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Växjöfabriken har fått nytt förtroende av FTG 
Forest Technology Group gällande produktion 
av företagets segjärnsdetalj för sina skogsvagnar. 
Det var kombinationen prisvärdhet, pålitlighet 
och hög expertis som gjorde att ordern åter igen 
hamnade hos Växjöfabriken.

– Växjöfabriken är en pålitlig och trygg leverantör 
med driven och duktig personal som vet hur vi 
tänker och vill ha det – det underlättar massor. 
Dessutom kunde de erbjuda ett mycket konkur-
renskraftigt pris, säger Christer Danielsson, inköps- 
och logistikchef på företaget.

FTG Forest Technology Group är marknadsle-
dande för skogsvagnar i Skandinavien. Många av 
kunderna är skogsbilsägare, entreprenörer eller 
självverksamma skogsägare över hela Europa. 
Produktionen finns i Bäckefors,  Dalsland. Här finns 
även utveckling, marknad, inköp och administration. 

– Vi är landets enda svenskproducerande tillverkare 
av timmerbilskranar.  Vi ser det som en fördel att 
vi är nära och kan anpassa oss efter vad kunden 
vill ha. Precis på samma sätt som vi uppskattar att 
Växjöfabriken finns nära och kan leverera snabbt 
när vi behöver det.

Rätt kontakter med gjuterier och rätt maskinpark 
är något annat som gör Växjöfabriken till rätt 
partner.

– Det som jag tycker genomsyrar hela organisa-
tionen är ett stort intresse. Alla är väldigt på och 
alerta, de kommer med idéer till exempel när det 
gäller tillverkningen och är på banan hela tiden.

– Ett exempel på det är att vi tidigare hade länkar 
som vi svetsade i egen produktion. Vi lät Växjöfabri-
ken titta på detta och nu gjuter de länkarna istället. 
Det blev en stor kostnadsbesparing för oss – både 
billigare och bättre kvalitet.

Robert har jobbat med försäljning i hela sitt 
yrkesliv och kommer närmast från en tjänst 
där han arbetade med försäljning av fasad-
system mot entreprenadsidan runt om i 
Europa. Sedan september månad bidrar han 
med sina kunskaper och engagemang på  
Växjöfabriken.

– Det känns jättespännande! Växjöfabriken är 
verkligen ett företag som tar ett helhetsansvar 
med hela processen och hjälper kunden hela 
vägen, säger Robert.
 

 Robert kommer att axla rollen som Senior 
Key Account Manager och ansvara för att 
utveckla relationer såväl med nya som befintliga 
kunder.  
– Det som driver mig är att hitta en lösning på 
ett problem och sedan utveckla denna lösning 
vidare tillsammans med kunden. Därför känns 
Växjöfabriken som hand i handske. 

– Vi har en kompetent personal tillsammans 
med en väl utrustad produktionsanläggning 
som kan möta i stort sett alla kunders behov, 
hur komplexa de än är.
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Växjöfabriken har investerat i en balanserings-
maskin och kan nu erbjuda såväl befintliga som 
nya kunder hjälp med balanseringen. 

– Vibrationer och obalans i roterande produk-
ter är ett vanligt gissel inom industrin. Vi såg en 
brist på den svenska marknaden när vi själva 
efterfrågade någon som kunde bistå med just 
balansering och därför beslutade vi att köpa in 
en maskin, säger Växjöfabrikens vd Lars Alrutz.

Det handlar om en tysk högkvalitativ maskin, 
närmare bestämt en Schenk Virio 50, som köpts 
in till företaget. 

 Produkterna som balanseras med maskinen 
kan väga maximalt 50 kg och ha en diameter 
upp till 600 mm. 

ALLT SOM ROTERAR 
– Allt från motorkomponenter till transmissions-
detaljer kan balanseras i maskinen. Ja, egentligen 
alla produkter som roterar fort, säger Lars.

– Vi tar gärna emot färdiga produkter och ba-
lanserar dem på legobasis, men vi kan även göra 
helt nya produkter från scratch. 

TOTALLEVERANTÖR 
–  Vi strävar efter att vara en totalleverantör 
och kunna ta hand om hela processen för våra 
kunder och därför känns denna investering rätt 
för oss. Hittills verkar vi vara ensamma i landet 
med att erbjuda tjänsten bara balansering i lite 
större volymer, säger Lars. 

/ Ny maskin
BALANSERA DINA KOMPONENTER  
HOS OSS PÅ VÄXJÖFABRIKEN

STORLEKEN HAR BETYDELSE

Vi klarar av att tillverka stora och tunga stång- 
och kutsdetaljer som många andra leverantörer 
inte mäktar med.  Vår maxstorlek på svarvade 
produkter är hela 430 mm i diameter.
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GJUTNING AV ROSTFRITT 

Är du i behov av komponenter i rostfritt?  
Tack vare ett samarbete med en duktig leveran-
tör i Kina kan Växjöfabriken erbjuda precisions-
gjutning av rostfritt. Med rätt kontakter kan du 
spara både bearbetning och material vilket gör 
det till en kostnadseffektiv tillverkningsmetod 
även vid små serier.

VI GILLAR UTMANINGAR

Testa oss, vi gillar utmaningar och har ett gedi-
get kunnande avseende metodval. Vi är bäst på 
gjutgods men kan mycket mer. Ledstjärnan  
i vår produktion är flexibilitet och automation i 
kombination. 

Nyhet! 
SCHENCK VIRIO 50


