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Axelent AB Machine safety, Mesh walls · Axelent Wire Tray Cable trays
Axelent Engineering Automation, PLM & Design · Axelent Software

Vi utvecklar vindkraften

”Nu är vi snart
helt gröna”
Grow With Us Goodwill &
Så kan du växa med oss
Good will

Tala är silver. Lyssna är guld.

*Goodwill enl SAOL.

Goodwill är en term inom företagsekonomi för värden i ett
företag som överstiger det bokförda värdet på företagets
tillgångar (eget kapital). Vid köp av ett företag kan goodwill
förklaras av bland annat ett välkänt varumärke, know-how,
inarbetad kundkrets, m.m.

Goodwill & Good will

Tala är silver.
Lyssna är guld.
Axelent har en profil som sticker ut, syns och som knappast
kan beskyllas för att vara lågmäld. Snabbheten har kommunicerats
tydligt i ord, bild och gärning. Detta har definitivt varit till stor hjälp när
vi satt Axelent på kartan i inte mindre än 54 länder. Att det blev just
snabbheten som skulle bli ”vår grej” kan vi dock tacka våra kunder för.

Vi lyssnade mycket noggrant på våra kunder för att ta reda
på vilka behov som fanns och som verkligen hade betydelse
när det gällde säkerhet för maskin, lager och bygg. Att
snabbt kunna leverera en funktionell och godkänd produkt
visade sig ha en avgörande betydelse. Skydd kommer
ofta sent in i inköpskedjan och när det väl är dags, ja då
är det bråttom. Maskiner måste igång, lager och förråd
fyllas. Väntetider fungerar helt enkelt inte. Vi lyssnade och vi
agerade. Det har gjort Axelent till det framgångsrika företag
det är idag och vi har en goodwill* som är unik för oss och
därmed omöjlig att kopiera. Det gör mig riktigt stolt och
glad.

Tack till 100 ”produktutvecklare”
Det vi gjorde bra igår behöver dock inte vara morgondagens
sanning. Vi fortsätter att lyssna på våra kunder. I vår senaste
marknadsundersökning fick vi reda på en hel del som är av
stor betydelse när vi nu utvecklar nya produkter, koncept,
tjänster och ”tänk”.
Vi är bra på mycket, men kan definitivt bli ännu bättre.
Därför vill vi tacka alla er som visat den goda viljan att svara
på våra frågor och därmed bidragit till Axelents fortsatta
utveckling. Det är guld värt för oss.
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Nu har vi det svart på vitt

Vi är bra!

I marknadsundersökningen som gjordes av ett externt
marknadsundersökningsbolag fick vi reda på en hel del om oss som företag,
våra produkter och hur vi sköter våra åtaganden. Det totala betyget för oss som
leverantör var nästan i topp, vilket är glädjande. Men undersökningen hade två
egentliga syften: 1. Ta reda på om vi gjort/gör rätt. 2. Vad kan vi göra bättre?

• Snabba svar
• Leveranssäkra
• Lätta att få tag i
• Tar sig tid för kunden
• Hjälpsamma
• Snabb respons på offerter
• Proffsiga
• Bra organisation
• Smidiga
• Stabila
• Personliga kundkontakten
• Alltid uppdaterad med information
och nyheter så som kataloger m.m

• Valmöjlighet till ännu robustare
produkter. På gång!
• Tala mer klarspråk på hemsidan vad
som är skillnaden mellan de olika
modellerna m.m. samt mer utförligt
vad som är specifikt för de olika
produkterna. Helt ny sida är under
produktion!
• Fler säljbesök. Vi jobbar på det
just nu!
• Bättre informera om alla produkter
som finns inom Axelent, tillbehör,
tilläggstjänster, etc. Vi ska skärpa
oss och bli bättre på att sälja vårt
All Inclusive-erbjudande.

