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tätar, dämpar och skyddar
kritiska applikationer.
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Från gummiprodukter 
till Sydpolen 

JAG, COBOT 
Införandet av cobots har ökat Trelleborgs 
produktivitet i allt från däcktillverkning 
till mikrogjutning. 

UTOMJORDISKT SAMARBETE 
Trelleborg och ingenjörer från AVIO har utvecklat 
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PÅSE FÖR STORA BEHOV
Utvecklingen av en 2 000 liter-påse förvandlade 
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NÄR TRELLEBORGS GUMMIFABRIKS AB bildades 
under ledning av Henry Dunker för 110 år sedan hade 
han länge närt en dröm att ta kontrollen över svensk 
gummiindustri. Trelleborg växte därefter snabbt till 
att bli Skandinaviens ledande gummiföretag. Men 
anade Henry Dunker att Trelleborg drygt ett sekel 
senare skulle finnas inte bara världen över, utan till 
och med i rymden? Att de polymera produkterna 
skulle utgöra kritiska applikationer i allt från tunga 
maskiner till avancerad utrustning inom bioteknik? 
Trelleborg har rört sig mot mer avancerade produkter 
och helhetslösningar, och äventyr. Vi har förmånen att 
delta i många banbrytande projekt: lantbruksdäck rullar 
mot Sydpolen och unika kompositmaterial färdas ut i 
universum. Som VD känner jag både ödmjukhet och 

stolthet över denna utveckling. Läs mer om våra 
äventyr på sidorna 3 och 10.

 
Trevlig läsning!

Peter Nilsson
vd och koncernchef
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TEXT ANNA GULLERS FOTO SARAH MCNAIR-LANDRY

Ett 
traktorlass 
antarktiska 

drömmar
En traktor kommer lastad med drömmar 
– och med en kvinna som har föresatt sig 

att erövra Antarktis. Med sin expedition till 
Sydpolen vill skådespelerskan Manon 

   Ossevoort visa att ingenting är omöjligt.
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EDGE [TRACTOR GIRL]
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MANON OSSEVOORT, 
ALIAS “TRACTOR 
GIRL”
Ålder: 38
Nationalitet: Nederländsk
Familj: Man och en dotter 
Dold talang: Ihärdighet
Bästa traktormusik när det 
blåser snålt: ”One” med U2 (även 
versionen med Christina Aguilera)
Hur reser man till Antarktis med 
en traktor: Från Kapstaden i ett 
ryskt fraktflygplan
Värsta rädsla: – Jag har många 
rädslor, men jag ger mig ut på 
äventyr för att befria mig från 
dem. Och det fungerar!

M ANON OSSEVOORT  
hade aldrig tänkt bli 
en äventyrare. Det 

fanns inte i hennes idévärld att färdas 
hundratals mil över snö och is, att sova 
i tält i polarsnön med 40 grader kall-
la vindar ylande utanför duken, med 
frystorkad mat på menyn. 

Ändå är detta vad den nederländ-
ska skådespelerskan, dansaren och dra-
matikern Manon Ossevoort bestämde 
sig för att göra: ta traktorn till Syd-
polen. Hon hade visserligen sällskap 
av en grupp händiga experter på polar-
forskning, men expeditionens tema var 

”drömmar” – strävan att uppfylla dem 
och tanken att ingenting är omöjligt. 

– Vi är förtrollade av drömmar, 
men när vi testar tanken att förverk-
liga dem tenderar de att kännas lika 
omöjliga som att köra traktor till Syd-
polen. Som dramatiker ville jag ska-
pa en berättelse, men en berättelse för 
det verkliga livet – inte för teatern – en 
berättelse som skulle inspirera män-
niskor att tro på kraften i sina dröm-
mar. Och det enda sättet att göra det 
var att göra det omöjliga själv. Om jag 
kan det, då kan vem som helst göra 
vad som helst, säger Manon Ossevoort. 

Manon Ossevoort 
körde traktor i 
2 350 mil för att 
nå Sydpolen.

Mellan november 2014 och januari 
2015 körde hon 2350 kilometer över 
förrädiska snö- och isfält, för att nå den 
geografiska Sydpolen. Hennes fordon 
var en Massey Ferguson-traktor och 
hon var redan känd som ”Tractor Girl” 
efter att ha kört traktor mer än 38 000 
kilometer under de fyra år hon ägnade 
åt att förbereda sin sydpolsexpedition. 

– JAG BÖRJADE RESAN på en gammal 
gårdstraktor från byn där jag föddes. 
Jag har kört i områden som de flesta 
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En av huvudrollerna i det antarktiska 
dramat spelades av den röda Massey 
Ferguson MF 5610 som Manon Osse-
voort körde. Campbell Scott, chef för 
teknikförsäljning och varumärkesut-
veckling inom Massey Ferguson, var 
djupt involverad i förberedelserna för 
expeditionen.

Varför ville Massey Ferguson delta 
i expeditionen?
– Det här är en episk resa som hand-
lar om att ha en vision och göra den till 
verklighet. Den har också visat den rätt-
framma tillförlitligheten hos vår moder-
na teknik i en av de tuffaste miljöer 
som jordklotet har att bjuda. Resan 
har också en naturlig koppling till vårt 
arv. År 1958 gjorde den berömda upp-
täcktsresanden Sir Edmund Hillary en 
expedition till Sydpolen med Ferguson 
TE20-traktorer. 

Vilka är de särskilda utmaningar 
som fordon ställs inför vid Sydpolen?
– De största utmaningarna är den låga 
temperaturen, terrängen och höjden 
över havet. Det är en standardtraktor 
men den har anpassats till uppdraget.

Hur testar man en traktor inför 
en resa med sådana förhållanden?
– Vi genomförde omfattande köldtester 
i vårt eget kylrum. Vi gjorde dessutom 
en försöksexpedition på Island. Vi har 
testat körning på höga höjder i Klippiga 
bergen och i de franska Alperna. 

Varför valde ni däck från Trelleborg?
– Vi har samarbetat i tidigare projekt 
och vi visste att Trelleborg har en ”det 
fixar vi”-attityd som liknar vår egen. Den 
attityden är oerhört viktig i ett projekt 
som kan bjuda på så många utmaning-
ar längs vägen. Dessutom hade vi tidi-
gare fått tillfälle att besöka Trelleborgs 
teknik- och utvecklingsavdelning, så vi 
visste att de hade både tekniskt kun-
nande och laboratoriekapacitet för att 
kunna välja ut och testa de bästa däck-
en för detta extremt krävande uppdrag. 
Och en viktig aspekt är naturligtvis att 
Trelleborg är lätta att samarbeta med 
på alla plan.

TRELLEBORG 
OCH MASSEY 
FERGUSON GAV 
SIG UT PÅ ISEN 
TILLSAMMANS

betraktar som världens ände – Sudan 
till exempel, säger hon. 

