskar alla läsare en underbar (och säker) sommar!

Safety Book – unik i sitt slag
Axelent ProfiServices, den tyska motsvarigheten till Axelent
Safety, har knutit en av marknadens ledande experter till sig.
Matthias Schulz har tillsammans med oss skapat en unik
handbok i maskinsäkerhet (se nästa sida).

Säkerhetsseminarium gjorde succé
Att säkerhet ligger rätt i tiden visar det välbesökta och
uppskattade seminarium som Axelent ProfiServices höll i
Stuttgart under april månad. Trots att seminariet var förenat
med en anmälningsavgift fylldes platserna snabbt.
Läs mer på sid 10.

Säkra förråd

Stefan Axelsson, exportchef, Axelent AB

Genom alla år har vi på Axelent fokuserat
på våra kunders maskinsäkerhet. Vi vet att
stillestånd i produktionen ofta är förenat
med höga kostnader. Vi vet också att stilleståndet ofta beror på undermålig säkerhet.
Regelverket kring maskinsäkerhet kan
vara komplicerat att förstå sig på. Därför
erbjuder vi alla kunder ett säkerhetspaket.
En helhetssyn, där det testade och
godkända maskinskyddet utgör kärnan,
och vår kombination av kunskap och
service snabbt ger dig en fungerande
maskinsäkerhetslösning. Välkommen till en
säker värld.
Matthias Schulz, säkerhetskonsult, Axelent
Profiservices:
”Jag hittar inga svar, bara hänvisningar. Så känner många
när det gäller CE-märkning, maskinsäkerhet och allt som
hör därtill. Att läsa betungande EU-direktiv, forska kring
standarder och att utföra riskbedömningar kan för många
kännas som ett oöverstigligt hinder. Därför skapades
Axelent Safety Book – en unik guide som på ett enkelt och
lättförståeligt sätt besvarar de flesta knepiga frågor.
Boken är annorlunda – vi hoppas att du kommer att känna
det också. Den presenterar regler och förordningar samt
illustrerar principer och lösningar med massor av grafik.
Och det bästa av allt: du behöver inte läsa guiden från pärm
till pärm – bara bläddra i boken och börja med det som
fångar din uppmärksamhet.”

Boken lanseras till hösten!
Boka ett möte med en Axelent-säljare och
bli en av några särskilt utvalda som får
den unika boken. Den går inte att beställa
eller ladda ner.

5 snabba!
med Matthias Schulz

Storstad eller landet?
Landet
Vara aktiv eller slappa?
Aktiv
Äta ute eller hemma?
Hemma (så jag kan se hur
maten förbereds samt så är
min fru en superkock)

Favoritplats?
Min säng hemma på
Mallorca
Dold talang?
Jag ser ut som en kille med
två vänsterhänder, men
jag är bra på alla typer av
hantverk hemma och runt
huset.

Vi tänker säkerhet även i sektorn förrådsväggar. Förutom att
våra olika system uppfyller olika säkerhetsnivåer, erbjuder
vi också Axelent Bygg Assistance. Tjänsten innebär att
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Emilie Gustavsson, ny i Team Yellow

Kundtjänst med All Inclusive

Vad har du för bakgrund?
”Mitt vuxenliv började med Hotell- och restauranglinjen på gymnasiet.
Efter det fick jag jobb som servitris, vilket inte alls passade mig.
Istället började jag jobba i en livsmedelsbutik och var där tills för ett
halvår sedan, då jag började på Axelents lager. På kundtjänst är jag
sedan två månader tillbaka.”

Kundtjänst är vana att hantera en mängd olika förutsättningar, önskemål och krav.
Ett projekt är sällan det andra likt, men med mycket själ och hjärta samt en
kunskapsbank som heter duga, servar de en mängd projekt runt om i världen.

Vilka är dina främsta egenskaper som kundtjänst?
”Jag är en glad lite sprallig tjej som alltid gör mitt bästa. Mitt mål är
att alltid ge bra service och skapa bra kemi med våra kunder och
medarbetare.”