• Kan sin produkt
• Att vi bara vid enstaka tillfällen
får fel produkter vid leverans

Högsta betyg fick vi för
tillgänglighet, support och service
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Tingstad Papper,
Hisings Kärra,
Hisingen

Här sätts logistiken
på sin spets!
Tillsammans med EAB i Smålandsstenar
har vi levererat rasskydd och maskinskydd
till Tingstad Pappers nya logistikanläggning
i Hisings Kärra på Hisingen, Göteborg. En
anläggning på 33.000 kvadratmeter och
cirka 45.000 pallplatser.
Tingstad Pappers nya lager är en imponerande
anläggning som bygger på effektiv logistik in i minsta
detalj. Företaget är leverantör och distributör av engångsoch förbrukningsartiklar till restauranger, hotell och
dagligvaruhandeln och som sådan är kombinationen rätt
varor i rätt tid och på rätt plats helt och hållet avgörande.

Daniel Söderström, IT-ansvarig och
projektledare för Tingstads nya
logistikcenter
”Vi ställde självklart höga krav på att få högsta möjliga
effektivitet i vårt nya lager. Vi hade vuxit ur våra gamla
lokaler och såg nu möjlighet till att göra rätt från början. I
detta arbete behövdes leverantörer som vi kunde lita på och
som kunde sin sak.”
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Följde utsatt tidsplan
”Vi använde EAB som leverantör av lagerinredningen och
de hade i sin tur Axelent som leverantör av rasskydd. Vi har
även använt Axelent som leverantör av maskinskydd runt
maskinen som plastar in godset innan det går iväg till kund.
Vi är mycket nöjda med resultatet och kan nöjt konstatera
att det dessutom följde utsatt tidsplan.”

Axelent SafeStore
Lätt att montera. Skapar
ljus och rymd!
Axelents rasskydd SafeStore fästs på pallhyllans baksida
och hindrar gods från att falla ner och orsaka person- och
materialskador. Idag används SafeStore i alla typer av
lager; från det lilla manuellt fungerande lagret, till det stora
helautomatiserade kranlagret.

Lätt att montera, lätt att anpassa
SafeStore-systemet bygger på sex standardsektioner
som i stort sett kan anpassas till alla moderna hyllsystem.
Flexibiliteten i SafeStore är hög tack vare den finurliga
konstruktionen som möjliggör anpassningar på ett enkelt
sätt. Vid montage används ”tegelstensprincipen” för bästa
möjliga stabilitet.

Ljust och godkänt
Axelents SafeStore är lackerade i en ljusgrå färg (RAL
9018), vilket gör att lagret känns ljust och fräscht.
Dessutom syns inte damm lika bra på den ljusa färgen. Våra
rasskyddssystem tillgodoser självklart de EN-normer som
gäller för denna kategori av skydd.

Axelents rasskydd har använts tillsammans med
EABs ställage.
Runt maskinen som plastar in godsen innan det går iväg till
kund används Axelents maskinskydd X-Guard.
Tingstad Papper AB har en 250 lång fasad som är
screentryckt med fotografier från skogen intill.

”Vi är mycket nöjda med resultatet
och kan nöjt konstatera att det
dessutom följde utsatt tidsplan.”
Daniel Söderström, IT-ansvarig och
projektledare för Tingstads nya logistikcenter
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Axelent Wire Tray

Vi ökar igen.
”Maj blev vår bästa månad någonsin!”
Axelent Wire Tray går från klarhet till
klarhet när det gäller utveckling av
premiumprodukter inom kabelförläggningssystem. Vi kan bland annat glädjas åt att maj
blev företagets bästa månad någonsin. Även
om vi kan erbjuda ett mycket brett standardsortiment, är ändå vår förmåga att kunna
leverera kundunika produkter och system
det som gör att vi utmärker oss i branschen.

Santiago, Chile
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Från vänster:
Andreas Gotmark, VD Axelent Wire Tray,
Herminio Soto Moreno, Försäljningschef Portaconductores,
Dan Sjöqvist, Produktutveckling Axelent Wire Tray,
Juan Carlos Urrutia Roa, Ekonomi och Inköpschef
Portaconductores

Ny partner i Chile
Portaconductores Limitada
I Chile hittar du vår återförsäljare Portaconductores Ltda
belägna i Santiago. De har jobbat med trådstegar på
den chilenska marknaden sedan 1999 och ses idag som
en av marknadsledarna inom området kabelförläggning.
Deras kunder finner man främst inom livsmedelsindustrin,
telecom/data, gruvindustrin och traditionell maskinindustri.
Portaconductores jobbar nära sina kunder och
kommer ofta in tidigt i projekten genom att bistå med
teknisk support för att tillsammans med kunden hitta de
mest kostnadseffektiva lösningarna. Detta har inneburit
att de på senare tid även tagit projekt i andra länder i
Sydamerika.