Inför expeditionen ersattes den 
gamla traktorn av en nyare. Förhål-
landena i Antarktis är krävande, och 
utrustningen testades i detalj på Island 
före expeditionen. Det var avgörande 
för att lyckas. 

– Vi anpassade MF 5610-traktorn 
för extrema och mycket specifika för-
hållanden. I Antarktis är det däcken 
som gör den stora skillnaden. Däck-
en är utformade för att låta traktorn 

”flyta” ovanpå snön, och ändå ge god 
dragkraft. Att köra på snö liknar i viss 
mån körning i öknen. När sanden är 
mjuk måste däcken delvis tömmas 
på luft för att de inte ska sjunka ner 
i underlaget, säger Manon Ossevoort. 

För denna expedition utvecklade 
Trelleborg en speciell och mångsidig 
uppsättning av kompletta hjul – både 
däck och fälgar – som skulle klara de 
svåra väderförhållandena på Antarktis.

När hjulen spinner smälter snön 
snabbt och bildar hal is. Detta kräver 
en viss körteknik som Manon Osse-
voort lärt sig av isländska förare från 
Arctic Trucks. Under det senaste året 
på resande fot har hon, som hon själv 
uttrycker det, ”samlat drömmar och 
berättelser” från de människor hon 
mött.

– MIN SAMLING av berättelser och 
drömmar står på papperslappar som 
jag har fått av människor överallt. Jag 
vill sprida dessa berättelser till alla. 

Människor har också kunnat dela 
sina drömmar på Manon Ossevoorts 
webbplats. Slutdestinationen för dessa 
drömmar, utskrivna på papper, är i 
magen på en snögubbe på Sydpolen. 

– Det är ett underbart tidsdoku-
ment med ”drömmar om världen” för 
kommande generationer att läsa, säger 
Manon Ossevoort.  

EDGE [TRACTOR GIRL]

FÖR MER 
INFORMATION

lorenzo.ciferri
@trelleborg.com
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EXPERTIS

Trelleborg erbjuder de mest skilda produkter. Men oavsett 
om de är stora eller små är det samma tillverknings- och 
processprinciper som garanterar funktion och prestanda 
hos Trelleborgkoncernens alla lösningar. De nya robot-
kollegorna – cobots som de också kallas – har varit ett 
välkommet tillskott som ökat produktiviteten.
TEXT DONNA GUINIVAN  ILLUSTRATION SERGEY KOSTIK  
FOTO MARTIN OLSON, SAM FAIRBROTHER, PATRICK AVENTURIER 
OCH BASILE BORNARD
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relleborgs anläggning i Tivoli i Italien, 
där företagets allra största lantbruksdäck 
tillverkas, eller den i Ridderkerk i Neder-
länderna, där man gör rörpluggar, verkar 
ligga långt från anläggningen i danska 

Helsingør, som specialiserar sig på Turcon®-tätningar, eller 
från Stein am Rhein i Schweiz, kompetenscentrum för 
mikrogjutna silikonkomponenter. Men skenet bedrar.

– Våra däck med en diameter på 2 300 millimeter är 
bland våra allra största produkter, säger Marco D’Angelo, 
produktionsansvarig inom Trelleborg Wheel Systems. 

Samtidigt väger de minsta silikonkomponenterna bara 
tre milligram.

Ytligt sett verkar teknik och processer bakom så olika 
produkter vara väsensskilda. I själva verket är storleken 
irrelevant.

Trelleborg strävar alltid efter att investera i innovativa 
tillverkningsmetoder och processer för att förbättra 
effektivitet, kvalitet och leveransförmåga. Användning av 
robotteknik är bara ett område där Trelleborgkoncernen 
ligger i framkant.

MARCO D’ANGELO visar stolt den specialkonstruerade 
slutna sprutboxen för däck vid Tivolianläggningen.

– Tidigare var vi tvungna att spruta jättedäcken 
manuellt. Detta var en långsam process som kunde orsaka 
flaskhalsar i produktionen. Processen krävde intensiv 
uppmärksamhet från specialiserade operatörer, då den 
var en potentiell källa till avvikelser och kvalitetsproblem.

Nu plockar en stor ledad arm upp jättedäcket och pla-
cerar det i en sprutbox, där en annan robothand, utrus-
tad med ett sprutmunstycke, sprutar däcken. Därmed vet 
man exakt hur lång tid momentet tar, och färgen applice-
ras jämnt. En annan helt unik process är skarvningslinjen.

– Vi behöver långa kontinuerliga längder av gummi 
för att bygga upp de största däcken. Det är oerhört svårt 
att nå exakthet i den processen. Vi utvecklade därför en 
robotlinje som har till uppgift att foga samman ark av 
gummi som ska bli till däck. Våra operatörer är duktiga 
på sitt hantverk, men det var svårt att manuellt få den 
nödvändiga likformigheten och precisionen. Med den 
nya linjen kunde vi också öka produktionen för att möta 
den ökande efterfrågan vi har sett på våra extra stora däck 
under de senaste åren, säger Marco D’Angelo.

I andra änden av storleksskalan hittar vi mikrogjutning. 
På de polerade vita golven i den centrala tillverkningshallen 
på Trelleborg Sealing Solutions anläggning i Stein am Rhein 
finns inte ett smutskorn. Prydliga rader av automatiska 
maskiner klickar och surrar, medan en grupp robotarmar 
plikttroget utför sina programmerade uppgifter. 

T
När de första 
robotarna infördes 
var det några som 
fruktade att de 
skulle ta över 
arbetet – en oro 
som inte visade 
sig vara befogad. 
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– Vi har en helhetssyn på konstruktion. Det betyder 
att en komponent inte bara ska fungera perfekt i sin 
tillämpning redan från början. Vi konstruerar också 
medvetet för att underlätta automation, säger Ursula 
Nollenberger, produktlinjechef för LSR-komponenter 
(Liquid Silicone Rubber).

– Kvaliteten hos våra verktyg avgör hur effektiv 
automationen kan bli. Det handlar i det sammanhanget 
inte bara om formverktygen, utan framför allt om våra 
unika robotgripdon som garanterar att komponenterna 
utformas utan skador, säger Jarno Burkhardt, ansvarig för 
Stein am Rhein-anläggningen. 

– Våra automatiserade renrum ger oss en enastående 
möjlighet att leverera till kunder som behöver extremt rena 
delar. Det är inte bara kunder inom Life Science, utan även 
branscher som till exempel fordonselektronik behöver 
komponenter som är garanterat fria från föroreningar, 
säger Ursula Nollenberger.

Även om produkterna i sig förefaller enkla visade det 
sig vara svårt att automatisera produktionen av rörpluggar. 
Ridderkerk-anläggningen har lagt ner mycket tid och 
pengar på att utveckla en unik automatiserad process. 

– Rörpluggar hade tillverkats på samma sätt i över 
femtio år. För att garantera kvaliteten i denna i stort sett 
manuella verksamhet blev de nästan överkonstruerade, 
säger Ruud Bokhout, försäljnings- och marknadsdirektör 
inom Trelleborg Offshore & Construction. 

