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Ända sedan 1968 har vi på ETAB industri- 
automation AB levererat genomarbetade  
metoder och lösningar inom pneumatik,  
hydraulik och linjärteknik.  
Vi försöker ständigt vässa våra erbjudanden  
och våra kompetensområden för att tillgodose 
våra kunders önskemål och vi jobbar aktivt  
med utvecklingen och expansionen av våra  
verksamhetsregioner, såväl geografiskt som  
digitalt.

ETAB kan i dag blicka tillbaka på ett  
framgångsrikt verksamhetsår 2017,  
där vi bland annat introducerade  
två nya varumärken i vårt sortiment,  
Norgren och Parker Pneumatik.  
Detta för att kunna erbjuda våra  
kunder ett större och bredare sortiment  
av industrikomponenter.  
Vi blev även utsedda till årets partner  
av Rexroth, vilket är ett kvitto på att vår  
verksamhet efter femtio år i branschen  
fortfarande levererar kvalitet och  
kompetens i våra kundprocesser.

ETAB Industriautomation AB har inför  
det kommande året många anledningar  
att fira. 

Under 2018 fyller vi 50 år, firar 10 år  
i våra nya lokaler samt att det är 35 år  
sedan vi etablerade oss i Västerås.  
Vi på ETAB vill ta detta tillfälle i akt  
och tacka våra kunder och leverantörer,  
nya som gamla, för femtio framgångsrika år. 

Tveka inte att kontakta någon hos oss när  
det gäller frågor inom teknikområdena  
hydraulik, pneumatik eller linjärteknik.  
Ni är varmt välkomna till oss på ETAB;  
en 50-åring i ständig utveckling.

Peter Carlsson, VD och ägare

En milstolpe är nådd

Omslaget:  Vi som arbetar på ETAB.Bakre raden från vänster: Henrik Karmegren (servicetekniker), 
Tommy Gustavsson (servicetekniker), Inger Karlsson (innesäljare), Kent Flodman (tekniksupport), 
Kjell Karlsson (servicetekniker), Peter Carlsson (VD/ tekniksupport). 
Främre raden från vänster: Rita Korhonen (innesäljare), Peter Nahlin (tekniksäljare),  
Andreas Matspers (lageradministratör), Tomas Östvik (tekniksupport),  Laszlo Kern (tekniksäljare)
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Service 
Vårt serviceteam står alltid till ert förfogande. 
Vi utför felsökningar, reparationer och förebyggande  
underhåll ute på fältet och i vår verkstad reparerar vi  
komponenter såsom pumpar, cylindrar, motorer och ventiler.

Tjänster
Förutom komponent- och reservdelsförsäljning  
erbjuder vi på ETAB följande tjänster för att  
göra din vardag enklare:

Montage 
Vi utför rördragning, ombyggnation,  
igångkörning och intrimning varhelst  
ni behöver det. Våra erfarna montörer  
utför skräddarsydda montage, vilket  
ger er högsta möjliga drift- och  
funktionssäkerhet.  
 
I vår egen verkstad tillverkar vi  
hydraulaggregat, ventilpaneler och  
ventilskåp och vi monterar även  
profilsystem, ventilramper och  
luftbehandlingsaggregat.  
ETAB erbjuder er mångsidig assistans med stor sakkunnighet.

Konstruktion 
Vi erbjuder er konstruktioner samt teknisk support inom alla våra 
teknikområden.  
 
Ni är välkomna med er förfrågan oavsett om det gäller hydraulik, 
linjärteknik eller pneumatik. Våra erfarna medarbetare hjälper er  
att välja och dimensionera både komponenter och system utifrån 
era visioner.

En milstolpe är nådd
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Introducing ISOLineTM and Excelon® Plus
Exciting NEW products to help keep your machines moving safely, 
reliably, and more e�  ciently

Just imagine what else we could do for you…
Visit: www.mostmarvellousmachines.com

Norgren Sweden AB
Box 14001 - SE-200 24 Malmö
Tel. +46 40595100
Email: SEnorgren@imi-precision.com
www.imi-precision.com

Engineering 
GREAT 
Solutions

”ETAB är en mycket viktig partner”

Det säger Anders Garnell, försälj-
ningsdirektör på Bosch Rexroth 
i Sverige, ett av världens största 
företag i branschen. Samarbetet 
med ETAB sträcker sig ända till 
början av 1990-talet och det gör 
ETAB till en av Bosch Rexroths 
äldsta partners.