Nu lanserar vi

X5

Marknadens starkaste
snabbskarv!
Herminio Soto M., Försäljningschef Portaconductores:

Lång affärstradition med Sverige
”Sedan början av 20-talet har det funnits marknads- och
affärsutbyten mellan Chile och Sverige. Idag finns det
fler än 40 svenska företag etablerade här och fler än 150
svenska varumärken representeras av chilenska företag.
Så vi känner mycket väl till den kvalitet, det ansvar och
engagemang för de partners som inkluderas i produkter
”Made in Sweden”.

Vi letade kvalitet och tillförlitlighet
”Axelent är inte den enda tillverkaren av kabelstegar
i världen, men vi har känt till företaget under lång tid
och vet att det står för förstklassig produktion och
kvalitetsprodukter. Detta tillsammans med goda personliga
kontakter med Sverige övertygade oss om att Axelent
Wire Tray är det som passar oss bäst då vi söker den
mest seriösa, med bästa kvaliteten, tillförlitligheten och
engagemanget. Det känns riktigt spännande att få vara en
del av marknadens bästa kabelförläggningssystem.”

Genom introduktionen av vår X5 snabbskarv
fortsätter vi vår utveckling mot att förenkla
installationen av våra stegar.
Vi jobbar kontinuerligt med att hitta lösningar
som förenklar monteringen utan att vi tullar
på den kvalitet och lastkapacitet som vi vill
hålla.
Vår nya skarv består helt enkelt av bara
ett enda beslag som fästs på utsidan av
stegen. Detta ger även fördelen att det
bygger mindre på insidan av stegen.
Det nya beslaget ger en oslagbar
kombination av snabbhet och styrka.
X5 kommer att finnas på hyllan redo för leverans
efter sommaren.
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Plugga mera!
Nu har vår familj med täckpluggar fått
ytterligare en medlem.

Med hjälp av vår nya täckplugg i svart gummi kan du lätt
täcka för de hål på stolparna som inte används. På så vis
undviker du att något fastnar i hålen eller att damm och
annan smuts lägger sig i eller kommer in genom hålen.
Pluggarna ger dessutom ett snyggt intryck.

Vill du veta mer om det som står på denna sida
eller något annat som rör våra produkter? Hör av
dig till mig! Sven Toftgård tel: 0370-37 32 81,
mail: sven.toftgard@axelent.se

Snabbfäste!
Fritt & enkelt. Var du vill!
Du vet väl om att våra smarta panelfästen gör att du lätt kan
placera panelerna precis där du vill ha dem. Snabbfästet
kan appliceras fritt på stolpens tre olika sidor. Du kan
även fästa dem direkt i maskinen, en vägg eller annat
nätväggssystem.

X-Guard® Roll-Up
Har du behov av en dörr, men ändå inte? Då är Axelents
Roll-Up perfekt. Den manuella rullporten består av ett
modulsystem med en integrerad fjäderbelastad axel. Vid
manuella arbetsstationer är detta en perfekt och effektiv
lösning. Vår Roll-Up finns i tre bredder och två höjder.
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Axelent satsar vidare på vindkraft

”Nu är vi snart
helt gröna”

Mindre utsläpp av
klimatgaser
Sista veckan i maj tog vi ytterligare ett beslut
kring vår satsning på vindkraft. Vi kommer nu
att öka på antalet med ytterligare två riktigt
stora vindkraftverk som, när de fungerar fullt
ut, kommer göra att Axelent själva tillverkar
lika mycket grön energi som vi använder.