Per Sandahl, ny i Team Bygg
Vad har du för bakgrund?
”Jag är bosatt i Värnamo med min sambo och dotter. Efter avslutad
gymnasieutbildning jobbade jag som butikssäljare hos en välkänd
elektronikkedja under 8 år. Därefter jobbade jag som golfresesäljare
på en resebyrå i totalt 9 år. Jag började på Axelent, kundtjänst
Team Bygg, i februari 2016.”
Vilka är dina främsta egenskaper som kundtjänst?
”Jag vill alltid ge den bästa servicen med det där lilla extra för att få
en nöjd kund som med glädje återkommer. Jag försöker se lösningar
istället för problem och går in med en positiv inställning till mitt jobb,
mina kunder och kollegor!”
Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?
”Det är alltid liv och rörelse, men den mesta tiden går åt till att besvara
mail och telefonsamtal. Många orders och offerter gör jag under en dag,
men jag hinner även med lite skoj bland kollegorna.”

5 snabba!

Vad är mest spännande med ditt jobb?

med Emilie Gustavsson
Storstad eller landet?
Landet
Vara aktiv eller slappa?
Aktiv
Äta ute eller hemma?
Ute

Favoritplats?
Utomlands
Dold talang?
Den kan jag ju inte avslöja ;-)

”Som relativt ny på kundtjänst Team Bygg så är det hela tiden mycket
nytt att lära och många nya spännande uppgifter att lösa. Till min hjälp
har jag mina fantastiskt duktiga kollegor!”
Vad är mest spännande med ditt jobb?
”Att varje dag ställas inför nya
utmaningar, nya projekt och nya
kunder. Jag vet aldrig vilka
överraskningar som kan dyka upp.”
Varför tycker du att man ska anlita oss på
Axelent när man behöver förrådssystem?
”Därför att vi på Axelent ger dig som kund
den bästa servicen i alla led.
Det är smidigt att handla av oss och vi
levererar förrådslösningar av högsta kvalitet.
Dessutom har vi en rad olika modeller,
allt för att passa just ditt behov av
förrådslösning!”

med Per Sandahl

Vara aktiv eller slappa?
Vara aktiv
Äta ute eller hemma?
Ute

4

Varför tycker du man ska anlita oss på Axelent när man
behöver lager-/maskinskydd?
”Vi försöker ge den bästa servicen och försöker alltid lösa även
de krångligaste uppgifterna.”

Simon Palm, ny i Team Yellow
Vad har du för bakgrund?
”Jag är född och uppvuxen i Skillingaryd. Efter grundskolan blev
det gymnasieutbildning där jag kombinerade studierna
(Barn- och fritidsprogrammet, inriktning ledarskap) med ishockey.
Min karriär på Axelent började med extraarbete vid 15 års ålder,
och fast anställd blev jag när jag gick ut gymnasiet.”
Vilka är dina främsta egenskaper som kundtjänst?
”Jag försöker alltid bidra med ett gott humör och en bra stämning
mot kunder och medarbetare. Vill alltid ge bästa möjliga service
och lösningar åt våra kunder runt om i världen.”
Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?
”Min ambition är att ge kunderna runt om i världen bästa möjliga
service för att komma fram till bästa möjliga lösning. Det är alltid
mycket att lära som relativt ny på Team Yellow.”

5 snabba!
Storstad eller landet?
Storstad

”Känner mig fortfarande mig ganska ny på jobbet men har snälla
arbetskollegor som hjälper mig när jag kör fast.
Det är ett väldigt varierande jobb som på det sättet gör det till ett
roligt och händelserikt arbete. Jag lär mig alltid något nytt och får mer
erfarenheter av både kunder och våra produkter.”

Favoritplats?
Golfbana en solig
sommardag
Dold talang?
Gillar att imitera Lennart
Jähkel (svensk skådespelare)
I tid och otid till min sambos
stora förtret ...

Vad är mest spännande med ditt jobb?

5 snabba!

”Att aldrig veta vilka projekt som kan dyka upp, stora som små.
Jag vet aldrig i förväg vilka kunder som hör av sig, så jag måste
vara svarsberedd på alla sorters språk.”

Storstad eller landet?
Landet

Varför tycker du man ska anlita oss på Axelent när
man behöver lager-/maskinskydd?
”Därför att vi på Axelent kan ge en skön blandning av snabba
leveranser, bra produkter och god service emot kund.
Vi strävar efter att alltid bli bättre och snabbare i alla led!”

med Simon Palm

Vara aktiv eller slappa?
Aktiv
Äta ute eller hemma?
Hemma

Favoritplats?
Varberg
Dold talang?
Bra amatörgolfspelare
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JAPAN

Japans säljkontor

Yōkoso Axelent!
(Välkommen Axelent!)