– Vi ska samarbeta med de bästa företa-
gen och vi ställer höga krav på öppen-
het, samarbetsvilja, flexibilitet och kom-
petens hos våra lokala partners. ETAB 
har svarat upp mot de kraven i över 25 
år. Det känns tryggt att kunna hänvisa 
kunder till dem. Vi vet att de blir väl om-

händertagna och får kvalificerad hjälp. 
ETAB har också fördelen av att ha verkat 
i branschen i 50 år vilket gör att de har 
mycket god insikt i vilka komponenter 
och kompetenser som marknaden krä-
ver, säger Anders Garnell. 
     Han framhåller Bosch Rexroths och 
ETAB:s gemensamma strävan att hela 
tiden stödja varandra och ha mod att 
satsa där marknaden kräver. Hydraulik-
världen är mogen och utvecklingen går 
mot allt mer avancerade styrsystem. 
     – För att kunna ligga i teknikens fram-
kant och förse kunderna med de bästa 
lösningarna krävs därför att våra partners 
investerar i utbildning och kompetens-

utveckling. ETAB lägger kontinuerligt 
resurser på det och de deltar alltid i våra 
kurser och utbildningar,  
berättar Anders Garnell. 
    ETAB är en av Bosch Rexroths cirka 
15 lokala partners som förser företagets 
eftermarknad med komponenter och 
kompetens inom hydraulik och elektro-
mekanik. Produktportföljen omfattar  
hydraulik, elektriska driv- och  
styrsystem, linjär- och montage-  
teknik. Man erbjuder också service och 
support. Företaget omsätter cirka 600 
miljoner kronor på den svenska markna-
den och ingår i Bosch-koncernen med 
cirka 400 000 anställda.
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Bild 1

Meritor i Lindesberg tillverkar fram- och 
bakaxlar till den tunga fordonsindustri. 
Dreven till bakaxlarna tillverkas i en så 
kallad dragbrotschmaskin. Metoden är 
överlägsen vid långa tillverkningsserierna 
och hög produktionstakt. Men pumparna 
i dragbrotschmaskinen hade onödigt hög 
strömförbrukning. Dags för byte. 
    – Pumparna i vår dragbrotschmaski-
nen var över 30 år gamla och motorskyd-
den klarade inte av driften, utan började 
lösa ut. Som en nödlösning skruvade 
vi upp motorskyddet för att kunna köra 
vidare, men vi insåg att det inte skulle 
fungera i längden, säger Kenneth Pers-
son, driftledare på Meritor. 
    Han tog kontakt med ETAB som säljer 
inom industriautomation och som Ken-

neth hade goda erfarenheter av. ETAB 
är partner med Bosch Rexroth och de 
bägge företagen gick tillsammans ige-
nom vilka behov som fanns hos Meritor. 
Anders Engberg, senior teknikchef på 
Bosch Rexroth berättar mer: 
     – Meritor hade inte tid att vänta, så 
därför passade vårt GoTo-sortiment bra. 
Det är pumpar som alltid finns i lager och 
kan levereras inom tio dagar. Vi tittade 
också på schemat som vi fått från ETAB 
och insåg att de nya pumparna skulle 
göra dubbel nytta. Istället för att köra 
överskottsolja till tank anpassar de nya 
variabla pumparna trycket och oljeflödet 
efter behov. På så sätt slapp Meritor 
problemet med för varm hydraulolja som 
måste kylas i ett separat kylaggregat 

som dessutom inte räckte till, maskinen 
behövde då och då stoppas för att kylas 
ner. 
    – Med nya hydraulpumpar från Bosch 
Rexroth har vi minskat strömåtgången 
med över hälften. Dessutom fick vi ytter-
ligare en vinst vi inte hade räknat med, vi 
slapp problemet med för varm hydarulo-
lja, berättar Kenneth Persson, driftledare 
på Meritor. 
    Tack vare den stora strömbesparingen 
blir avbetalningstiden på de nya pumparna 
så kort som två år! 
    – Vi är verkligen nöjda med de nya 
pumparna och den service och support 
som ETAB och Bosch Rexroth erbjuder, 
säger Kenneth Persson

Dubbel vinst när Meritor i Lindesberg  
bytte till Bosch Rexroth hydraulpumpar
ETAB och Bosch Rexroth tog fram en gemensam lösning som drastiskt sänkte strömförbrukningen 
för pumpdriften i dragbrotschmaskinen. Dessutom eliminerades problemet med för varm hydraulolja 
i maskinen.

FAKTA MERITOR: 
Meritor är en ledande leverantör av  

drivlinor till tung fordonsindustri.  

Den globala verksamheten har cirka  

8 700 medarbetare i 19 länder.  

I Lindesberg produceras fram - och bak-

axlar till bussar och lastbilar. Dessutom 

tillverkas komponenter som växlar,  

drevsatser, diffhjul och planetväxeldetaljer.
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Hydrauliken inom ingenjörstekniken har inneburit något av en revolution för 
tillverkare av mobila maskinutrustningar genom att möjliggöra överföring av 
stora effekter med hög verkningsgrad från en central kraftkälla till spridda 
förbrukare.