Produktion av el med hjälp av vindkraft är ett bra sätt
att minimera påverkan på både miljö och klimat. Ett
modernt vindkraftverk, som ersätter elproduktion
från kol och olja, minskar varje år utsläppen av
koldioxid med 4 200 ton, svaveldioxid med 4,5 ton,
kväveoxider med 3,5 ton och stoft/aska med 33 ton.
Livslängden är mellan 20-30 år vilket ger en långvarig
miljönytta.

Satsningen sker genom den gemensamma ekonomiska
föreningen Egen Kraft i Sverige (E-Kraft). Tillsammans med
ytterligare ett antal företag samarbetar vi för att kunna
producera egen el och säkra tillgång och priser på lång sikt.

Historik
Tanken föddes redan 2007, men det var först 2010 som den
ekonomiska föreningen startade. 2011 investerade vi i två
vindkraftverk som tillsammans producerar ca 11 GWh. I
december 2013 köpte vi ytterligare ett vindkraftverk med
en beräknad produktion på 6,5 GWh.

Nu bygger vi själva
Den här gången kommer det att byggas två helt nya
vindkraftverk vid Klämman i Reftele (cirka 3 mil från
Hillerstorp). Vi medlemmar i E-Kraft äger 40 % av dessa. De
båda verken beräknas producera totalt ca 23 GWh. Som
delägare kommer vi få tillgång till 9,2 GWh av dessa.

9

Axelent Engineering

Nu erbjuder vi 3D ViewStation
& EXALEAD OnePart
För 3D-visning | 3D CAD Analys | Teknisk dokumentation
3D Publicering

Nyhet!

3D ViewStation är ett kraftfullt 3D-visningsprogram som innebär enorma
tidsvinster för företag. Sökfunktionen är nämligen så smart att den möjliggör
samtidig laddning och analys av data från olika CAD-system utan att behöva
konvertera format.

En sekund från total kunskap!
Sökning sker i alla dokument, bilder och ritningar vilket gör
att du på en knapp sekund får fram all data och information
om t.ex. en tidigare konstruktion, produkt, projekt, etc.

Säkerhet
Förutom tidsbesparingen ger detta företagen en säkerhet
och kunskapsbas som inte är knuten till det som sitter i
huvudet på en medarbetare eller konsult. Här kan alla som
tilldelats behörighet dela information som finns knutet kring
ett projekt, artikelnummer, detalj…

AP&T Tooling Solutions är en nöjd kund
Maskintillverkaren AP&T är en nöjd användare av 3D
ViewStation. Varje maskin- och automationsprojekt
som genomförs av företaget innehåller enormt mycket
information som är av stort värde att snabbt kunna hitta
såväl under som efter avslutat projekt.

Axelent Engineering är återförsäljare av Kisters
3D ViewStation i Sverige, Norge och Finland.

Kan vi skapa ett mer lönsamt
flöde i ditt företag?
Axelent Engineering är idag ett av regionens
största konsultföretag när det gäller olika
automationslösningar. Våra konsulter arbetar för
några av Sveriges ledande industrier, men vi finns
också hos mindre företag som behöver rådgivning
och ledning när det gäller automation. Vi har bred och
djup kunskap som vi gärna delar med oss av. För oss
är automation en passion och vi skapar lönsamma
flöden, när och där de behövs.

Joakim Kilén, Design Manager AP&T: ”3D ViewStation är
en 3D Viewer som jag varmt rekommenderar!”

Full rulle i konverteringen

200 Stepfiler/månad
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Vi har fått en otrolig respons för vårt nya konverteringsprogram av STEP-filer. Det sparar tid och säkerställer att allt
blir rätt och finns med i din beställning.
För mer information kontakta
Mirko Miljevic
tel: 0371-58 37 40, mobil: 073-270 58 57

Nytt Axelentbolag i Axelent Group

Axelent do Brazil
São Paulo, Brasilien

Gänget från Brasilien:
Alan Careta, Marcos Carvalho, Marcos Francisco da Silva, José
Rodrigues Nascimento, Leandro Figueiredo, Raul Rodrigues,
Angelo Rodrigues, Durvalina Rodrigues, Angelita Sanches, Paulo
Rivair, Jorge Rodrigues, Yasmin Rodrigues da Silva,
(och på knä) Jorge Dias Neto, & Luiz Rodrigues da Silva.
Infälld bild: Cassia Cunha, VD.

