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Göran Korsfeldt är projektledare på 

BillerudKorsnäs Skärblacka och har ansvarat för 

allt utom byggnationen, det vill säga all utrust-

ning och installation i den nya maskinhallen. 

En fantastisk resa
I det här numret av OutLook har vi valt att berätta lite om
Demateks historia. Även om Dematek startade för 25 år sen har vi 
ju anor ända sedan 1919, då Hugo Montgomery startade det lyft-
utrustningsföretag som vi härstammar ifrån. Det har varit och är en 
fantastisk resa där vi hela tiden strävar framåt för att på bästa sätt 
tillgodose våra kunders önskemål vad gäller lyftutrustning. En av 
våra framgångsfaktorer har just varit att arbeta nära våra kunder 
och lyssna på deras önskemål. Det gör att vi hela tiden kan ligga i 
framkant och erbjuda de bästa och mest efterfrågade lösningarna.

Nästa år tar vi nästa steg i företagets utveckling då vi kommer  
presentera flera spännande nyheter, såväl när det gäller produkter 
som tjänster. Vi jobbar med Trygga Lyft och hjälper  svensk industri 
att bättre hålla koll på kranarnas livslängd, genom att erbjuda risk- 
och konditionsanalyser. Det finns ett stort behov av detta då kran-
parken i Sverige börjar bli till åren kommen. Vi gör även en satsning 
på tjänster i allmänhet och utbildning i synnerhet. Det är en allt 
större efterfrågan på våra olika teoretiska och praktiska säkerhets-
utbildningar och det här är ett område inom vilket vi vill växa.

Trots skriverier om en annalkande lågkonjunktur så märker vi 
inte av detta ute i verkligheten. Vi har fortsatt stor efterfrågan och 
2019 kommer resultatmässigt att bli ett av våra bästa år någonsin. 

Det gör att vi kan fira med flaggan i topp 
samtidigt som vi ser framtiden an med 
stor tillförsikt.

Trevlig läsning
Jonas Hörnfeldt VD 
Dematek AB
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Storinvestering på Gruvöns Bruk 
BillerudKorsnäs valde  

kranar från Dematek  

Investeringen i en ny kartongmaskin vid produktionsanläggningen på 
Gruvön är den största som gjorts i pappers- och kartongmaskinindustrin i 
Europa på 2000-talet. 

Den 400 meter långa maskinhallen, som den nya kartongmaskinen är in-
rymd i, är utrustad med tre kranar och ytterligare tre finns i angränsande 
utrymmen. Samtliga kranar är levererade av Dematek. De är avsedda för 
produktion och underhållsarbeten men användes även vid byggnationen 
av maskinhallen och kartongmaskinen.

BillerudKorsnäs satsning har 
gjorts mot bakgrund av den 
ökande efterfrågan på håll-
bara förpackningslösning-

ar för mat och dryck runt om i värl-
den. Den totala investeringskostnaden 
i Gruvön uppgår till cirka 7,6 miljar-
der kronor. Kartongmaskinen KM7, 
med en längd på 350 meter, har en 
kapacitet om 550 000 ton kartong 
per år och är därmed en av de största 
i världen i sitt slag. På varje rulle som 

tillverkas ligger sex mil kartong och 
maskinen producerar vätske kartong, 
förpackningskartong, food service 
board och liner.

Kranar för att lyfta in 
utrustning
Beslutet för den stora investeringen 
togs i december 2016 och därefter har 
det varit fullt fokus på byggnationen. 
Göran Korsfeldt är projektledare på 

BillerudKorsnäs Skärblacka och har 
ansvarat för allt utom byggnationen, 
det vill säga all utrustning och instal-
lation i den nya maskinhallen. 

– När det gällde val av kranar kom 
det in tidigt i processen. En stor del av 
kranarnas jobb är nämligen vid bygg-
nationen, för att lyfta in utrustning på 
plats. Vid byggnationen går kranarna 
nästan dygnet runt. En av utman-
ingarna med projektet var att få 
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”Totalt består vår leverans av sex  
kranar och 1 km strömbana”
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dit traverserna innan taket var 
på plats. Därför var det viktigt 

med leveranstiden, samtidigt fick de 
inte levereras för tidigt då det är svårt 
att ha plats för dem på området, säger 
Göran Korsfeldt och fortsätter:

– Vid upphandlingen av kran-
leverantör valde vi ut några välrenom-
merade företag som fick komma med 
anbud. Sen var det en kombination av 
teknik, ekonomi, kvalitet, service och 
pris som avgjorde vårt val.