Axelents säljutbildning gjorde succé
Under två dagar utbildades säljarna på Captain Industries,
Axelents agent för japanska markanden.
Utbildningen genomfördes på Axelents lager/kontor i
Funabashi och 30 säljare närvarade. Agendan under
2-dagarsutbildningen bjöd på såväl produkt- som
säljgenomgång samt en uppskattad session där deltagarna
fick bekanta sig mer fysiskt med produkterna.
Andreas Gotmark, vd, Axelent Wire Tray AB:
”Sammanfattningsvis har feedbacken efter utbildningen
varit väldigt positiv. På Wire Tray har vi till och med
kunnat se resultat i form av ökad försäljning av några av de
produkter som vi lyfte fram under utbildningen.”

Funabashi City ligger ungefär 25 minuter från Tokyo och är en stad med historiska
anor ända från 700-talet e.Kr. Förutom ett jordbävningssäkrat lager åt Axelent,
bjuder Funabashi City bland annat på två hästkapplöpningsbanor. Staden är
också en systerstad till Odense i Danmark och därför hittar du här H.C. Andersen
Park – Japans tredje mest besökta temapark.
För att snabbare förse Japan med Axelentprodukter
har Axelent byggt ett lager i Funabashi City.
Lagerinredningen är svensk och kommer från EAB.
Samtliga hyllor/pallplatser är säkrade för att klara
jordbävning. Axelents lager ligger på fjärde
våningen i ett 6-vånings lagerhus. Från fönstret ser
man Mount Fuji.

Stefan Axelsson, exportchef, Axelent AB:
”Japan är en mycket spännande marknad för oss, och
främsta anledningen till vår Funabashi satsning är förstås
att serva den japanska marknaden. På sikt ger vår Japanposition oss även möjlighet att serva andra länder, t.ex
Korea och kanske Kina och Taiwan.”

Hayashi Watanabe, vd, Captain Industries:
”Vi är väldigt nöjda med seminariet, dels för det
professionella genomförandet men också för de praktiska
delarna. Sedan vi öppnade vårt lands gränser mot resten
av världen år 1868 har Sverige och svenska produkter
respekterats högt i Japan ur rent historiskt perspektiv. Låt
mig kort förklara varför.
SKF är ett exempel på ett av de mest välkända svenska
företagen som värderas högt av oss japaner. Vi är även
tacksamma för att den svenska marinen och dess industrier
hjälpte oss att utvecklas till en industri i världsklass. Men
mest av allt står vi i tacksamhetsskuld till det svenska
stålet som har hjälpt den japanska tillverkningsindustrin att
utvecklas till sin nuvarande nivå.
Personligen anser jag att vi japaner har det svenska folket
att tacka för all den generositet ni har bistått oss med under
en lång period.”
Se nästa sida för fler bilder från säljutbildningen »

FAKTARUTA FUNABASHI CITY
Antal invånare: 610 000
Funabashi är den näst största staden i prefekturen*
Chiba och ingår i Tokyos storstadsområde
Med sina över 35 miljoner invånare är Stortokyo
världens folkrikaste storstadsområde
Kuriosa: Enda staden i Japan med två hästkapplöpningsbanor.
* Prefektur kan liknas med distrikt
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Bilder från utbildningen i Japan

Nu är det här!

Vårt nya multifunktionella
lås för alla system
Axelent tillverkar nätprodukter för maskinsäkerhet, lager och industri samt lägenhetsförråd.
Varje område har sina egna behov av låsenheter. Historiskt har vi jobbat med olika lösningar för
respektive system, men detta har vi länge velat utveckla. Därför har vi skapat en gemensam
plattform som fungerar till alla våra produktområden.
Johan Axelsson, delägare och ansvarig för
produktutvecklingen på Axelent AB:
”I grunden bygger det på ett cylinderlås med många
möjligheter, t.ex. att med elektronik kunna styra låset
med kodenhet. Vi har tagit till oss synpunkter från
kunder och tillsammans med externa låsexperter fått
fram ett koncept där kunden får en rejäl låsenhet i metall,
med en design som fungerar i olika miljöer. Låset är
avsett för en standardprofil av låscylinder. Inget extra
låshus eller handtag behövs. En ökad volym bidrar till ett
förhoppningsvis slagkraftigt pris. Låset är patenterat.”