”Vi trivs med Axelent för att deras produkter bygger på ett
modulsystem som är enkelt att installera och har bra kvalitet,
god design och rätt pris.”

Många fördelar att representera Axelent

Den här gången har det anlänt ett vykort
från São Paulo i Brasilien. När det skrevs,
undertecknades det av vår agent SRP. I slutet
av maj var vi på plats och signerade papper för
ett helt eget bolag, Axelent do Brazil, där vår
Cassia Cunha nu går in i rollen som VD för det
nystartade bolaget.
Samarbetet med SRP kommer dock att fortsätta, precis
som tidigare.
”SRP började som en agent för Axelent i mitten av 2012.
Vi är 10 anställda som jobbar inom automotive, robotteknik
och maskin.
För Axelents del handlar det framför allt om maskinskyddet
X-Guard och kabelstegarna X-Tray.”

”Det finns många fördelar med att representera Axelent. Vi
får stöd och förtroende från huvudkontoret för att öppna
upp och expandera verksamheten på en ny marknad.
Svenska produkter står för god kvalitet och avancerad
teknik, vilket känns bra för oss när vi är ute och
rekommenderar våra kunder maskinskydd och andra
nätprodukter.”

Expansion på gång
”Framtiden ser mycket positiv ut. Vi kommer expandera och
verkligen jobba på att göra Axelent till ett förstaval när det
gäller framför allt maskinskydd och kabelstegar.”
Stefan Axelsson, Exportchef, Axelent AB:
”Det känns riktigt roligt att nu satsa fullt ut på Brasilien och
närliggande länder genom ett eget bolag. Här finns en enorm
industriflora som definitivt behöver bra säkerhetslösningar.
Vi har stort förtroende både för Cassia och SRP och kommer
även att utöka antalet agenter framöver. Sydamerika är stort!”
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Invigning med stjärnstatus

Lördagen den 10 maj invigde vi våra nya 6.700 kvadratmeter.
Det blev en fest för alla våra medarbetare med familjer,
nära och kära. Förutom en hel del roliga aktiviteter, god mat
och dryck fick vi även chans att träffa HV71:s stjärnor: Filip
Sandberg, Christoffer Törngren och Gustaf Wesslau.
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3M Svenska AB

3M Svenska AB väljer
skydd i plast
På 3M Svenska AB har man valt att satsa på A-Safe påkörningsskydd i
fjädrande plast. Till koncernens fabrik i Värnamo har vi på Axelent fått
förmånen att leverera och montera dessa skydd, som nu efter drygt ett
halvår, får lovord från beställaren.

Anders Persson, 3M Svenska AB i Värnamo:

Säkerhet högst prioriterad

”Vi har ett segregerat system som skiljer truck från person
och var i behov av påkörningsskydd som var säkra, inte
gav upphov till skador och såg snygga ut på plats i lagret.
A-Safes produkter används i koncernen sedan tidigare och
när vi såg skydden i England beslutade vi oss för att även
använda dessa här i Värnamo.”

”För oss på 3M är alltid säkerheten högst prioriterad. Vi
jobbar hela tiden med att skapa så säkra arbetsmiljöer som
möjligt. Som ett led i detta håller vi nu på att införa BBS
(Behaving Based Safety), ett övergripande tänk som går ut
på att alla medarbetare ska förstå och följa de riktlinjer som
ges. Detta ska genomsyra hela verksamheten och vi är nu
på god väg.”

A-Safe från Axelent
”Vi har använt Axelent som leverantör av maskinskydd
till våra plastformsprutor tidigare och eftersom de även
representerar A-Safe fick de nu även leverera dessa.
Axelent ombesörjde även monteringen av skydden.
Vi är mycket nöjda med slutresultatet och trots några
påkörningar kan vi inte se några skador någonstans efter
sex månaders användning.”