Ett hydraulsystem är en konstruktion som med hjälp av en strömmande 
trycksatt vätska överför och/eller styr energi från en kraftkälla till en hydraul-
motor och/eller hydraulcylindrar. Vätskan (hydraulolja) som drivkälla, ger  
rörelser med stor kraft, precision och hastigt.

Hydraulsystemets komponenter kan således styras på en rad olika sätt 
för att åstadkomma en, för samtliga maskiner, hög verkningsgrad i energi- 
överföringen. Hydrauliken kommer till användning överallt där stora laster 
behöver förflyttas, tryckas eller lyftas på ett precist och säkert sätt. Med  
hydraulmotorer och växlar kan vi även generera stora vridmoment för både 
låga och höga varvtal.

Hydraulik

Tack vare vårt breda sortiment av pumpar, ventiler och komponenter hjälper vi er att bygga upp ett komplett hydraulsystem som  
passar just era behov.

Ventilblock till pumpaggregat Pumpaggregat inbyggt i container
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CamoLINE utrustning Skenstyrning med åkvagn

Linjärteknik

Våra linjära komponenter och system är utformade för att kunna leverera 
precisa enheter för stabila, exakta och snabba linjära rörelser. Med hjälp 
av kulskruv, kuggstång eller rem kan man upprätta en linjär rörelse där 
man med enkelhet kan övervaka objektets position och hastighet. Sken-
styrningar (kul- och rullskensstyrningar) genererar också stora möjlighe-
ter för er som ämnar bygga olika typer av transportörer, plockstationer 
eller matningar. Vi har ett brett sortiment av komponenter och produkter 
som gör att vi kan skräddarsy individuella lösningar som har hög system-
tillgänglighet och som garanterar att ni är redo för framtida utmaningar.

Er arbetsmiljö blir garanterat mer effektiv när den är individuellt skräddar-
sydd för just era behov. Ett komplement till vårt sortiment av ”linjärteknik” 
är montageteknik. I vårt sortiment erbjuder vi en variation av profiler och 
ändbeslag som möjliggör uppförandet av ergonomiska och flexibla ma-
skinstativ eller monteringsbänkar. Baserat på vår egen långa erfarenhet 
av branschen, hjälper vi er att skapa sofistikerade och mångsidiga sam-
mansättningar som kommer att framtidssäkra er verksamhet.

Montageteknik 

Linjärteknik  

Produkterna vi tillhandahåller inom linjärteknik kan givetvis även kombineras med hydraulik- och 
pneumatikkomponenter för att säkerställa att just era behov tillgodoses.

Maskinstativ byggt med aluminiumprofiler
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Om du önskar snabba rörelser i din maskin, då är pneumatik lösningen för 
dig. Tekniken är en typ av tryckluftsteknik där vanlig luft komprimeras för att 
sedan användas som stötdämpare eller energiöverförare i olika mekanismer.  
Luften regleras av ventiler och kan skötas med handkraft eller på  
elektriskt sätt. Pneumatik är en robust teknik som lämpar sig för allt ifrån enkla  
applikationer till högteknologisk industriell automation, med rörelser som kan 
lyfta, sänka, dra, trycka, vrida eller rotera. 

Främst materialhantering är ett vanligt användningsområde där förflyttning av 
lätta föremål med höga hastigheter förekommer. 

Fördelarna med att använda sig av pneumatik inom industriautomation  
är främst dess tillförlitlighet och den höga säkerhetsnivån tekniken förmedlar.

Pneumatik

I vårt sortiment finner du ventiler för att kunna styra luften i önskad funktion i ett stort antal varianter och dimensioner. 
Du finner även ett stort urval av cylindrar (med eller utan kolvstång), vridcylindrar och en mängd olika tillbehör, fästen och sensorer.

Pneumatikskåp Transair: Avancerade rörsystem för industriella flöden
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SLANG OCH LEDNINGSKOMPONENTER

Hydroscand är marknadsledande inom slang och lednings-
komponenter i Skandinavien. Med fler än 60 butiker runt om i 
Sverige erbjuder vi våra kunder en lite närmare slangservice.

Hitta din närmaste butik 
på hydroscand.se

Leverantör inom industriautomation
Vår verksamhet omfattas av bland annat:

• Specialmaskiner, testutrustningar
• Styr-reglerteknik
• Visionteknik
• Komponent och systemleverantör

Besök oss på www.vmb.se
Tel: 021-120899 E-mail vmb@vmb.se

Vid Outokumpus kallvalsverk i Nyby tillverkas 
rostfritt standardstål, specialstål och olika  
typer av specialstålsprodukter. I stålbrukets  
11 produktionslinjer finns en stor mängd  
hydrauliska och pneumatiska komponenter 
från Bosch Rexroth som levereras och servas 
av ETAB. Företaget bistår också med teknisk 
support.