Speciellt utvecklad programvara för robotar beräknar nu 
exakt hur pluggarna ska vara sammansatta. Detta innebär 
att processen blir totalt repeterbar. 

– Rörpluggarna har nu blivit lättare. Det är en konkret 
fördel – pluggarna blir enklare att hantera vid underhåll 
och installation av rörsystem, fortsätter Ruud Bokhout.

Från Ridderkerk till Helsingør – här har en produkt 
som tillverkats i nästan sextio år i och med tjugohundra-
talet börjat använda robotar. 

– Vi har letat efter lämpliga robotar på marknaden i 
10-15 år. Vi behövde mycket flexibla och små robotar 
för att automatisera våra uppgraderade CNC-maskiner, 
säger Jesper Riis, produktionschef på Trelleborg Sealing 
Solutions anläggning i Helsingør. 

HÄR TILLVERKAS FÖRETAGETS tätningar av polyte tra-
fluoreten (PTFE). Lätta robotar har ingått i arbets-
kraften hos Trelleborg sedan 2012. 42 stycken arbetar nu 
kontinuerliga skift. 

– Vi utnyttjar våra maskiner mycket bättre med robotar 
och våra produkter har aldrig varit så likformiga som 
nu. Det har gjort oss mer konkurrenskraftiga, särskilt 
när det gäller stora serier, säger Henrik Tørnes, chef för 
produktionsteknik vid Helsingør-anläggningen. 

Men trots de många fördelarna med robotteknik 
tenderar automation att göra människor rädda. Morten 
Maansson, facklig förtroendeman i Helsingør, berättar:

– När de första robotarna infördes var vi anställda 
mycket skeptiska. Vi var rädda att robotarna skulle ta 
över våra arbetsplatser. Men så blev det inte – tvärtom 
ökade personalstyrkan. Nu har vi accepterat den nya 
utvecklingsriktningen och vi använder robotarna som ett 
verktyg i vårt arbete. 

”Vi utnyttjar våra maskiner mycket 
bättre med robotar, och våra produkter 
har aldrig varit så likformiga som nu.”
Henrik Tørnes

är tas automationen till sin ultimata 
nivå och skapar konsekvens genom hela 
tillverkningsanläggningen. De flesta 
komponenter som tillverkas här har 
inte varit i kontakt med en mänsklig 

hand förrän de förpackas. Vissa placeras i kartonger eller 
förpackas av robotar i den centrala tillverkningshallen eller 
i de stora renrummen av klass 100 000, ISO 8 och klass 
10 000, ISO 7. 

FÖR MER 
INFORMATION

marco.dangelo
@trelleborg.com

ruud.bokhout
@trelleborg.com

jesper.riis
@trelleborg.com

ursula.nollenberger
@trelleborg.com
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BELAGDA VÄVAR  
Rymdindustrin är en av ett antal avancerade 

industrier som använder högpresterande poly-

merbelagda vävar i sina processer och produkter. 

Bilindustri, marin teknik, transport, säkerhet och 

hälsa utnyttjar också denna typ av produkter och 

Trelleborg har mer än 100 års erfarenhet från 

utveckling av kundanpassade lösningar. Trelle-

borgs ackumulerande erfarenhet av belagda 

vävar för olika ändamål inom rymdindustrin 

kommer varje ny kund till del, inklusive kunder 

inom de snabbrörliga flyg- och rymdsektorerna.
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VEGA – en akronym för Vettore Europeo di Generazione 
Avanzata eller Europeisk raket av avancerad generation 
– är ett uppskjutningssystem för kommersiella satelliter. 
Systemet har konstruerats och tillverkas av Avio, en kom-
plett systemintegratör och huvudentreprenör, via deras 
dotterbolag ELV. Bärraketen Vega, 30 meter hög, fraktar 
utrustning för GPS-system, miljöundersökningar och 
global kartläggning, som Google Earth till 
exempel, ut i rymden. 

Under de senaste årens utveck-
ling av raketmotorer med fast 
bränsle började Avio söka 
en partner som kunde 
omkonstruera det vär-
meskyddande gum-
mit, som utvecklats 
för manuell appli-
cering, till ett band-
baserat format med 
halvautomatisk app-
liceringsprocess för 
tillverkning av fast-
bränslemotorer. 

– Avio letade efter 
ett företag med beprö-
vad tillförlitlighet, teknisk 
kompetens, ett långsiktigt 
perspektiv och helst med bas i 
Italien, säger Antonio Santin, för-
säljningschef inom Trelleborg Coated 
Systems. 

– Vi fanns med i det slutliga urvalet eftersom vi hade 
kunskap om gummi och textilier, förutom att motsvara 
övriga förutsättningar, förklarar Antonio Santin. 

MED MER ÄN 100 ÅRS ERFARENHET av belagda vävar och en 
produktionsanläggning i Lodi Vecchio, sydost om Milano, 
uppfyllde Trelleborg samtliga Avios krav. 

– Trelleborg har alltid varit berett att samarbeta med 
Avio, både i FoU-processen och för att lösa problem under 
produktionsfasen, säger Francesco Giliberti, som har det 
tekniska ansvaret för Vega-raketmotorer inom Avio. 

TEXT CLAUDIA B. FLISI ILLUSTRATION ESA

Vega är inte bara norra halvklotets näst 
ljus starkaste stjärna. Det är också namnet 
på ett nytt satellituppskjutningssystem 
som Trelleborg har bidragit till. 

GUIANA SPACE CENTRE
Guiana Space Center, ofta omtalat som CSG, är en fransk 

och europeisk rymdhamn nära Kourou i Franska Guyana. 

CSG, som har varit i drift sedan 1968, uppfyller de två 

primära geografiska kraven på en rymdhamn:

1. Ganska nära ekvatorn, så att jordens rotation ger raketer-

na lite extra skjuts gratis om de skjuts upp österut.

2. Obebott territorium (i detta fall öppet hav) i öster, så att 

nedfall av lägre raketsteg och rester från haverier inte ska 

skada människor.

Den europeiska rymdorganisationen (ESA), den franska 

rymdstyrelsen CNES (National Centre for Space Studies) och 

det kommersiella företaget Arianespace skjuter upp 

raketer från Kourou.

Eftersom detta projekt representerade en ny utmaning 
inom en krävande sektor för Trelleborg var företaget ange-
läget att visa att dess sakkunskap kan tillämpas effektivt 
för belagda vävar inom rymdindustrin. 

Den 30 april 2014 fanns en Trelleborg-produkt ombord 
vid Vegas formella kommersiella uppskjutning från Gui-
ana Space Centre i Kourou, Franska Guyana. Trelleborgs 
bidrag, i samarbete med Avio, är ett kompositmaterial som 
ger värmeskydd till delar av alla tre raketstegen. Komposit-
materialet består av en glasväv laminerad med en speciell 
gummiduk, konstruerad för att uppfylla specifika rymd-
tekniska krav: låg densitet, hög värmeisolering, nötnings-
beständighet och flamhämmande egenskaper. 