Sex kranar
Dematek fick den första förfrågan om 
leverans av kranar redan i slutet av 
mars 2016, därefter hade man flera 
möten med BillerudKorsnäs angåen-
de ändringar och i januari 2017 skrev 
man slutligen kontrakt. Ansvarig säl-
jare på Dematek var Klas Wilhelm.

– Totalt består vår leverans av sex 
kranar och 1 km strömbana. Det är 
tre Demag processkranar till maskin-
salen. Alla tre går på samma bana och 
har spännvidd på 29 400 mm. En av 
kranarna, som ska gå i semiautoma-
tik, är på 150 ton – 2x75 ton och två 
hjälplyft på 10 ton per styck. En kran 
är som reserv- och underhållskran, 
med 2 st 75 tons tralla och 1 st 80 
tons tralla. Den tredje processkranen 
är också för underhåll med 2 st 40 
tons trallor, 1 st 80 tons tralla och 2 
st 5 tons trallor. Dessutom har vi leve-
rererat tre Demag standardkranar, en 
på 2x20 ton och två på 10 ton, säger 
Klas Wilhelm.

Teamwork av Dematek
Demateks Thomas Henriksson har 
varit projektledare för det omfat tande 
projektet.

– Jag har haft det övergripande 
ansvaret, hållit i administrationen, 
det praktiska kringarbetet och 
kontakten med våra leverantörer. 
Huvudleverantörer av materiel är 
Demag, kranar,  Nordgreif, last-
upptagningsdon och Conductix 
Wampfler, strömskena. Det här är ett 
av de större projekt jag varit ansvarig 
för och  utmaningen har bland annat 
varit att det är en omfattande leverans 
med många delar att hålla reda på 
och där mycket ska ske under kort 
tid, samtidigt som det blivit förse-
ningar i byggprocessen. Därför har 
det varit en styrka att vi har så bra 
och kompetent personal på plats lo-
kalt, som skött montering m.m., säger 
Thomas Henriksson.

Montaget av kranarna har utförts 
av montageledarna Per Dyrlid, Patrik 
Bergström och Jan Fredriksson samt 
montörerna Mats Bengtsson och 
Chris Björlin.

– Vi var första leverantör på plats i 
lokalen då våra kranar skulle använ-
das för att lyfta in utrustning, bland 
annat pappersmaskinen, som skulle 
monteras i lokalen. Kranarna, som vä-
ger cirka 90 ton styck, lyftes in genom 
en taköppning på 7,5 meters bredd i 
taket, säger Per Dyrlid och fortsätter:

 – Det har varit stort fokus på 

Några av de som medverkat i projektet. Fr.v. Kent Johansson, BillerudKorsnäs, Jan Westberg, konsult 
åt BillerudKorsnäs, Per Dyrlid och Klas Wilhelm, Dematek, Göran Korsfeldt, BillerudKorsnäs samt 
Thomas Henriksson, Dematek.

Demateks leverans till 
BillerudKorsnäs
Tre Demag processkranar 

• En av kranarna, som ska gå i semi
automatik, är på 150 ton – 2x75 ton 
och två hjälplyft på 10 ton per styck. 

• En kran är som reserv och underhålls
kran, med 2 st 75 tons tralla och 1 st 
80 tons tralla. 

• Den tredje processkranen är också för 
underhåll med 2 st 40 tons trallor, 1 st 
80 tons tralla och 2 st 5 tons trallor. 

Tre Demag standardkranar

• En på 2x20 ton. 

• Två på 10 ton.

1 km strömbana
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säkerheten och nollvision på 
byggsiten. Och att det är hög 

säkerhet är inte minst viktigt då det 
är många entreprenörer och personer 
av olika nationaliteter som jobbar på 
byggområdet. För att hålla hög säker-
het krävdes det samordning och inför 
montaget av kranarna hade vi möte 
varje eftermiddag med alla entrepre-
nörer. Jag upprättade lyftplan, där vi 
gick igenom allt med alla inblandade 
som också fick signera ett dokument. 
Varje morgon hade vi dessutom 
ett möte internt där vi gick igenom 
säkerhetsinstruktioner.

18 olika nationaliteter
Demateks Lars Janneby var mon-
tageledare el och även delaktig vid 
igångkörning.