Till hösten kommer låset med utökade funktioner.
Missa inte nästa nummer av X-News!
8
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TYSKLAND

TYSKLAND

Högteknologiskt
X-märkt centrum
Den tyska fristaten Bayern är känd över hela världen som ett centrum för bil- och
maskintillverkning. År 2001 bildade den bayerska regeringen en offensiv handlingsplan
för att bli ett högteknologiskt centrum.

Matthias Schulz

Technologie Centrum Westbayern (TCW) bildades år
2001 som ett led av denna handlingsplan.
TCW är ett ledande institut för produktionsmekatronik
i ett nära samarbete med akademin i Augsburg.
Studenterna på högskolan kan nå kandidat- eller
magisterexamen.
X-Guard skyddar eleverna
På skolan har man nyligen installerat en ny robothall
för forskning och utveckling. Två robotar från Kuka
finns på plats, och kring dem har Axelent levererat
X-Guard maskinskydd. X-Guard systemet skyddar
elever och studenter under deras praktiska utbildningar,
föreläsningar och lektioner. Även bayerska företag
bokar kurser för utbildningar och lektioner på TCW för
att utbilda och lära maskinspecialister.

Välbesökt seminarium
om maskinsäkerhet
Det behöver inte vara svårt att förstå och prata om maskinsäkerhet och riskanalyser.
Det bevisade Axelent ProfiServices under ett 2-dagars seminarium den 21-22 april.
Axelent ProfiServices, ett affärsområde hos Axelent
GmbH, fokuserar på maskinsäkerhetslösningar.
Den 21-22 april hölls ett välbesökt 2-dagars seminarium
på GAZi-arenan i Stuttgart. Deltagarna kom från hela
södra Tyskland.
Seminariets första dag bjöd på riskanalys i praktiken.
Den andra dagen bestod av två ämnen. Först ut var
tekniska säkerhetslösningar i praktiken, följt av de nya
EU-riktlinjerna.

Markus Etzel, Försäljning och marknadsföring,
Axelent GmbH:

Josef Wolf, vd för TCW:
”Jag föredrar X-Guard på grund av den enkla
installationen och möjligheten att snabbt och lätt göra
justeringar.
Jag är också mycket nöjd med de tjänster och
stöd Axelent bidragit med från första mötet till
förverkligandet.”
Harald Steidle, vd på Axelent i Tyskland:
”Som representant för Axelent känner jag mig stolt över
att stödja ett så utmärkt institut som TCW. Dessutom
tycker vi på Axelent om att stödja ungdomar på väg in i
affärslivet.”

Bayern är ett förbundsland i sydöstra Tyskland.
Huvudstad är München. Bayern har cirka 12,6
miljoner invånare (2013). Bayern är Tysklands
största förbundsland till ytan och det näst
folkrikaste, efter Nordrhein-Westfalen.

”Att hela eventet blev en sådan succé gläder mig. Vi
konstaterade att det finns ett stort behov av den här
typen av seminarier. Eftersom Axelent ProfiServices
är en relativt ny del av vårt företag, är det en milstolpe
för oss.”
Markus Etzel

Hur kul är det att lära sig maskinsäkerhet?
40-talet deltagare lyssnade till säkerhetskonsulten
Matthias Schulz från Axelent ProfiServices. Trots att
ämnet är komplext och för många väldigt svårbegripligt,
lyckas Matthias att föreläsa och undervisa på ett
mycket underhållande och varierat sätt.
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KUNDCASE

Liljas Plast
– en revolutionär i plastbranschen
Plastens historia sträcker sig betydligt längre tillbaka än vad många tror. Redan år 1530
lyckades den tyske alkemisten B. Schobinger tillverka en sorts plast utav ost! Det första
konstgjorda plastmaterialet som kunde användas praktiskt tillverkades i England i början
av 1860-talet, men det var inte förrän några år senare som amerikanen J.W. Hyatt
vidareutvecklade processen och framställde ett material som han döpte till celluloid. I början
av 1900-talet utvecklades bakelit och under 1920-talet började plastindustrin ta form.
Plasten var här för att stanna.