Kompositen bildar ett omslutande skikt i raketmotorn, 
och absorberar en del av den överskottsvärme som alstras 
av det fasta bränslet. Med temperaturer som kan nå 3000 
grader Celsius i förbränningskammaren förkolnas detta 
skikt under uppskjutningen. 

Att hantera extrema förhållanden är bara en av utman-
ingarna. Förutom att uppfylla de tekniska kraven måste 

primära leverantörer till rymdindustrin kunna till-
handahålla spårbarhetsdokumentation för 

varje komponent de levererar – och 
deras underleverantörer måste göra 

detsamma. Eftersom Trelleborg i 
Lodi Vecchio innehar UNI EN 

ISO 14001-certifiering för 
miljöledningssystem och 
UNI EN ISO 9001-cer-
tifiering för kvalitetsled-
ningssystem hade man 
redan de grundläggande 
kvalifikationerna för Vega-
projektet. 

– Spårbarhet och doku-
mentkontroll är nästan lika 

viktigt som produktprestan-
da inom denna sektor, men det 

var bara början. Det helhjärta-
de engagemanget för detta projekt 

och det goda samarbetet mellan Trel-
leborgs FoU-center och Avios ingenjö-

rer har varit en viktig framgångsfaktor, säger 
Antonio Santin. 

Produktens prestanda är avgörande. Enligt Avio var 
det största problemet i utvecklingsarbetet att etablera en 
tillverkningsprocess som skulle bibehålla gummibland-
ningens egenskaper. Trelleborgs erbju-
dande uppfyllde kraven. 

Fyra uppskjutningar med Vega 
har planerats, utöver de tre som redan 
gjorts. Detta innebär att gummikom-
posit från Lodi Vecchio har gått in i 
omloppsbana kring jorden sju gånger 
vid slutet av 2015. 
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STOR 
EN

BIOREAKTORREVOLUTION

TEXT ULF WIMAN FOTO SARTORIUS STEDIM BIOTECH GMBH

 NÄR TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS ville få ett fotfäs-
te i den mycket innovativa Life Science-industrin sökte 
företaget olika sätt att positionera sig som leverantör av 
tekniska lösningar. 

Ralf Gergen, segmentchef för Life Science inom 
Trelleborg Sealing Solutions i Europa, förklarar: 

– Vi letade efter krävande projekt där vi skulle visa 
kunder att samarbete med oss kunde ge dem ett brett 
utbud av produkter och skräddarsydda lösningar från en 
enda leverantör, med stöd av vårt globala nätverk. 

Ett starkt genombrott kom 2009, då Sartorius Stedim 
Biotech, en ledande internationell leverantör till den bio-
farmaceutiska industrin, skulle bredda sitt sortiment av 
engångspåsar för bioreaktorer i syfte att möta en ökande 
efterfrågan på marknaden. 

Projektet krävde en påse för 2 000 liter – en enorm 
utmaning som dramatiskt ökade kraven på komponenten. 

Omröraren inuti påsen överför ett stort vridmoment, vilket 
betyder att drivkopplingen utsätts för enorma krafter. Det 
fanns dessutom strikta renhetskrav. Sartorius hade redan 
några grundläggande idéer och var i första hand på jakt 
efter en tätningsleverantör, när det stod klart att deras 
lösning inte skulle räcka hela vägen.

– På den tiden levererade vi bara några standardkomp-
onenter och hade inget starkt partnerskap. När vi fick klart 
för oss vilka behov de hade ordnade vi en demonstration 
för att visa vad vi hade att erbjuda, säger Ralf Gergen.

Dr Gerhard Greller, FoU-chef för Upstream Technology 
inom Sartorius, säger: 

– Vi insåg att det fanns mer kompetens inom Trelleborg 
än vi tidigare varit medvetna om. De förstod till fullo 
vilka som var våra krav och presenterade snabbt ett 
lösningskoncept.

DET HELA BÖRJADE med en tätning, men Trelleborgs 
koncept omfattade ett helt aggregat, med en radiell 
magnetkoppling, som utformats speciellt enligt kundens 
specifikationer. Utifrån Trelleborg-konceptet bildades en 
projektgrupp med experter från båda företagen och från 
tre länder. 

En avgörande faktor var att alla gruppmedlemmar hade 
en gemensam förståelse för projektet. Tidigt i processen 

Oavsett bransch – att ta klivet från 
leverantör till långsiktig partner är 
en solklar framgång.

BÄTTRE AFFÄRER [SARTORIUS STEDIM BIOTECH]

FÖR MER 
INFORMATION

ralf.gergen
@trelleborg.com
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LÖSNINGEN
•  Sartorius Stedim Biotechs 2 000-liters 

engångspåse för bioreaktorer har en 

radiell magnetkoppling, sammansatt 

av Durobal® med ett hölje av Zurcon®-

polyeten, fogat mot påsen.

•  Durobal-lager är perfekta för 

roterande tillämpningar, eftersom de 

förhindrar metallisk kontakt och ger 

låg friktion. De är självsmörjande för 

renare driftsmiljöer.

•  Tekniska plastbaserade material 

av typ Zurcon har låg friktion, vilket 

gör dem idealiska för fram- och 

återgående, långsamroterande och 

oscillerande tillämpningar som kräver 

hög slitstyrka.

engagerade Trelleborg teknikchefen 
Tim Miller från en Trelleborg-
anläggning specialiserad på plastlager 
i Colorado, USA. 

– Tim var mycket kompetent – 
att lyssna på honom gav oss alla en 
aha-upplevelse. Innan dess framstod 
det hela som något svävande, minns 
Gerhard Greller.

DEN MAGNETISKA KOPPLINGEN 
har utvecklats av Trelleborg Sealing 
Solutions i Colorado. Konstruktions-
arbetet utfördes av Trelleborg Seal-
ing Solutions i Stuttgart, Tyskland, 
och påsen tillverkades av Sartorius 
i franska Aubagne. Den kompletta 
kopplingskonstruktionen, Biostat 
STR 2000L, lanserades i maj 2014 

och påsarna i januari 2015. 
– Vi på Sartorius visste inte att 

Trelleborg kunde hantera den här 
typen av projekt. Företaget visade 
sig vara en pålitlig och kompetent 
utvecklingspartner. De äger den tek-
niska kompetensen, men har också en 
världsomspännande verksamhet i ryg-
gen, vilket innebär kvalitet och leve-
ranssäkerhet. De var också villiga att 
satsa på att hitta den bästa lösningen, 
säger Gerhard Greller.

Projektet med en bioreaktorpåse har öppnat dörren till 
ytterligare samarbete och nya projekt har redan inletts, 
både inom bioreaktorsegmentet och med andra affärsen-
heter hos Sartorius. 