– Jag hade också hand om kran-
förarutbildningen för alla de som 
skulle köra kranarna. De hade 
kran förarkort sen tidigare. Jag hade 
ut bild ningen på engelska men då det 
var 18 olika nationaliteter inne i pro-
jektet behövdes det tolkar och ibland 
fick till och med tolken ha en tolk för 

att det skulle fungera. Totalt utbildade 
jag uppåt 90 personer från byggföre-
tagen som skulle använda kranarna 
under byggtiden och senare även cirka 
60 personer ur BillerudKorsnäs egen 
driftpersonal, säger Lars Janneby.

Semiautomatik
Tekniskt ansvarig från projektsidan 
för bland annat traverser var Jan 
Westberg, delarealedare för projektet 
och konsult åt BillerudKorsnäs.

– En av kranarna använder vi i 
produktionen för att lyfta den så 
kallade tambouren. som papperet är 
upprullat på. Den körs med semiauto-
matik, kranen övervakas endast av en 
person, hämtar och lämnar på fasta 
positioner vilket blir mer exakt än om 
den skulle köras av en operatör. Det 
sliter därmed mindre på utrustningen. 
Övriga kranar är servicekranar 
men två av kranarna kan användas 
i produktionen, varav en fungerar 
som backup, säger Jan Westberg och 
fortsätter:

– Vi har haft ett fantastiskt bra 

samarbete med Dematek. Trots stora 
utmaningar, som att problem med 
markarbeten försenade installationen 
av kranarna, så har Dematek varit 
anpassningsbara och alltid ställt upp. 
Även efter att kranarna körts igång 
har det varit mycket bra support. Allt 
är nu igång och fungerar och körs i 
produktionen sedan några månader 
tillbaka.

”Trots stora utmaningar  
så har Dematek varit  
anpassningsbara och  
alltid ställt upp”

Demag V-profilkran

Se filmen från  
BillerudKorsnäs här!

Du kan även se filmen 
på www.dematek.se
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2019 är ett jubileumsår för Dematek, då det är 25 år 
sedan familjeföretaget grundades samtidigt som man kan 
stoltsera med anor 100 år tillbaka i tiden. För att få reda 
på mer kring historien, resan fram till nu och lite tankar 
om framtiden fick vi möjlighet att intervjua Demateks vd 
Jonas Hörnfeldt.

Hur har ni firat ert jubileum?
– Att vi har jubileum i år har vi upp
märksammat på flera sätt under året. 
Ingen har väl missat den jubileums
logotype som vi tagit fram och som 
bland annat använts på framsidan av 
vår tidning OutLook. Vi har även haft 
en stor jubileumsfest under en helg, 
med alla anställda och deras respek
tive. Det var riktigt omtyckt och här 
fick alla träffas och umgås under trev
liga former samt veta mer om histori
en bakom företaget och våra planer 
för framtiden.

Berätta lite kort om Demateks 
historia. 
– Dematek har sitt ursprung i det  
företag som en man vid namn Hugo 
Montgomery startade redan 1919. 
Företaget konstruerade och sålde lyft
utrustning och från 1921 främst pro
dukter från tyska Demag. 1967 köp
te Demag företaget och drev det som 
dotterbolag fram till 1993, då Berndt 
Hörnfeldt startade familjeföretaget 
Dematek med generalagenturen för 
Demag i Sverige. Företaget har se
dan dess nått stora framgångar och 
utvecklats till en komplett leverantör 
av lyftutrustning av olika fabrikat och 
tjänster inom området ”Trygga 
lyft”.

Jubileumsår  

för Dematek 
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Hugo Montgomery startade 1919 det före-tag som Dematek har sitt ursprung i.

Hugo Montgomerys personal vid företagets lokaler på 

Malmskillnadsgatan.
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Hur tycker du branschen har för-
ändrats under de här åren? 

– Svensk industri har förändrats en hel del  
under den här tiden. Idag har Sverige en 
gammal kranpark ock klassisk tung svensk in
dustri minskar medan monteringsfabriker och 
logistikföretag växer allt mer. Samtidigt har 
mycket av lyftkompetensen försvunnit ute på 
många företag. Man har inom flera företag 
lagt ned sin lyftavdelning och i många fall 
outsourcat allt mer till facility management
företag. I takt med att kompetensen minsk
ar så bygger man idag ihop allt färre saker 
ute på företagen och vill i högre utsträckning 
köpa nyckelfärdiga helhetslösningar av oss.