Materialet plast har genom åren fortsatt att fascinera oss
människor och plastens utveckling är ständigt i rörelse.
Liljas Plast brukar säga att plast är materialet som
fortfarande gör revolution.
Liljas Plast håller i skrivande stund på att flytta in i sin
nybyggda produktionsanläggning. En anläggning som
möjliggjort en fördubbling av produktions- och lageryta.
Emil Granstrand, försäljning och projektledning,
Liljas Plast:
”För oss kändes det viktigt att skapa ett säkert flöde där
stor hänsyn tas till såväl miljö som personal. I taken finns
ljudabsorbenter som dämpar ljuden från formsprutor
och maskiner för att skapa en så behaglig arbetsmiljö
som möjligt. Av samma anledning sugs materialet upp i
slangar från materialhanteringsrummet och ut till
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Liljas Plast
Affärskoncept:

Antal anställda: 74

Tillhandhålla tekniskt formgods till industrin
efter kundens krav. Formsprutning
och montering av teknisk plast,
silikon och gummi, specialiserade på
högtemperatursmaterial och ingjutning.

Omsättning: SEK 152 milj (2015)
Grundat 1964. Familjeföretag.

Moderbolag i företagsgruppen bestående
av totalt fem plastföretag (Liljas Plast,
Polymed Hygienic, BoBe Plastindustri,
Polymega, Liljas Plastic Ltd).
www.liljasplast.se

produktionen. Detta leder till en betydligt mer
dammfri miljö.
För att skydda personal och för att följa Arbetsmiljöverkets regler och normer har vi naturligtvis även
investerat i maskinskydd.”
X-Guard med muskler av plast
”Vi har använt Axelents maskinskydd vid flera
installationer tidigare, så det föll sig naturligt att använda
dem även denna gång. Vi vet att såväl kvalitet som
leveranssäkerheten är att lita på, och vi valde X-Guard
Plast för att det systemet smälter in fint utseendemässigt
plus att det är enkelt att jobba med.”
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Smartare
teknologi med
X-Guard
Pallarna transporteras på drivna rullbanor och ackumuleras
automatiskt utan vidröring, vilket säkerställer att
produkterna inte skadas och inte kan komma på avvägar.
Eftersom det är ett system med drivna rullbanor är det
säkrare än ett graviterande system och kräver i allmänhet
mindre utrymme. Ackumuleringen sker mekaniskt med
enkel, pålitlig styrning.
Nyligen gjordes en installation som drog fördel av allt detta för att ändra
transporten av färdiga produkter från produktionsområdet till en fristående
lagerbyggnad. På grund av platsens utformning krävdes det tidigare en
semitrailer och ett antal gaffeltruckar.
Numera skickas pallarna helt automatiskt upp på en elevator från
produktionen och förs via en bro ner till lagret och ända fram till
lossningsplatsen.
En pendelvagn länkar ihop tre armar från produktionen till det nya
transportörsystemets start där varje pall förses med en unik streckkod
som anger dess lagerplats. Streckkodsläsare på olika knutpunkter i
systemet skickar pallarna till ett av fem områden på lagret där de lyfts
av med gaffeltruckar och placeras i pallställ. Omfattande användning av
kökörning gör att över 250 pallar kan befinna sig på de ackumulerande
transportörerna, förutom på vridbord och drivenheter.

Matt Pedley, Gebhardt:
”Jag har anlitat Axelent på de flesta av mina tidigare arbetsplatser, från
Schaefer, Stow, Dematic, TGW till SDI och nu även på Gebhardt. Jag
har varit involverad i både design, kostnadskalkyler och installation av
produkter från Axelent och jämfört med deras konkurrenter på marknaden
har Axelent varit mer tjänstvilliga när det gäller utformning, tillhandahållande
och leverans. Visserligen är Axelent kanske inte billigast, men det jag lägger
ut i startkostnader sparar jag på installationen. Produkten är användarvänlig
och mycket lätt att underhålla tack vare de nya snabböppnande
maskinskydden. Områdena är väl genomtänkta med bland annat fotskydd,
snäppgångjärn och till och med reservfästen för dörrsensorer, och allt kan
levereras av Axelent.
Responsen och informationen från säljavdelningen, även när det gäller
ritningar i vilket format jag än vill ha (DWG), är snabb och detaljerad.
Designteamet är hjälpvilligt och kommer med förslag på hur installationen
kan bli enklare och kostnadseffektiv. De brukar leverera snabbt och jag
informeras i förväg så jag hinner se till att godset kan tas emot på plats.
På det hela taget försöker jag alltid anlita Axelent som är den leverantör
jag föredrar.”
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Bild: hss, Handling & Storage solutions
www.hsssearch.com
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Axelent Team Bygg