– Allt handlar om livscykeladministration. Nu diskute-
rar vi med Trelleborg hur man kan förbättra den här pro-
dukten inför nästa generation, säger Gerhard Greller. 

”Vi har investerat mycket i poly-
merteknik för Life Science. Detta 
beror på att vi, som koncern, är 

övertygade om att Trelleborg kan 
göra skillnad för våra kunder i 

denna mycket krävande bransch.”
Peter Nilsson, VD för Trelleborg

Sartorius Stedim Biotech är 
en ledande internationell 
leverantör av integrerade 
lösningar för den 
biofarmaceutiska industrin, 
med processer som jäsning, 
cellodling, filtrering och 
rening.
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ukushima-katastrofen i mars 2011, med härd-
smälta i tre av anläggningens kärnreaktorer, 
skickade en chockvåg genom Japan. Förutom 
olyckans enorma miljöpåverkan har allmänhe-

tens förtroende för kärnkraftverk minskat tydligt. Den 
japanska regeringen beslutade därför att stänga alla lan-
dets drygt 50 kärnkraftverk.

Behovet av alternativa energikällor har därmed ökat 
kraftigt. Ett fokusområde i sammanhanget är vindkraft, 
och eftersom Japan är ett tätbefolkat och bergigt land får 
vindparkerna hålla sig till havs. Flytande vindturbiner är 
huvudalternativet i de djupa vattnen utanför landets olän-
diga kustlinje.

Fukushima Forward är ett försöksprojekt för havsba-
serad vindkraft. Det drivs av det japanska ministeriet för 
ekonomi, handel och industri. Projektet omfattar tre olika 
typer av vindkraftverk samt världens första offshore-trans-
formatorstation. Den första fasen av projektet, som avslu-
tades i september 2013, bestod i transformatorstationen 
och en flytande vindturbin på två megawatt.

Den andra fasen, installation av två turbiner på sju 
megawatt, pågår och beräknas vara färdigställd i slutet 
av 2015. 

Efter en lyckad leverans till fas ett har Trelleborg valts 
till leverantör även för fas två. Det handlar om distribuera-
de flytmoduler (DBM), krökförstyvningar med dynamis-
ka krökförstyvningsanslutningar (DBSC) samt kabelskydd 

av typ UraductTM och böjningsbe-
gränsare. Produkterna ska säkra, sty-
ra och skydda elkablar i vattnet mot 
kraftiga rörelser och böjning, som 
kan orsaka utmattningsskador.

– Att vinna kontraktet för fas ett var en stor framgång 
för Trelleborg. Vi var medvetna om vikten av projektet och 
vilka snäva tidsramar som gällde. Men med stöd av våra 
specialistteam såg vi till att leverera alla produkter exakt 
enligt plan och enligt kundens strikta leveransschema, 
säger John Deasey, försäljningschef för förnybara produk-
ter inom Trelleborg Offshore & Construction.

Enligt Furukawa Electric, företaget som ansvarar för 
projektet, utsågs Trelleborg till leverantör för fas ett tack 
vare sitt rykte om att leverera högkvalitativa lösningar och 
tekniskt kunnande även när tiden är knapp. Efter de snab-
ba leveranserna till fas ett återstod ingen tvekan om att Trel-
leborg skulle väljas även för den andra fasen av projektet.

Detta fortsatta engagemang i projektet ger enorma 
möjligheter.

– En anläggning med 120 vindturbiner betyder den 
största leveransen någonsin av krökförstyvningar, kon-
taktdon och andra produkter. Trelleborg kommer samti-
digt vinna kunskap om denna nya sektor, vilket öppnar 
möjligheter att kunskap om denna nya sektor och öppna 
möjligheter att leverera motsvarande teknik till tillväxt-
marknader, säger John Deasey.  

Efter den stora kärnkraftskatastrofen i Japan har landets kärnkraft-
verk stängts och det behövs en alternativ energiförsörjning. En stor 
investering görs i ett miljöanpassat alternativ som bygger på vinden 

till havs och teknik att skörda energi från den.
TEXT ERIK ARONSSON ILLUSTRATION RICARDO BESSA

BLUE DIMENSION*
*Blue Dimension avser produkter och 
lösningar som inte bara tillgodoser 
kundernas behov utan också ger 
mervärde åt människor och samhälle.

FUKUSHIMA FORWARD PROJECT
Fukushima Forward är en flytande havsbaserad vindkraftpark för 
demonstrationsändamål. 

Projektet finansieras av Japans ministerium för ekonomi, handel och 
industri. Den första fasen av projektet består av en flytande vindturbin 
på två megawatt och världens första flytande transformatorstation på 
25 MVA, ansluten till land via undervattenskablar. I den andra fasen 
kommer två vindturbiner på 7 MW att installeras – klart i slutet av 
2015. Syftet med projektet är att etablera en affärsmodell för flytande 
vindfarmer och bana väg för framtida kommersiella projekt.

F
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DESTINATION [TOKYO]

16 T·TIME 1·2015

TOKYO, TIDIGARE EDO, med en historia som sträcker sig 
ungefär 500 år tillbaka i tiden, är sedan 1800-talet Japans 
huvudstad och en av världens viktigaste städer. I dag bor 
35 miljoner människor i det tätbefolkade Stortokyo, och 
knappt nio miljoner av dem bor i staden Tokyo. Dessutom 
tar Tokyo varje år emot nästan fem miljoner utländska 
och mångfalt fler inhemska besökare. Och intresset är lätt 
att förstå. Tokyo, som ligger på ön Honshu, är verkligen 
staden som aldrig sover. 

Hur närmar sig förstagångsbesökaren denna fantastis-
ka buffé av upplevelser? Bra tips är att i förväg välja ut en 
handfull aktiviteter och upplevelser, och planera besöken 
så att de ligger i ungefär samma del av staden. På så sätt 
ökar chanserna att hinna med det man tänkt sig, och mins-
ka tiden som går åt till resor och transporter. Tunnelbanan 
har många fördelar som transportsätt, och på www.tokyo-
metro.jp/en/ finns tunnelbanekartan och information om 
resrutter och avgifter på engelska. Men vad ska man då se?

Två av Tokyos mest besökta sevärdheter är Sensōji, sta-
dens äldsta tempel, och Tokyotornet, som liknar Eiffeltor-
net i Paris men med sina 332,6 meter är knappt nio meter 
högre än förlagan. Du tar dig enkelt till båda med tun-
nelbanans Ginza Line till stationerna Asakusa respektive 
Kamiyacho. Ginza Line tar dig också till shoppingområdet 

VÄLKOMMEN TILL TOKYO,  staden som aldrig sover. 
I denna världens största stad blomstrar högt och 
lågt, uråldrigt och hypermodernt, Mammon och 
Buddha sida vid sida. Här fi nns något för alla, från 
jazzkatten till Hello Kitty-älskaren. Men bit inte av 
för mycket av kakan vid första besöket.