– Lyftbranschen har också förändrats och 
mycket ny teknik har kommit till. Idag är det 
stort fokus på digitalisering och allt mer elek
tronik inbyggd i utrustningen, vilket möjlig
gör bland annat styrning och övervakning 
av kranarna samt uppföljning av service och 
underhåll. 

Hur har Dematek utvecklats och hur  
ser ert erbjudande ut idag?
– Tidigare sålde vi mer komponenter i lös
vikt. Nu är det funktionslösningar som gäller, 
där vi tar ansvar för allt ifrån projektering och 
projektledning till service och underhåll. Vi 
har samtidigt breddat oss till att idag kunna 
erbjuda allt som har med trygga lyft och  
säker hantering på arbetsplatser att göra. 

– Vårt erbjudande av produkter sträcker sig 
idag från lättlastsystem till tunga traverser 

och produktionskranar. Vi samarbetar bland 
annat med kända tillverkare som Demag, 
Siempelkamp och Brunnhuber, både när det 
gäller standardkranar och kundunika lösning
ar. Vi har också breddat vårt sortiment till att 
även omfatta bland annat lyftbord, påkör
ningsskydd för lager, hjulblocksystem samt 
produkter för lastmätning och kransäker
het. Vi tittar hela tiden aktivt på marknaden 
för att kunna addera nya produkter och lös
ningar av hög kvalitet från olika leverantörer. 
Dematek ska ligga i framkant och kunna er
bjuda det som våra kunder efterfrågar.

– I takt med att företagen outsourcar allt mer 
växer vi också vad gäller tjänster, som ser
vice och serviceavtal samt ombyggnatio
ner av kranar. Vår rikstäckande service och 
reserv delsorganisation hanterar alla lyft fab
rikat, vilket innebär att det för våra kunder 
räcker med en kontakt.

– Andra tjänster vi erbjuder är till exempel 
konditionsanalys. Här ökar efterfrågan, då 
den svenska kranparken inom industrin är 
ålder stigen samtidigt som myndighetskraven 
ökar, kring hur kranarna används, säkerhets
utrustning etc. Ute på företagen är man idag 
också allt mer medveten om vilka krav som 
ställs och vill ha vår hjälp för att kunna upp
fylla dem.

– Vi har en väldigt stor efterfrågan på utbild
ning där vi idag kan erbjuda ett brett prog
ram. Allt ifrån lyftutbildning och truckutbild
ning till utbildning för mobila plattformar, fall
skydd etc.

8

Lagret i Enskede.

Lastning av kran på Demags lastbil.
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Vilka ser du som de främsta 
framgångs faktorerna för Dematek?
– Vår främsta framgångsfaktor är att vi har 
en väldigt stark organisation, bestående av 
cirka 155 duktiga, lyhörda och kompetenta 
medarbetare, med lokal förankring över hela 
Sverige. Till det har vi ett komplett produkt 
och tjänsteprogram av mycket hög kvalitet. Vi 
har också goda, långa och nära kundrelatio
ner med många av våra kunder.

Är det något speciellt ni har fokus på nu?
– Vi vill hela tiden fortsätta att utvecklas för att 

bli bättre inom alla områden, så det sker en 
ständig utveckling på företaget. Det senas
te är att vi i september drog igång vår efter
marknadsavdelning, som ska fungera som 
ett kunskapscenter för eftermarknad med 
reserv delar, tekniksupport och utbildning.

Vad står varumärket Dematek för idag 
och i framtiden?
– Vi vill stå för trygghet, kunskap och vara en 
rikstäckande helhetsleverantör inom vårt om
råde. Genom ständig utveckling ska vi fortsätta 
att vara den ledande leverantören i Sverige.

Vår främsta framgångs faktor 
är att vi har en väldigt stark 
organisation, bestående av  
cirka 155 duktiga, lyhörda  
och kompetenta medarbetare”

9

Demags lokaler i Jordbro

Dematek på den nuvarande adressen i Huddinge.
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Vi såg ett kommande 
arbetsmiljöproblem 
om vi inte kunde  
hitta en lösning”
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Lyftutrustning 
förbättrade arbetsmiljön
Med hjälp av ny lyftutrustning har man vid Kährs produktionsanläggning 
i Nybro förbättrat arbetsmiljön och ergonomin för sina anställda.

 
– Det här arbetsmiljörelaterade pro-
jektet började med att vi fått in en 
stor volym av spannar med lack 
till vår anläggning. Varje spann vä-
ger mellan 20 och 30 kg och fylls på 
i våra lackmaskiner flera gånger per 
dag. Detta arbete utfördes tidiga-
re för hand av vår personal. Det var 
ett tungt arbete som frestade på så-
väl axlar som rygg och armar. Vi såg 
ett kommande arbetsmiljöproblem 
om vi inte kunde hitta en lösning, sä-
ger Patrik Elgan, produktionsleda-
re Kährs.