NCC NORSBORG

Ett berg av möjligheter
DJUPT INNE I BERGET, under Eriksbergsåsen i Stockholm, byggs just nu en
tunnelbanedepå. Det nya garaget för tunnelbanetågen består av tre uppställningstunnlar
insprängda i berget. Tågen kommer dit via en 320 meter lång betongtunnel med en verkstad
byggd ovanpå tunneln. Byggprojektet går under namnet Norsborgsdepån och är ett
samverkansprojekt mellan NCC och SL (Storstockholms Lokaltrafik). Axelents uppgift har varit
att säkerställa tågens lyftanordningar.
Startskottet för Norsborgsprojektet var
Trafikförvaltningens beslut att införa ett nytt
trafikstyrningssystem på Röda linjen för att utöka
tunnelbanetrafiken och samtidigt köpa in nya,
bekvämare vagnar.
Projektet omfattar en verkstadsdepå för tunnelbanan
med verkstadsplatser och kontor ovan jord, tvätthall för
tåget i berget samt anläggning av spår, el, signalsystem
och tele både ovan jord och i bergrum.
Den nya depån ska användas till att ta hand om,
serva och tvätta de nya tunnelbanetågen.
610 meter förrådsväggar
Axelent Team Bygg är kända för att leverera
nätväggar som används för skapa trygga och säkra
förrådslösningar, men eftersom vi alltid försöker lösa
våra kunders önskemål och behov fick förrådsvägg typ
F en helt annan uppgift i Norsborgsprojektet.
Nätväggarna användes främst för att bygga 24 burar i
olika storlekar. Dessa burar skyddar 40 pelarplacerade
lyftare. Lyftarna arbetar/lyfter tågen på plan fyra.

Pelarna, placerade på plan tre, ser till att lyftarna gör
jobbet på planet ovanför.
Sebastian Wangmo, inköp, NCC:
”Flexibilitet och service var viktigt för oss när vi valde
leverantör. Någon som såg möjligheterna med vårt
projekt.
Axelent Team Bygg infriade dessa förväntningar. Vi
köpte både material och montage för att minimera
gränsdragningsproblematik. Det är en trygghet att veta
att montaget utförs av samma bolag. Om t.ex. något
problem skulle dyka upp i samband med montage är
det med en produkt och ett varumärke som montören
representerar. Det innebär omedelbar kontakt med
support för att lösa problemet.”

OM NCC
NCC är ett av de ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretagen i norra Europa med en
omsättning på 62 Mdr SEK och 18 000 anställda.
Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt
inom hela värdekedjan – utvecklar och bygger
bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler
och offentliga byggnader, vägar och anläggningar
samt övrig infrastruktur.

HUVUDSAKLIG VERKSAMHET
NCCs huvudsakliga verksamhet består av att
erbjuda insatsvaror för byggproduktion samt
ansvarar för beläggning och vägservice. NCC skapar
framtidens miljöer för arbete, boende och
kommunikation med ett ansvarsfullt byggande som
ger hållbart samspel mellan människa och miljö.

Karin Morén, arbetsledare, NCC:
”För mig som arbetsledare har det fungerat utmärkt med
Axelent som leverantör. Produkterna har levererats på
utsatt tid och servicen har varit god. Montörerna på plats
har varit hjälpsamma och villiga att kompromissa och
hitta nya lösningar när små hinder dykt upp.”