STADEN 
SOM GÖR DIG 
GLADARE ÄN 
BILL MURRAY

TEXT ANNE HAMMARSKJÖLD FOTO XAVIER PORTELA/GALLERYSTOCK
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”TOKYO ÄR 
EN OAS” 
Rolly Wu är controller vid Trelle-

borg Sealing Solutions i Japan.

Vad gillar du särskilt med Tokyo?
– Tokyo ligger i en tempererad zon och har 
fyra tydliga och behagliga årstider. Vi har 
körsbärsblomning på våren, fyrverkerier 
och traditionella dansfestivaler (Bon Odori) 
på sommaren, härliga promenader under 
gyllene bladverk på hösten och 
vackert belysta gator på vin-
tern. Särskilt i distrikten 
kring Marunouchi kan 
man få se riktigt 
romantiska nattvyer. 
Dessutom är Tokyo en 
världsberömd gour-
metstad med kök i 
världsklass från hela 
världen.

Vad gör du helst på helgerna? 
– Tokyo är en oas med mängder av parker, 
trädgårdar, floder, sjöar och berg. På hel-
gerna brukar jag cykla med min familj till 
någon park. Jag föredrar faktiskt parker 
som tar inträde, där man får tillgång till allt. 
En av mina favoritutflykter är till Hibiya 
Park, nära det kejserliga palatset. Efter en 
promenad runt parken letar vi efter något 
nytt ställe som serverar ramen-soppa, 
eller så handlar vi godis, kläder eller kos-
metika.

Var hittar du ett avkopplande 
onsen-bad? 
– Att slappna av i vatten från varma källor 
är en central upplevelse i Japan. Mina favo-
ritställen är Spa LaQua och Oedo Onsen 
Monogatari. Spa LaQua är en av de tre 
delarna av Tokyo Dome City. Anläggningen 
hämtar vatten från heta källor på 1700 
meters djup. Här finns utomhusbad, mass-
agebad och bastu. Oedo Onsen Monogata-
ri är en nöjespark som inte bara erbjuder 
bad utan dessutom traditionella japanska 
spel, butiker och restauranger.

Tokyo

Ginza och varuhuset Mitsukoshi (sta-
tionen heter Mitsukoshimi).

För japanen är magen centrum för 
välbefinnandet, och vänner av sushi 
har kommit till sitt Mekka. Den mor-
gonpigge sushiälskaren beger sig till 
den stora fiskmarknaden i Tsukiji. Vid 
fyra på morgonen auktioneras nattens 
tonfiskfångst ut, och vid sextiden dis-
tribueras större delen av Tokyos sushi 
härifrån. Åk Toei Ōedo Line och 
kliv av vid Tsukijishijō. Ät sedan en 
ny snittad sashimi- och nigirifrukost 
på Daiwa Sushi. 

MAGEN TRIVS OCKSÅ på en mysig 
izakaya, en traditionell japansk ölhall 
som serverar Japans motsvarigheter 
till tapas, goda smårätter. Izakayan 
Tenmamichi, i nöjesområdet Shimok-
itazawa, är väl värd ett besök och erb-
juder dessutom ett av Tokyos bästa 
utbud av sake.

Tokyo är, kanske lite otippat, en 

ledande jazzstad. Här ryms både jazz 
i traditionell liveform och i ett mer 
elektroniskt utförande. Upplev båda 
och börja kvällen på klubben Blue 
Note i Aoyama. Ta dig sedan till Shi-
buya och houseklubben The Room, 
som drivs av nu-jazz-duon Kyoto Jazz 
Massive.

FÖR ATT SMÄLTA alla intryck kan det 
vara skönt att koppla av i ett tradi-
tionellt sento- eller onsenbadhus, 
med uppvärmt vatten respektive vat-
ten från en varm källa. I stadsdelen 
Asakusa finns flera alternativ. Innan 
besöket kan det vara bra att studera 
lite ”bad-etikett” på sentoguide.com

Ett annat sätt att njuta kan vara 
ett besök på lyxhotellet Park Hyatt 
Tokyo, där kultfilmen ”Lost in Trans-
lation” utspelar sig. Mycket talar för 
att den genomsnittlige Tokyobesöka-
ren kommer att vara betydligt gladare 
än Bill Murrays karaktär. 
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CASE [MEMORIAL BRIDGE]

NÄRA 
ÖGAT

En kollision på en amerikansk fl od 
bevisade värdet av Trelleborgs fendrar för 
att skydda infrastruktur, fartyg och miljö.

skydd av 22 Super Cone-fendrar från 
Trelleborg. En fender lossnade helt, 

och de båda intill den skadades. 
Fendersystemets uppgift är 

att absorbera kollisionskrafter, 
skydda bron och garantera 
säkerheten för dem som trafi-
kerar den. Samtidigt skyddar 
systemet fartygets skrov, vilket 
i detta fall förhindrade en mil-

jökatastrof.
Tidigare hade fendrarna ifrå-

gasatts – var de verkligen nödvän-
diga för att skydda brofundamenten, 

med tanke på hur osannolik en incident 
som denna är? Efter kollisionen kommenterade 

Bill Boynton vid New Hampshire Department of Trans-
portation: 

– FENDERSYSTEMET GJORDE SITT JOBB och skyddade bro-
fundamenten. Jag är verkligen glad att de fanns på plats. 

Det effektiva skyddet innebar att brons öppningsme-
kanism inte påverkades alls, utan bron hölls öppen för for-
donstrafik både under och efter kollisionen. Det förelåg 
inte heller någon risk för de många bilförare, fotgänga-
re och cyklister som använder bron för sina dagliga resor. 

Richard Hepworth, chef för marina system inom Trel-
leborg Offshore & Construction, är glad att den rätta lös-
ningen fanns på plats. 

– Om man betänker de potentiella konsekvenserna 
av en olycka som denna, och de skador som hade kunnat 
uppstå utan fendrarna inser man verkligen hur viktigt det 
är att ha ett sådant skydd. Fendrarna skyddade inte bara 
bron utan även fartyget. Om fartyget hade blivit allvar-
ligt skadat skulle dieselolja ha kunnat läcka ut, vilket hade 
inneburit svåra miljökonsekvenser, säger han.

Archer Western Contractors samarbetade med Trelle-
borg för att leverera fendrar till projektet. Stephen A. Del-
Grosso, senior projektledare inom Archer, säger: 

– Vi arbetade nära varandra i utformningen av fender-
systemet och vi var imponerade över Trelleborgs förmå-
ga att leverera en lösning som uppfyllde projektets behov.

Trelleborg levererade fendersystemet under 2013, 
tillsammans med kedjor och tillbehör. Elva system 
levererades för att skydda de båda 
fundamenten som bär bron. Nya 
fendersystem ska levereras för att 
ersätta de komponenter som skadades 
vid kollisionen. 