Lyfta spannar
Kährs är en av de äldsta och mest inn-
ovativa tillverkarna av parkettgolv i 
världen. Företaget levererar golv till 
över 70 länder, är marknadsledan-
de i Sverige, Finland och Ryssland 
och med en stark position i Norge, 
Storbritannien och Tyskland. Kährs 
största produktionsanläggning finns 
i Nybro och i Sverige har man totalt 
cirka 800 anställda.

Kährs har samarbetat med 
Dematek under flera år då det gäller 
leverans av lyftutrustning till olika 
delar i verksamheten. Det var därför 
naturligt att kontakta dem även för 
detta projekt.

– Vi ville hitta produktionsvän-
liga lyfthjälpmedel för att lyfta 
spannar och även för att lyfta 
valsar, då vi byter dessa i våra 
maskiner, säger Patrik Elgan.

Pelarsvängkranar och 
KBK lättlastsystem
Demateks utesäljare Jonas 

Nordén besökte Kährs och tittade ige-
nom förutsättningarna.

– Vår lösning blev att leverera dels 
ett KBK lättlastsystem, som används 
när man byter valsar och borstar i 
maskinerna dels tre pelarsvängkra-
nar med vars hjälp man lyfter upp 
spannar en och en halv meter, för 
att fylla på lack i maskinerna. Även 

vid lackförrådet har vi monterat en 
svängkran, som används för att lyfta 
ut spannar till vagnar för vidare 
transport. Kranarna är specialanpas-
sade höjdmässigt för att passa in i 
lokalerna och utrustade med svängbe-
gränsare. Pelarsvängkranen vid deras 
avfallshantering har dessutom en 
vikbar arm. Vi har efter dessa första 
leveranser senare fått beställning av 
ytterligare tre svängkranar, säger 
Jonas Nordén.

– Vi och vår personal är mycket 
nöjda med lyftutrustningen från 
Dematek. Den har gett oss en klart 
förbättrad ergonomi och arbetsmiljö, 
är enkel att använda och erbjuder 
bra flexibilitet, kommenterar Tomas 
Tauber, underhållsansvarig Kährs. 

Kährs största produktionsanläggning finns i Nybro.

Jonas Nordén, Dematek i samtal med Tomas Tauber och Patrik Elgan, Kährs.



Dematek flyttade  
lyftsystem till Ewellix  

nya produktionslokaler
I samband med att Ewellix skulle byta produktionslokaler fick Dematek  
uppdraget att flytta och anpassa företagets två befintliga KBK lättlastsystem  
till den nya anläggningen. Dessutom investerade Ewellix i ett nytt, motordrivet 
KBK-system. 

12

De nya lokalerna krävde att lyftutrustningen hade låg bygghöjd.

Den flyttade lyftutrustningen.



Ewellix, som är det nya  
namnet på f.d. SKF Motion 
Technologies, är en global 
marknadsledare inom kom-

ponenter och system för linjär rör-
else. Tekniken används i automati-
serade processer för att få en ex-
akt rörelse, till exempel kulskruvar 
i en tandläkarstol, elektriska ställ-
don för att öppna dörrar på bus-
sar eller till höj- och sänkbara opera-
tionsbord. Applikationerna är många 
och totalt arbetar cirka 1 400 an-
ställda inom koncernen, varav cir-
ka 100 i Sverige och resterande i län-
der som Frankrike, Schweiz, Tyskland, 
USA, Italien, Benelux-länderna, 
Storbritannien, Sydkorea, Taiwan, 
Kina, Ungern och snart även Indien 
och Bulgarien.

Tillverkar ställdon
– Här vid vår produktionsanlägg-
ning i Göteborg tillverkar vi främst 
ställdon, på upp till sex meters längd, 
samt att vi utför kulskruvsmontage 
och bearbetning. Vi har dels ett stan-
dardsortiment och dels en avdelning 
för kundunika lösningar. Våra ställ-
don är eldrivna, en allt mer efterfrå-
gad lösning jämfört med pneumatik 
eller hydraulik, säger Per Sundqvist, 
produktionschef på Ewellix fabrik i 
Göteborg.