Bild: Erik Mårtensson, Fotograf, NCC AB
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Axelent Wire Tray
Kontaktpersoner
Axelent Wire Tray
Andreas Gotmark
Vd/Export
0370-37 32 55
andreas.gotmark@axelent.com

Mikael Allerslev
Försäljning Sverige

Bilden visar nya skarven X5

0370-37 32 70
mikael.allerslev@axelent.com

Daniel Filipsson
Innesäljare
0370-37 32 58
daniel.filipsson@axelent.com

Magnus Svensson
Konstruktion/Beräkning
0370-37 32 77
magnus.svensson@axelent.com

Pontus Thelander

LINDSTÉNS EL

X-Tray ordnar ljuset
Redan för omkring 2 000 år sedan beskrev och utforskade människan elektricitet.
Det första egentliga praktiska användandet av elektricitet kom år 1837, när Samuel Morse
uppfann telegrafen. 1876 lanserade Alexander Graham Bell telefonen och två år senare
uppfann Thomas Edison glödlampan. Därefter har tillämpningarna inom elektricitetens
område duggat tätt och idag är vi i det närmaste beroende av elektricitet.

Pontus Thelander, tekniker, Lindsténs El:
”För oss är det viktigt att arbeta med produkter som
genom sin flexibilitet möjliggör tekniska lösningar.
Axelent Wire Tray är ett exempel på en leverantör
som har den sortens produkter. Vi har använt deras
trådstege X-Tray tidigare, och vi vet därför av erfarenhet
att produkten är lättarbetad och uppfyller våra krav när
det gäller leveranssäkerhet. Dessutom fanns X-Tray i
rostfritt utförande, vilket passade just detta uppdrag i
livsmedelsbranschen.”

Dan Sjöqvist
Tekniskt ansvarig/Produktutveckling
0370-37 32 50
dan.sjoqvist@axelent.com

800 takarmaturer med kablar på plats
”X-Tray i rostfritt håller ordning på kablarna från det vi
kallar kraftmatningar och förstås på de kablar vi drog till
drygt 800 takarmaturer. Resultatet blev jättebra och vi är
framför allt nöjda med den nya skarven.”
» Lär dig mer om X-Tray på axelentwt.se
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Elmia Automation

X-Guard älskar robotar
Elmia Automation, Sveriges ledande automationsmässa, slog besöksrekord 10-13 maj.
Fanuc bjöd på en såväl välbesökt som flitigt fotograferad monter. De solgula Fanuc-robotarna
visade olika typer av arbeten bakom skyddande nätväggar från Axelent. Ett samarbete som
både syntes och bar frukt!
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Oliver Selby, Marknadschef, Fanuc:
”Vi kom i kontakt med Axelent förra året på HI15mässan. Jag och Michaela Ahlberg, säljare på Axelent,
pratade om att använda Axelents maskinskydd till
kommande mässor, demovisningar i Stockholm och på
vårt kontor i Finland.
Eftersom vi har använt oss av X-Guard tidigare vet
jag att det är superenkelt att använda, flexibelt, lätt att
montera och demontera, plus att det ger oss tillräcklig
säkerhet på mässorna.
Just i detta fallet använde vi nästan 50 meter
maskinskydd i våra separata celler. Resultet blev
fantastiskt! Vår monter väckte mycket uppmärksamhet
och fotograferades flitigt.”
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TYSKLAND

BULGARIEN

Med Axelent till olympiska
vinterspelen i Sydkorea

Axelent ställde ut på
MachTech & Innotech Expo

I april månad fick Axelent GmbH i Stuttgart besök av
Anna Seidel och Johannes Rydzek. Båda atleterna
undertecknade nya sponsringavtal som gäller fram till
olympiska vinterspelen år 2018 i Pyeongchang, Sydkorea.
Den lokala tv-stationen och andra sportreportrar närvarade
vid presskonferensen på det tyska Axelent-kontoret.

Genom vår agent i Bulgarien, Aramet Robotics Ltd ställde vi ut på
mässan MachTech & Innotech Expo i Sofia.
Mässan pågick mellan den 5-8 april och innefattade bland annat
metallbearbetning och metallbearbetningsmaskiner (svetsutrustning,
pumpar, kompressorer, hydrauliska maskiner, pneumatiska maskiner,
laserutrustning) samt industriell automation och programvara
(3D-utskrifter, fastighetsautomationssystem, elektronik, elektrisk
mobilitet, elektrisk utrustning, robotik teknik och rådgivning).

Bilden visar hela teamet från Tyskland tillsammans med
Johannes och Anna.