I MARS 2014 kolliderade en oljetanker på Piscataqua River 
i Portsmouth, New Hampshire, USA, med ett av funda-
menten till Memorial Bridge – en hårt trafikerad led för 
cyklister, bilar och fotgängare.

Tack vare fendersystemet på bron skadades varken far-
tyget eller brofundamentet, och en potentiell miljökata-
strof kunde undvikas. 

Den närmare 200 meter långa tankern Seapride hade 
just lämnat hamn i Piscataqua River och var fullastad med 
dieselolja. Bron fick bara minimala skador, tack vare sitt 

TEXT 
PETRA LODÉN

FOTO 
GETTY IMAGES
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T O M H E T E N S 

B E L Ö N I N G : 

N Y A  M Ö J L I G H E T E R

TANKAR & TRENDER

Tomrum finns 
överallt – även i fasta 

material. Krishan Chawla 
och Gary Gladysz förklarar hur 

man ska förstå håligheters 
roll och hur tomrummet kan 
utnyttjas för att konstruera 

nya material.

TEXT TRISH RILEY  FOTO STEVEN ST. JOHN
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TANKAR & TRENDER

V
i kanske tänker på tomrum som intighet – utrymme som 
i bästa fall väntar på att fyllas med något nyttigt. Men 
forskare och ingenjörer vet att hålrummen har ett egen-
värde. De kan stärka strukturer och göra dem mer hållfas-
ta utan att tynga dem med mera material. Förmågan att 
hantera denna intighet skapar nya möjligheter på många 
områden, från utforskning av havsdjupen och rymden till 
hantering av metangas och dess inverkan på den globa-
la uppvärmningen. 

– Extra vikt kostar extra energi att flytta, säger Dr Kris-
han Chawla, professor emeritus i materialvetenskap vid 
University of Alabama i Birmingham, USA.

Krishan Chawla och Dr Gary Gladysz, partner respek-
tive ägare i Empyreus LLC, har ägnat en stor del av sina 
karriärer åt att studera håligheter för att öka förståelsen för 
deras viktiga funktion. Sedan 2004 har Krishan Chawla 
och Gary Gladysz (tidigare ansvarig för FoU inom Trel-
leborg Offshore & Construction) varit värdar för konfe-
rensserien Syntactic and Composite Foams, organiserad av 
Engineering Conferences International. 

Paret släppte sin bok Voids in Materials: From Unavoi-
dable Defects to Designed Cellular Materials (Elsevier) i sep-
tember 2014, och den fjärde konferensen hölls i november. 
Omkring 40 framstående forskare från universitet, natio-
nella laboratorier och industri deltog. Konferenserna är ett 
redskap för att utforska mysterierna de studerar. 

– Vi tittar på alla typer av skum – metalliska, polyme-
ra, keramiska – och karakteriserar dem med mycket avan-
cerad utrustning och granskar olika aspekter på samma 
ämne. Vi lär oss alltid nya saker från andra människor, 
säger Krishan Chawla.

Han konstaterar att även om böcker om polymerskum 
är långt ifrån ovanliga inom ingenjörsvetenskapen har deras 
förlag, Elsevier, hittat sin egen unika strategi: här stude-
ras material och funktionalitet genom tomrummets lins. 

– I denna bok lägger vi fram tanken att alla material har 
tomrum på någon nivå, och vi kan styra storlek och fördel-
ning av dessa håligheter för att ta fram material med spe-
cifika egenskaper och karakteristik, säger han.

Båda forskarna medger att tomrum sällan värderas 
efter förtjänst. 

– Håligheter finns överallt, vare sig vi vill eller inte. Det 
gäller bara att hantera dem. Fast eller inte, det finns tom-
rum som tillför funktionalitet till alla material. I vissa fall 
kan närvaro av håligheter vara skadligt. Vi måste förstå 
under vilka omständigheter så är fallet. Det handlar om 
att bygga material, från atomnivå, via nanoskala och upp 
till makroskala, och bygga in tomrum på varje nivå för att 
skapa specifika materialegenskaper. Detta angreppssätt 
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MIKROSFÄRER
Trelleborgs Eccospheres® är tunnväggiga, 
ihåliga glasmikrosfärer (HGMS), utveckla-
de för att fylla de höga krav på hållfast-
het, vikt och elektriska egenskaper som 
företag inom flyg, försvar och industri stäl-
ler. Förstoring avslöjar en nästan perfekt 
sfärisk form hos HGMS. För blotta ögat 
framstår materialet som ett fint, vitt, frifly-
tande pulver. De unika egenskaperna hos 
Eccospheres kan bidra till att minska 
kostnader, förbättra produkter och göra 
det enklare att bearbeta material. 
Eccospheres kan kombineras med 
många polymer- och hartsmaterial och 
kan ersätta eller kombineras med andra 
material för att skapa kompositer. Tekni-
ken kan tillämpas för extrema processför-
hållanden (extrudering, rullfräsning och 
pressgjutning), för kemiskt känsliga sys-
tem (silikoner, vinylestrar, epoxi med lång 

brukstid), högvis-
kösa system, hög-
temperatursys-
tem och material 
med låga elektris-
ka förluster.

möjliggör aldrig tidigare skådade kombinationer av egen-
skaper, säger Gary Gladysz.

Enligt Krishan Chawla ger detta stora konsekvenser för 
framtida forskning. 

– I boken går vi på djupet med hur man ska förstå tom-
rummets roll, och hur vi kan utnyttja tomrum effektivt för 
att ta fram nya material. Biomaterial är ett av de områden 
som vi tror kommer att bli mycket viktiga för implantat 
inom den närmaste framtiden, säger han.

FÖRFATTARNA HOPPAS ATT DERAS BOK ska fungera som 
en färdplan för materialkonstruktörer. 

– Kanske kan vi skapa nya funktioner i material och 
komponenter genom att bygga in hålrum i olika skalor. 
Vid universiteten ges ytterst få kurser om skummaterial, 
trots de många tillämpningarna. Skumtekniken nämns 
knappast. Vi vill öka medvetenheten om vad som händer 
med håligheter och vad som händer med dessa material, 
säger Gary Gladysz. 

En tillämpning som Krishan Chawla och hans kolle-
gor har utvecklat ser mycket lovande ut för att rena vatten 
som kontaminerats av industriella textilfärger eller oljespill, 
eller av antibiotika och andra läkemedel. 

– Vi gör mikrosfärer av glas och belägger dem med 
titandioxid. Sfärerna är ihåliga. Vi tillsätter ett skum av sfä-
rer med titandioxid i det förorenade vattnet. Under inver-
kan av ultraviolett strålning bryter titandioxiden ner dessa 
föroreningar till ofarliga substanser. Att belägga utsidan av 

ihåliga kulor med titandioxid är något nytt. När kulorna 
tillsätts vattnet bildas ett skum som flyter på vattenytan. 
Det är helt ofarligt, säger Krishan Chawla.

En annan viktig tillämpning av forskningen är möjlig-
heten att bromsa den globala uppvärmningen som beror 
på metangas. 