Tidigare ägdes företaget av SKF 
och var då också lokaliserade till 
deras lokaler i Göteborg. I samband 
med att SKF Motion Technologies i 
slutet av 2018 förvärvades av risk-
kapitalbolaget Triton beslutades att 
bolaget skulle flytta till nya, egna 
lokaler.

– I den gamla lokalen hade vi ett 
par lyftsystem som vi ville ta med oss 
och dessutom behövde vi investera i 
ett nytt system. Dematek har leve-
rerat det mesta av lyftutrustningen 
som finns på SKF så därför var de 
en av de leverantörer vi kontaktade 
inför planeringen av flytten, säger Per 
Sundqvist.

Minskad yta och lågt i tak 
De gamla produktionslokalerna var 
på 5 000 kvm medan de nya opti-
merade produktionslokalerna 3 000 
kvm. Detta ställde krav på place-
ring samt utformning av utrustning-
en. Demateks säljare Samuel Maeder 
var tillsammans servicegruppchefen 
Robert Scocchi ute vid såväl de nya 
som gamla lokalerna för att se över 
möjligheterna.

13
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Per Sundqvist, Ewellix och Robert Scocchi, Dematek.
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– I de gamla lokalerna fanns två 
KBK lättlastsystem, som vi leve-

rerat som de ville vi skulle flytta över 
till den nya anläggningen. Dessutom 
ville de ha en lösning med ett nytt, 
motordrivet KBK lättlastsystem. En 
utmaning som vi hade att ta hänsyn 
till när vi offererade var att det var 
lågt i tak i de nya lokalerna och att 
lyftutrustningen måste få plats ovan-
för grenställaget för långgods. Efter 
mycket diskussioner kunde vi till slut 
komma med en komplett lösning, sä-
ger Samuel Maeder.

 
Demateks lösning innebar 
flera fördelar
– Vi accepterade Demateks offert och 
att vi valde dem berodde främst på 
att de hade bäst lösning och funktion, 
däribland att traversen var lågbyggd 

och att man kunde få strömskenan in-
tegrerad, vilket är en fördel säkerhets-
mässigt. Dessutom hade de ett kon-
kurrenskraftigt pris och ett positivt 
kundbemötande, säger Per Sundqvist.

via ett fönster och med hjälp av kranbil, 
kommenterar Robert Scocchi.

 
Lågbyggd travers
Det nya KBK lättlastsystemet som  
levererades är 27 meter långt, 6,5  
meter brett och med en travers på 
500 kg som är motordriven i alla åk-
rörelser. För att klara höjdkraven är 
travers en byggd uppe mellan banorna. 
I början av augusti var montaget av 
de tre lyftsystemen klart.

– Vi har haft ett väldigt bra sam-
arbete med Dematek genom hela 
projektet och personalen som arbetar 
med lyftutrustningen är mycket nöjd 
med resultatet. Inte minst att den nya 
traversen har radiostyrning vilket 
underlättar när de arbetar med lyft av 
långgods, på upp till 7,5 meters längd, 
avslutar Per Sundqvist.

– De befintliga KBK-systemen var 15 
respektive 18 meter långa och var mon-
terade på andra våningen i den gamla 
lokalen. Utmaningen var att få ut de 8 
meter långa skenorna, vilket fick ske 

”Dematek hade bäst 
lösning och funktion, 

däribland att traversen 
var lågbyggd och att man 

kunde få strömskenan 
integrerad, vilket är en 

fördel säkerhetsmässigt”

Den trådlösa radiostyrningen av den nya traversen är en stor fördel.

Isabell Muhin bygger ihop ett ställdon.
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Hej Patrik!

Du är ny på din tjänst – berätta
– Sen september är jag reservdels   
an svarig på Dematek och efterträdde 
då Bert Erikssson, som pensionerades 
efter att ha jobbat på företaget i när
mare 50 år. Innan dess arbetade jag 
på Dematek som servicetekniker un
der 16 år och tidigare i år var jag en 
kort sejour på ett annat före tag under 
några månader. När jag nu fick er
bjudande om att tillträda tjänsten som 
reservdelsansvarig på Dematek var 
valet inte svårt.