ENGLAND

AUSTRALIEN

X-Guard Plast och Plåt
Vi kan erbjuda X-Guard i heltäckande plåt- och
plastpaneler i olika dimensioner och material.
Vissa miljöer ställer krav på ett mer täckande
skydd i form av genomsiktliga plastväggar eller
täckande plåtväggar.

Axelent Ltd på MACH 2016

Axelent ställde ut i Sydney

MACH är Storbritanniens största maskin- och
tillverkningsindustrimässa. Mässan består av ett stort antal
branscher, allt från energi- till flygindustrin. MACH hålls vartannat
år på NEC i Birmingham och 2016 års version blev den största
hittills med 25 627 besökare under mässans fem dagar.
Axelent Ltd ställde ut för första gången och gjorde succé med
sin monter fylld av X-Guard och X-Tra-produkter.

I årets upplaga av National Manufacturing Week (NMW), deltog
mer än 200 utställare, 50 talare föreläste och fler än 5 000 personer
besökte mässan under tiden 11-13 maj.
Ty Harwood tillsammans med och Drew Hoxey från Axelent
Automation & Safety fanns på plats i en monter laddad med
X-Guard och X-Tray.
Ty Harwood, vd, Axelent Automation & Safety:

Marcel Darroch-Davies, vd, Axelent Ltd:
”Jag vill tacka alla som besökte oss på mässan. Vi träffade många
människor från ett varierat och intressant utbud av industrier, och
vi ser fram emot att hjälpa dem med maskinsäkerhetslösningar
framöver.”
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”Under mässans tre dagar väckte X-Guard allra störst intresse. I vår
nya och förbättrade mässmonter rullade en film som visar X-Guards
slagtålighet och stabilitet. Detta skapade en hel del samtal och positiv
feedback. Även om mässan är mindre än vi är vana vid, var det en
bra mässa för oss och vi kommer att delta även år 2017.”

X-Guard Plast- och Plåtsystem är lätta att montera
och du kan använda samma stolpar och dörrpaket
som till våra övriga nätväggsprodukter. För att undvika
mellanrum mellan stolpe och sektion rekommenderar
vi att du använder vår specialanpassade kantlist i plåt.
Plast
Plastväggarna är värmebeständiga upp till 60 grader
och finns med klar eller färgad plast, det senare som
skydd mot t ex svetsblänk. Vår färgade plast uppfyller
brandnorm UL 94 V0 och även EN 1598.
Finns i färgerna RAL 9011 (Svart) och RAL 9018 (Grå).
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Plåt
Plåtsektion 0,8 mm. Finns i färgerna RAL 9011 (Svart)
och RAL 9018 (Grå).
Plåtsektionerna finns i två olika höjder, 1900 mm och
2200 mm.
Plåt med fönster
Plåtpanelen finns även med fönster.
Användningsområdet för dessa paneler är där man
vill övervaka en viss process. Plåtsektion med fönster
finns i färg RAL 9011 (Svart). Tillgänglig i två olika
höjder, 1900 mm och 2200 mm.
Plåtväggarna kan även beställas i specialfärg.
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Axelent önskar
alla en skön och
härlig sommar!

AXELENT AB

AXELENT ENGINEERING AB

BOX 1 · KÄVSJÖVÄGEN 17

AUTOMATION & PLM SYSTEMS

330 33 HILLERSTORP

HUVUDKONTOR: MÅRTENSGATAN 12, BOX 275

0370-37 37 30

332 30 GISLAVED

SALES@AXELENT.SE

0371-58 37 00

WWW.AXELENT.SE

LOKALT KONTOR: GRÄNNAVÄGEN 24 C, 561 34 HUSKVARNA
INFO@AXELENTENGINEERING.SE

BLOG.AXELENT.COM

WWW.AXELENTENGINEERING.SE

AXELENT SOFTWARE AB

AXELENT WIRE TRAY AB

GRUSTAGSGATAN 4

BOX 1 · KÄVSJÖVÄGEN 17

254 64 HELSINGBORG

330 33 HILLERSTORP

0370-37 37 47

0370-37 37 30

INFO@AXELENTSOFTWARE.COM

SALES@AXELENTWT.COM

WWW.AXELENTSOFTWARE.COM

WWW.AXELENTWT.COM

