
Framgång med

robotautomation



Snabb, noggrann och beröringsfri mätning med laser.

- Fogsökning 
- Kvalitetskontroll 
- Mätning 

LMI Technologies AB 
Tel: 031 3 36 25 10 

www.lmint.com 

våra samarbetspartners styrka är vår styrka



våra samarbetspartners styrka är vår styrka ”

Så många skäl att  automatisera
Löfqvist Engineering är sedan starten 1978 experter på

industriell automation med robotteknik. Genom att skräd-

darsy robotlösningen efter varje kunds behov och nytta ger

vi kunden maximal utdelning på varje investerad krona. Vi

jobbar uteslutande med kundunika lösningar. Behoven kan

vara skiftande men de vanligaste orsakerna till att kunderna

utnyttjar vår kompetens är:

• EFFEKTIVISERING

Vi hjälper till att göra produktionen mer kostnads- och tids-

effektiv.

• RATIONALISERING

Rationellare tillverkning med robotar, tack vare bättre

utnyttjande av utrustningen, bättre kvalitetsutfall och effek-

tivare arbetstidsutnyttjande.

• PROBEMLÖSNING

Automatisering kräver en del problemlösning i form av

materialflöde, fixtruering, personsäkerhet etc.

• FÖRBÄTTRAD ARBETSMILJÖ

Monotona och slitsamma moment görs outtröttligt 

av robotar.

Vi är experter på 
industriell automation

med robotteknik



”
Eftersom vi uteslutande jobbar med kundunika lösningar
fortsätter vi att utvecklas varje dag tillsammans med våra kunder

För en starkare svensk industri
Man skulle skämtsamt kunna säga att det gått – automatiskt

eller med automatik. Men det stämmer ju givetvis inte. Vi

har jobbat hårt sedan starten 1978 och år efter år kapat åt

oss ännu mer erfarenhet och kunskap. Och eftersom vi ute-

slutande jobbar med kundunika lösningar, fortsätter vi att

utvecklas varje dag tillsammans med våra kunder.

Redan från starten var inriktningen klar. Vi kallar det: indust-

riell automation med robotteknik. Ett annat sätt att säga det

är: helhetslösningar för obemannad produktion, för en

levande och konkurrenskraftig svensk industri. 

Svensk industri är stark och det finns så mycket kunskap i

det här landet, men vi måste få till en så rationell och kost-

nadseffektiv produktion som möjligt för att vara konkurrens-

kraftiga. Det är där vi på Löfqvist Engineering kommer in.

Med hjälp av väl anpassad robotinvestering kan varje tillver-

kare maximera produktionen, minimera slitsamma och mono-

tona arbetsmoment och öka kvalitetsutfallet.

Vi jobbar över hela landet åt alla branscher och företag.

Med bred och djup processkunskap kan vi enkelt gå in i

såväl småföretag som fordonsindustri för att hitta nya lös-

ningar. Kanske har vi lösningen på dina problem.

våra samarbetspartners styrka är vår styrka

Johan Löfqvist VD
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Schunk Intec AB

Box 19057 • 15226 Södertälje
tfn. 08-554 421 00 • fax 08-554 421 01
intec-s@schunk.de • www.schunkintec.se

Experter tar fram den 
perfekta lösningen
Hos oss hittar du experter på en rad olika områden.

Det gör att vi har en unik möjlighet att gå in i din verk-

samhet och rationalisera de processer som du jobbar

med. Vi är specialister på att ta fram effektiva robot-

lösningar efter varje kunds precisa behov. Vi automati-

serar och rationaliserar din tillverkning efter dina för-

utsättningar och dina önskemål. 

Genom att samla spetskompetens inom allt från kon-

struktion till driftsättning och genom att kontinuerligt

vidareutbilda vår kompetens ser vi till att alltid ligga

längst fram i den industriella utvecklingen. Det finns

en stadig och trygg personalstyrka att bygga vår orga-

nisation på och det gör att du som kund vet att du all-

tid får bästa möjliga hjälp med dina problem och att

dina frågor alltid får högklassiga svar.

Hos oss går erfarenhet och nyfikenhet hand i hand.

Varje dag har nya utmaningar och därför har vi en sti-

mulerande vardag av spännande problemlösning och

upplyftande kundservice.

våra samarbetspartners styrka är vår styrka

”
Vi är specialister på att ta fram 

effektiva robotlösningar 
efter varje kunds precisa behov
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”
När vi monterar din beställda
automationslösning ska den från dag ett 
vara redo att prestera max

Nyckelfärdigt vid rätt tid
Alla robotlösningar vi levererar bygger vi först upp i

vår egen verkstad för att testköra och för att trimma

till maximalt utförande. Den slutliga testkörningen

görs i full skala tillsammans med din personal som ska

sköta maskinen efter leverans.

Vi är ytterst noga med leveranssäkerhet och att hålla

avtalade tidsramar. När vår personal monterat din

beställda automationslösning ska den från dag ett

vara redo att prestera max och att leva upp till högt

ställda förväntningar. Minimala inkörningstider ska

behövas. Vi ser också alltid till att du som kund är väl-

utbildad på din robotinvestering och att du står väl

rustad när det är dags att trycka på ”on-knappen”.

Nyckelfärdigt - i rätt tid, är vårt motto!    



Vi tillverkar bl a maskindelar, fundament och stativ! Telefon: 0582-61 11 15

våra samarbetspartners styrka är vår styrka

Lång livslängd och 
högt andrahandsvärde
Varje jobb vi gör är unikt. Ibland kan det handla om kom-

plexa lösningar som kräver mycket speciell och avancerad

teknik. Men ofta går det att jobba med kända standardlös-

ningar vilket vi gör i mesta möjlig mån. Standardlösningarna

ger dig större chans till återanvändning av den investerade

tekniken och, inte minst, standardlösningar håller upp

andrahandsvärdet på din investering.

Långvariga relationer och
förstklassig service

Vi levererar alltid nyckelfärdiga automationslösningar – test-

körda och klara. Men vårt arbete är inte över när du kört

igång din nya robotlinje och allt fungerar. Våra kundrelationer

bygger på långsiktighet och i varje leveransavtal finns givet-

vis serviceavtal som ger dig trygghet och garanterar din

produktionssäkerhet. Enligt avtal ser våra tekniker till att du

normalt får kvalificerad hjälp inom 24 timmar – normal

arbetsvecka.

”
Vi är experter på industriell automation 

med robotteknik





Lyhörd legotillverkare • Modern Maskinpark 
Erfaren personal • Från råmaterial till färdig detalj

• CNC-maskiner
• Svetsning 
• Gasskärning
• Montering

Telefon: 019-58 25 45 
thomas@pkmekaniska.se
www.pkmekaniska.se

www.destaco.se www.standardmekano.se

Plåt & svetsarbeten
gas & plasma skärning, 

industrireparationer m.m.

Ring oss det lönar sig! Leif 070-533 86 09 eller TorBjörn 070-642 84 90

Våra leverantörers styrka 
är vår styrka



Vi gratulerar Lö qvist Engineering
till årets Gasellpris
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ABB Automation Technologies

www.abb.se/tillverkning



Adress Pikullagatan 3   702 27  Örebro

Tel 019-19 47 80   Fax 019-19 47 99

E-post info@lofqvist.se   Web www.lofqvist.se

Välkommen
att kontakta oss
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