Berätta lite om vad jobbet 
innebär?
– Det är hela tiden mycket mejl och 
telefonsamtal, både från våra egna 
service tekniker och från kunder. De 
beställer reserv delar till såväl nya som 
gamla kranar. Det är bra med lång 
erfaren het i det här jobbet då det ute 
inom industrin finns kranar från 50 
och 60talet fram till helt nya model
ler. Vi har säkert 25 000 artiklar i vår 
databas, de vanligaste artiklarna har 
vi i vårt lager på Dematek i Huddinge 
annars beställer jag från Demag och 
våra övriga leverantörer. Så det är en 
hel del orderhantering och pappers
exercis. Förutom jag själv är det fyra 
personer till på Dematek som arbe
tar med order av reservdelar och vi 
hjälps åt med ar betet, speciellt så här 
i början.

Vad var det som lockade med 
att anta den här utmaningen?
– Jag har ju jobbat med service och 
klängt och klättrat på maskiner i 30 
år. Tyckte nu det var dags för en för
ändring och ville göra något annat. 
Samtidigt är det ju bra om man kan 
använda sig av den erfarenhet och 
kunskap man skaffat sig under 
alla år i branschen. Därför var 
det här en perfekt utmaning 
för mig. Samtidigt så trivs jag 
på Dematek – det är en bra  
arbetsplats med många  
trevliga kollegor.

Patrik Lavéno
Reservdelsansvarig Dematek

Bor: Mullsjö
Familj: Sambo och har en vuxen dotter 
Fritidsintressen: ”Tycker om att vara på sjön, det är bra av
koppling. Har båt, en Yamarin daycruiser, som vi ibland är ute 
och åker med på Vättern. Gillar även att köra motorcykel. Försöker 
också hålla igång kroppen, med att gå på gym och att cykla. 
Motionerandet går nu bättre än tidigare då jag i år fått en ny höftled 
inopererad. Sen går det också tid till att sköta om huset på fritiden. 
Så det brukar vara fullt upp mest hela tiden.”

PROFILEN

När jag nu fick  
erbjudande om att  
tillträda tjänsten som 
reservdelsansvarig på 
Dematek var valet  
inte svårt”

Vad är ditt fokus just nu?
– Det är mycket nytt jag ska lära mig.  
Allt ifrån inköp av artiklar till order
registrering. Det är ett evigt knappan
de på datorn. Men det är bara att ta 
det lugnt och metodiskt så kommer 
det gå bra. Sen har jag också många 
duktiga medarbetare att fråga.
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Det vi gör för
 

världens största  
STJÄRNOR
kan vi göra för dig.

Dematek har levererat lösningen till det öppnings -
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om prestigeprojektet inom lyftteknik på dematek.se
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Rullande ser vice. 

KBK Lättlastsystem.  
Teknisk konsultation. 

Montage och igångsättning.
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Speciallösningar. 
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Lyftdon. 

Precis det du behöver.

www.dematek.se
Dematek AB: Huvudkontor , Box 5560, 141 07 Huddinge 08-603 34 00. Generalagent för Demag Cranes & Components GmbH.

Malmö. Helsingbor g. Ronneby . Halmstad. Oskarshamn. T ingsryd. Jönköping. Götebor g. Västervik. Trollhättan. Linköping. Norrköping. Stockholm. 
Mariestad. Strängnäs. Karlstad. Västerås. Ludvika. Stor vik. Söder hamn. Hudiksvall. Sundsvall. Ör nsköldsvik. Umeå. Skellefteå. Luleå. Piteå.

blå pms 286  /  grå pms 429 /  röd pms 032

broschyr  07-11-07  12.50  Sida 16

Dematek AB, Box 5560, 141 07 Huddinge
Adressändring: 
dematek@dematek.se

POSTTIDNING B

Permanentmagneter
SOMMAR-

ERBJUDANDE

Typ Maxlast Min.tjocklek Last vid rundgods Diameter Artnr. Nu

DPMN1* 150 kg 10 mm 65 kg 40–100 mm 81990044 5 390 kr

DPMN2* 250 kg 15 mm 100 kg 40–160 mm 81990144 6 440 kr

DPMN3** 500 kg 20 mm 210 kg 40–220 mm 81990244 9 590 kr

DPMN4*** 1000 kg 25 mm 540 kg 80–300 mm 81990344 16 940 kr

DPMN5*** 1500 kg 30 mm 810 kg 80–350 mm 81990444 24 360 kr

DPMN6**** 2000 kg 35 mm 1080 kg 80–400 mm 81990544 30 380 kr

* = Materiallängd max 2000 mm
** = Materiallängd max 2500 mm
*** = Materiallängd max 3000 mm
**** = Materiallängd max 3500 mm

Erbjudandet gäller t.o.m. 110930 och går inte att 
kombinera med andra erbjudanden eller rabatter.