3M Svenska AB i Värnamo tillverkar aktiva
hörselskydd och hörselproppar under
varumärket Peltor.
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Axelent första leverantör till HBV!
Nu kan vi glädja oss åt att Axelent blivit vald
till s k första leverantör till HBV. Avtalet som
ger oss möjlighet att leverera till Sveriges alla
kommunala bostadsbolag.

Totalt finns det cirka 850.000 lägenheter i Sverige som
styrs av cirka 160 ramavtal utfärdade av HBV. HBV är en
ekonomisk förening och en etablerad inköpscentral med
inriktning på fastighetsrelaterade produkter och tjänster.
Jonas Gallneby, säljansvarig på Axelent Bygg
i Sverige, Norge
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”Vi är givetvis mycket stolta och glada för detta. Det visar
hur bra vi på Axelent blivit på att inte bara leverera
förrådsväggar, vi utgör också en trygghet för kunden som
snarare väljer ett helt tänk kring förrådssystem än ”bara” en
produkt.”

Goo

d

Gåva till Balkan

Regnen på Balkan är de värsta på 120 år.
Minst 50 människor har dött, 100 000-tals
byggnader har förstörts och miljontals bosnier
och serber är utan rent vatten. På Axelent
vill vi visa vår goda vilja genom att skänka
75.000:- till Röda Korsets hjälparbete efter
översvämningarna i Bosnien.
Mats Hilding, som är VD på Axelent
”Vi har många medarbetare med rötter i Bosnien och som
har kvar delar av sina familjer där nere. De undrade om vi
kunde göra något för att hjälpa och det kändes självklart att vi
skulle göra.”
Atif Brakic, medarbetare på Axelent, född i Bosnien
”Jag har jobbat på Axelent i snart åtta år och det känns
verkligen bra att vi nu kan lämna ett stöd där det behövs som
mest. ”

Axelents VD Mats Hilding tillsammans med anställda Atif
Brakic och Zenan Jugo. Atif Brakic berättar att de anställda
själva också har samlat in pengar att skänka.
Foto: Emilia Lindholm, Värnamo Nyheter
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Vill du bli säkrare på din sak?
Take the easy way!
Vi håller just nu på att ta fram en guidebok inom
maskinsäkerhet med syftet att göra alla som jobbar med
säkerhet, på ett eller annat sätt, lite säkrare i sin roll. Boken
tas fram tillsammans med Matthias Schulz, säkerhetsexpert,
teknisk skribent och föreläsare inom maskinsäkerhet. Boken
är tänkt att på ett lättillgängligt sätt förklara, informera
och ge all nödvändig information, utan att stanna i tunga
lagtexter, regelformuleringar och svårtillgänglig fakta. En
lathund för alla som vill bli säkrare på sin sak, helt enkelt!
Boken beräknas vara klar i slutet av året.
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Samarbete med
högskolorna!
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Vill du förboka ett ex redan nu? Kontakta Linda Bergman,
linda.bergman@axelent.se
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På Axelent tror vi på ett nära samarbete mellan
skola och näringsliv. Därför har vi ett antal olika
samarbeten mellan oss och högskolorna i
Jönköping och Halmstad. På bilden är det
avgångsstudenterna Björn Kaatz och Tanja
Bulatovic som läst programmet International
Management på Högskolan i Jönköping. Med
hjälp av Stefan Axelsson gjorde de ett mycket
intressant projektarbete här på Axelent under
rubriken ”Axelent Goes Balkan”. Vi önskar
dem nu all lycka till i fortsatt arbete och hoppas
vi får nöjet att samarbeta igen!
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Glad sommar!
Avslutningsvis vill vi önska alla kunder, leverantörer
och övriga läsare en underbar sommar! Produktion,
lager och kundtjänst kommer att ha öppet precis som
vanligt hela sommarn.

Axelent AB

Axelent Engineering AB

Box 1 · Kävsjövägen 17

Automation & PLM Systems

330 33 Hillerstorp

Huvudkontor: Mårtensgatan 12, Box 275

Tel +46 (0)370-37 37 30

332 30 GISLAVED

sales@axelent.se

Tel +46 (0)371-58 37 00

www.axelent.se

Lokalkontor: Science park, Jönköping
info@axelentengineering.se

BLOG.AXELENT.COM

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