– Allt mera metan hamnar i atmosfären på grund av 
upptinandet av permafrosten som binder naturligt före-
kommande metanhydrat, liksom av jordbruk och avfalls-
deponier. Allt stiger upp i atmosfären. Det enda sättet att 
binda metan är att fånga molekylerna i en robust bur och 
använda den substansen för att utvinna energi. Denna 
metanhydratstruktur består av en enda molekyl av metan 
inne i en isbur. Det finns alltså ett tomrum av den skalan 
i buren. Genom att studera strukturen och håligheterna i 
metanhydrat, kan vi skapa organiska molekyler med större 
hålrum som rymmer mer metan. Potentiellt kan vi fånga 
in denna metan och låsa in den i en mer termiskt stabil 
fast struktur, säger Gary Gladysz.

Han och Krishan Chawla säger att de hoppas att få kon-
takt med branschexperter och forskare som är intressera-
de av att införliva tomrum i sitt arbete. 

– Vi skapar intresse för att studera material och under-
söka vilka funktioner som håligheter kan bidra till, säger 
Krishan Chawla. 

Gary Gladysz säger att resultaten är imponerande. 
– Som i exemplet metanhydrat vänder vi oss till natu-

ren för att leta efter lösningar som vi sedan förbättrar.   

”Vi vill öka medve-
tenheten om vad 
som händer med 

håligheter och vad 
som händer med 
dessa material.”
Dr. Gary Gladysz
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Portfölj eller 
tryckduk? 

Faktiskt lite 
av varje.

NEWS [UPDATE]

BFS PRESSRUM SOLUTIONS, som tillverkar och 
levererar förbrukningsmaterial till tryckerier, har 
hittat ett användningsområde för uttjänta tryckdu-
kar från Trelleborg. Elvis & Kresse, ett företag som 
tillverkar livsstilsprodukter för miljömedvetna kon-
sumenter, förvandlar de utslitna tryckdukarna till 
lyxiga portföljer. Företaget har sitt huvudkontor i 
Kent i Storbritannien. Elvis & Kresse har kombi-
nerat det kompressibla skiktet på begagnade tryck-
dukar av typ Trelleborg Rollin från BFS-kunderna 
Polestar Wheatons och Integrity Print i Reading 
med uttjänta brandslangar från Londons brand-
kår. Resultatet är mjuka och exklusiva portföljer.

Portföljernas foder är tillverkade av återvunnet 
militärt fallskärmssiden, och även förpackningar 
och etiketter baseras på återvunna material. 

Trelleborg har fått uppdraget att leverera 
sitt isoleringsmaterial för höga tempera-
turer till etapp två av Erha North-projek-
tet i Nigeria. Trelleborgs kund är Subsea 
7, som sysslar med teknik, konstruktion 
och konsultverksamhet för djuphavspro-
jekt. Trelleborg ska leverera flera ton av 
sin avancerade silikonisoleringslösning, 
Vikotherm S1, för höga temperaturer. 
Materialet ska användas till olje- och gas-
ledningar i fält. Beläggningen består av 
ett material som vulkaniserar i rumstem-
peratur och som utan vidare uppfyller 

kravet att fungera i temperaturen 149 
grader Celsius.

Lee Roskell, offertchef inom Trelleborg 
Offshore & Construction, säger: 

– Vi utvecklade en högtemperaturpro-
dukt utan mikrosfärer, för att förbättra 
det totala resultatet av isoleringssyste-
met. Detta gav en extra garanti för att 
produkten har installerats på rätt sätt 
och är lämplig för sitt ändamål. Både det 
gjutna isoleringsmaterialet och underla-
get kontrolleras.

GARANTERAT FLÖDE I NIGERIA

Begagnade tryck-
dukar blir lyxiga 
portföljer

TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS levererar tätningar i 
avancerade elastomermaterial för att förbättra prestan-
da hos Proservs provtagningsverktyg för djuphavsbrun-
nar och rörledningar. Tätningarna löser problemet med 
snabb dekompression. Elastomertätningar av typen 
XploR™ bidrar till att lösa problemen med höga och 
låga temperaturer för Proservs undervattensutrustning, 
liksom den kemiska kompatibiliteten med sura gaser. 

Utmaningen med snabb 
gasdekompression

App mäter 
kostnads-
besparingar
Trelleborgs app Tire Efficiency, som 

kalkylerar med den totala ägande-

kostnaden, mäter de fördelar som 

en uppsättning Trelleborgdäck kan 

ge. Både kostnadsbesparingar och 

sparad arbetstid beaktas. Appen är 

speciellt utvecklad för jordbrukare, 

entreprenörer och specialiserade 

däck- och maskinhandlare. Använ-

daren kan välja antal hektar, speci-

fik verksamhet, arbetstid och flera 

andra parametrar. Bedömningen 

baseras på ett års drift och avser en 

uppsättning däck för en axel. 

Appen Tire Efficiency kan laddas 

ner till surfplattor med iOS eller 

Android.
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TRELLEBORG HAR TECKNAT AVTAL med Shanghai 
Hyster Forklift Ltd. om att leverera däck till 
bolagets tillverkning i Shanghai.

– Vi är stolta över att väljas som en OEM-part-
ner för Shanghai Hyster Forklift Ltd. Vi ser fram 
emot att samarbeta och se till att kunderna får 
maximalt värde från deras val av Hyster-gaffel-
truckar, säger Richard Wang, nationell försälj-
ningschef inom Trelleborg Wheel Systems.

LEVERANS 
AV TRUCK-

DÄCK I KINA
Full rulle 

Föregångaren till denna uppfinning 
förändrade världen på många 

sätt. Men vad det är? Rätt 
svar längst ner 

på sidan.

LEDTRÅDEN

Trelleborgs Solventless Roller Headline, en lösningsmedelsfri 
produktionslinje för tillverkning av tryckdukar.
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Trelleborg är en världsledare inom 
specialutvecklade polymerlösningar. 
Vi tätar, dämpar och skyddar kritiska 
applikationer i krävande miljöer. Våra 
innovativa lösningar accelererar kun-
dernas utveckling på ett hållbart sätt. 
Trelleborgkoncernen omsätter drygt 
22 miljarder kronor och har verksamhet 
i över 40 länder. Koncernen består av fem 
affärsområden: Trelleborg Coated Systems, 
Trelleborg Industrial Solutions, Trelleborg 
Offshore & Construction, Trelleborg Sealing 

Solutions och Trelleborg Wheel Systems. 
Trelleborgkoncernen äger dessutom 
50 procent i TrelleborgVibracoustic, en 
global ledare inom antivibrationslös-
ningar för personbilar och tunga fordon, 
med en omsättning på drygt 16 miljarder 
kronor och verksamhet i cirka 20 länder. 
Trelleborgaktien har sedan 1964 varit 
noterad på börsen, och listas på Nasdaq  
Stockholm, Large Cap. 

www.trelleborg.com