Rätt storlek för varje användningstillfälle. De 6 storlekarna med laster från 150 kg till 2000 
kg kan användas för både runda och plana material. Demag permanentmagnet DPM förenar 
enkel hantering med hög arbetseffekt.

• Låga driftkostnader
• Hög säkerhet
• Ingen restmagnetism

• Kan användas överallt oberoende av nätström
• Spakmanövrering med inbyggd säkring mot oavsiktlig frånkoppling
• Ingen tvåhandsfattning krävs vid manövrering
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SMARTA LYFTBORDSLÖSNINGAR
FÖRENKLAR VARDAGEN OCH SKONAR DIN RYGG

En bra arbetsplats förenklar vardagen och kan
samtidigt skona din rygg. Hos oss hittar du en
mängd olika lyftbord ifrån Svenska EdmoLift.

Dematek AB
Tel +46 8 603 34 00
Fax +46 8 88 00 66
E-post dematek@dematek.se

Dematek AB, den självklara samarbetspartnern för svensk industri och 
tekniska konsulter när det handlar om Trygga Lyft.

Våra prisvärda lyftbord tillverkas och monteras med svensktillverkat elsystem
och hydraulaggregat i EdmoLifts moderna lokaler i Härnösand.

Produkterna håller en hög kvalitet och kommer att vara till er hjälp under många år.
Läs mer på dematek.se.
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Det vi gör för
 

världens största  
STJÄRNOR
kan vi göra för dig.

Dematek har levererat lösningen till det öppnings -
bara taket på den nya Stockholmsarenan. Läs mer 
om prestigeprojektet inom lyftteknik på dematek.se
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Lyftteknik på en högre nivå.
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Mätinstrument. 
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Servicelösningar.
Rullande ser vice. 

KBK Lättlastsystem.  
Teknisk konsultation. 

Montage och igångsättning.
Ny- och ombyggnation. 

Speciallösningar. 
Utbildning.

Lyftdon. 
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Permanentmagneter
SOMMAR-

ERBJUDANDE

Typ Maxlast Min.tjocklek Last vid rundgods Diameter Artnr. Nu

DPMN1* 150 kg 10 mm 65 kg 40–100 mm 81990044 5 390 kr

DPMN2* 250 kg 15 mm 100 kg 40–160 mm 81990144 6 440 kr

DPMN3** 500 kg 20 mm 210 kg 40–220 mm 81990244 9 590 kr

DPMN4*** 1000 kg 25 mm 540 kg 80–300 mm 81990344 16 940 kr

DPMN5*** 1500 kg 30 mm 810 kg 80–350 mm 81990444 24 360 kr

DPMN6**** 2000 kg 35 mm 1080 kg 80–400 mm 81990544 30 380 kr

* = Materiallängd max 2000 mm
** = Materiallängd max 2500 mm
*** = Materiallängd max 3000 mm
**** = Materiallängd max 3500 mm

Erbjudandet gäller t.o.m. 110930 och går inte att 
kombinera med andra erbjudanden eller rabatter.

Rätt storlek för varje användningstillfälle. De 6 storlekarna med laster från 150 kg till 2000 
kg kan användas för både runda och plana material. Demag permanentmagnet DPM förenar 
enkel hantering med hög arbetseffekt.

• Låga driftkostnader
• Hög säkerhet
• Ingen restmagnetism

• Kan användas överallt oberoende av nätström
• Spakmanövrering med inbyggd säkring mot oavsiktlig frånkoppling
• Ingen tvåhandsfattning krävs vid manövrering

   
             Har mer. Kan mer. Gör mer. www.dematek.se
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SMARTA LYFTBORDSLÖSNINGAR
FÖRENKLAR VARDAGEN OCH SKONAR DIN RYGG

En bra arbetsplats förenklar vardagen och kan
samtidigt skona din rygg. Hos oss hittar du en
mängd olika lyftbord ifrån Svenska EdmoLift.

Dematek AB
Tel +46 8 603 34 00
Fax +46 8 88 00 66
E-post dematek@dematek.se

Dematek AB, den självklara samarbetspartnern för svensk industri och 
tekniska konsulter när det handlar om Trygga Lyft.

Våra prisvärda lyftbord tillverkas och monteras med svensktillverkat elsystem
och hydraulaggregat i EdmoLifts moderna lokaler i Härnösand.

Produkterna håller en hög kvalitet och kommer att vara till er hjälp under många år.
Läs mer på dematek.se.
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