– Vi har haft ett långt och troget samarbete med ETAB 
som alltid fungerat väldigt bra. Det är som ett självspe-
lande piano som bara går och går, säger Daniel Aalto, 
chef för förebyggande underhåll, Outokumpu Special 
Coil Nyby.  
  ETAB levererar reservdelar till fabrikens lokala förråd 
och en av ETAB:s hydraultekniker, Kjell Karlsson,  
arbetar heltid med service på siten. 
    – Kjell har jobbat hos oss ända sedan 1996. Han  
kan fabriken utan och innan och är som en av oss.  
Det vimlar inte av duktiga hydraultekniker och vi är  
glada att vi får nyttja honom, säger Daniel Aalto. 
      

 Till största delen består Kjells arbete av att lösa  
akuta problem i produktionsmiljön men han hjälper  
också till när det genomförs större projekt. 
      – Det är också en fördel att två av ETAB:s medarbe-
tare har jobbat hos tidigare och är väl insatta i vår verk-
samhet. När vi ringer och beställer reservdelar eller har 
tekniska frågor vet de vad vi pratar om och vilka kom-
ponenter vi menar. ETAB har helt enkelt den expertis vi 
behöver, avslutar Daniel Aalto.

Transair: Avancerade rörsystem för industriella flöden

ETAB har den 
expertis vi behöver

FAKTA NYBY BRUK: 

Nyby i Torshälla har en mycket gammal tradition av  

järnhantering. Smedjor finns omnämnda i dokument ända 

från 1400-talet.  

Brukets ursprungliga järnverk grundades 1829 och  

blev kärnan i Nyby bruksby. Idag utgörs den huvudsakliga  

verksamheten vid bruket av finska Outokumpus moderna  

kallvalsverk som tillverkar rostfritt standardstål, specialstål 

och olika typer av specialstålsprodukter. Outokumpu är 

världsledande inom rostfritt stål med en rå rostfri stålkapaci-

tet på 3,1 miljoner ton. Företagets produktionsanläggningar 

täcker alla kontinenter och ligger i Finland, Tyskland, Mexiko, 

Sverige, Storbritannien och USA.

När vi ringer och beställer reservdelar 
eller har tekniska frågor vet de vad  
vi pratar om och vilka komponenter  
vi menar. ETAB har helt enkelt  
den expertis vi behöver”



10      www.etab.nu

www.aventics.se

Vi gratulerar ETAB till  
50 år i industrins tjänst!

Vi vill även tacka för de år som gått och ser 
fram emot ett fortsatt gott samarbete i framtiden.

ETAB har sponsrat Eskilstuna Smederna 
ända sedan 70-talet. 2017 tog klubben 
sitt första SM-guld på 40 år. Det var en 
otroligt spännande final där klubben möt-
te Vetlanda som alla experter hade som 
given guldkandidat. 
    Men Smederna vände den första match-
ens förlust till en överraskande vinst i den 

andra. 95–85 till Smederna och SM-guld!  
     – Då känns det extra bra att vi spons-
rar klubben, och att vi gjort det under så 
många år, säger Peter Carlsson, VD och 
ägare, ETAB. 
     Han berättar att ETAB regelbundet an-
ordnar event i samband med Smedernas 
matcher, ett arrangemang som är mycket 

uppskattat av kunderna. 
    Peter Nahlin, tekniksäljare på ETAB, 
har själv kört speedway i många år och 
vet hur viktig sponsringen är för sporten. 
    – Sponsringen är otroligt viktig för 
sporten, utan den skulle många klubbar 
ha väldigt svårt att klara ekonomin, säger 
han.

ETAB hänger med Smederna varv efter varv  
- och år efter år
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DETTA ÄR OPTIMAL            

www.parker.com/se

 PNEUMATIK

Cylindrar och luftmotorer 
Ventiler och luftberedning
Vriddon, gripdon och vakuum

Etab erbjuder Parkers 
pneumatikprogram, ett  

av marknadens bredaste.

Etab 186 x 134 mm.indd   1 2017-11-23   14:20:19

PNEUMATIK  -  VENTILER  -  LINJÄRTEKNIK  -  MONTAGE
www.obergsab.se    |    Tel. 054-85 13 00
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Bosch Rexroth AB
Varuvägen 7, 125 81 Stockholm
www.boschrexroth.se

vi
nt
er
.

ETAB fyller 50 år 
– du får presenten

50 procent rabatt på våra serier WE 6 och WE 10 under 2018
Vi firar ETAB genom att erbjuda 50 procent rabatt på riktningsventilerna i serierna WE 6 och WE 10 
(standard versionerna). Det är direktstyrda magnetventiler som klarar ett arbetstryck på upp till 350 
bar. Erbjudandet gäller när du handlar från ETAB - ange bara kampanjkoden ETAB50.

Läs mer på boschrexroth.se

Grattis!


