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Mjukpapper
Prägling gör 
pappret mjukt

I alla väder
Prestigefyllda
byggnader visar 
sina bästa sidor

TRELLEBORG DUKAR UPP TORRT I HONGKONGTUNNELN

Aleksandar Matic, professor i fysik, 
berättar om banbrytande arbete 
med litium-svavelbatterier.

”Vi har hittat VV

Vågkraft har potential att bli ett av svaren på 
den globala efterfrågan på ren och säker energi.

VÅGA SATSA
på framtidens energi

Ett magasin från Trelleborg-
koncernen. Lösningar som
tätar, dämpar och skyddar
kritiska applikationer.
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Case sid. 18  
Tankar & trender sid. 19  
Nyheter/I korthet sid. 22

FINA FASADER 
Tätningar spelar stor roll för den glänsande 
utsidan av nya kontors- och bostadsfastigheter.

Peter Nilsson, vd och koncernchef  

6

MATEN STÅR PÅ BORDET 
Njut av mat och dryck med hjälp 
av Trelleborg.

SAMMANKOPPLADE STÄDER 
En sänktunnel förbinder Kowloon med 
Hongkongön.

TEKNIK MED NIO LIV 
Framtiden är ljus för avancerade 
trycklösningar. 

Sol, vind och vatten
ENERGIPRODUKTION baserad på sol och vind växer 
snabbt. År 2015 installerades 63 000 MW vind energi, 
vilket innebar en total installerad effekt globalt på 
432 000 MW. Kina leder ligan med en tredjedel av 
 världens totala vindenergikapacitet.

Trelleborg har levererat produkter och lösningar för 
vindkraftverk sedan tekniken föddes, och efterhand 
som industrin skapar nya lösningar och utvecklas 
gör Trelleborg det också. Vi är också stolta deltagare 
i Wetfeet-projektet, som kan komma att innebära 
kommersiell exploatering av havsvågor. Det kan du läsa 
om i detta nummer av T-Time. 

Dessutom är jakten igång efter ett batteri som är 
 billigt och miljövänligt, och som kan lagra stora mängder 

energi under lång tid. Jag hoppas att du kommer 
att gilla artikeln om denna utmaning, med början 

på sidan 19.
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T-Time utkommer tre gånger om året. 
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inte spegla Trelleborgs åsikter  
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Har du några frågor om Trelleborg eller 
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R U L L E

Bakom de hushålls-  
och toalettpapper de 

flesta av oss använder 
döljer sig en hemlighet. P Å

TEXT  
GEA SCANCARELLO

FOTO  
MAURIZIO CAMAGNA

Gummi av  
högsta kvalitet.
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ID KONVERTERINGSANLÄGGNINGEN 
i Diecimo, vid floden Serchio i Italien, 
tillverkar  Industrie CartarieTronchetti 
(ICT) 4,5 kilometer mjukpapper 
per minut. Driften pågår 16 till 24 
timmar per dag, minst fem dagar i 
veckan. Totalt tillverkas tusentals ton 
papper per år. 

ICT använder bara 100 procent ren cellulosa som 
rå material. Företaget är miljöcertifierat längs hela sin 
 leveranskedja – något som har gett ICT och dess mest 
kända produkter en tätposition på de italienska och euro-
peiska marknaderna. 

Diecimoanläggningen är en av sju som ICT driver i 
Europa. Totalt har företaget 1300 medarbetare. På Diecimo 
fokuserar man på att styra egenskaperna hos pappers-
rullarna som kommer ut ur maskinen – hur mjuka, hur 
stora och hur fasta de är. 

– Vår uppgift är att ge pappret mervärde i präglings-
processen. Processen ökar antingen mjukheten eller 
absorptionsförmågan hos pappret, eftersom präglingen 
ökar kontaktytan mellan papper och vatten och därmed 
 papprets förmåga att hålla kvar vatten, säger anläggnings-
chefen Sergio Bertoncello.

Präglingsprocessen garanterar att mjukpappersrullarna 
blir enhetliga till både utseende och känsla. Det är denna 
jämna och höga kvalitet som kunderna betalar för. ICT 
satsar mycket pengar och forskning på utveckling av präg-
lingsmönster. Men processen att prägla mönster i papper 
kan vara tuff och ställer höga krav på utrustningen. Om 
gummibeläggning som används i maskinerna inte har 
rätt hårdhet eller elasticitet tenderar pappret att brista 
och slutprodukten kan med tiden förlora sina egenskaper. 

– Tidigare använde vi gummiklädda valsar utan att fästa 
så mycket uppmärksamhet vid deras kvalitet. De fungerade 
på sin höjd i åtta månader – efter det hade slutprodukten inte 
längre tillräckligt jämn och hög kvalitet. Vi var tvungna att byta 
dem ofta, förklarar Paolo Tintori, produktionschef på ICT. 

ICT noterade stora förbättringar med Trelleborgs Rol-
lin Plasticote i konverteringsprocessens limningsfas, vilket 

V

EDGE [ICT]

gjorde det logiskt att övergå till rullar 
av typen Trelleborg Rollin XL Plast 
för prägling. 

– Skillnaden ligger i hållbarheten. 
Efter lång tids användning förlorar 
gummiklädda valsar normalt sin hård-
het, och präglingsresultatet förändras. 
Det gäller inte för XL Plast och beror 
på kvaliteten hos Trelleborgs gummi och 
på företagets kompetens, säger Tintori.  

Guillaume Bordais, försäljnings-
ansvarig för tryckdukar inom Trelle-
borg Coated Systems, förklarar så här: 

– Trelleborg utnyttjar både 

GUMMI FÖR MJUKHET
ICT använder Trelleborgs gummiklädda valsar Rollin XL 
Plast – en high-end lösning för exklusiva varumärken, 
kända för mjukhet och likformighet hos hushålls- och toa-
lettpapper. Hög elasticitet, nötningsbeständighet och mot-
ståndskraft mot mekanisk påkänning, i kombination med 
likformig hårdhet, är de viktigaste funktionerna hos vals-
arna. Det här gör dem till smarta lösningar i en snabbrörlig 
produktionsmiljö med tuffa krav på prägling, som dubbla 
eller extra höga mönster. ICT använder också Trelleborg 
Rollin Plasticote i limningsprocessen, där den viktigaste 
egenskapen är att inte dra till sig de enorma mängder 
damm som alltid uppstår i en konverteringsanläggning.

gummi receptet och en unik program-
vara som tillåter oss att simulera det 
dynamiska beteendet hos gummi. På 
så sätt kan vi definiera den mest läm-
pade gummi beläggningen, och satsa 
på hårdhet, tjocklek och struktur. Vi 
levererar gummibeläggningen tillsam-
mans med noggranna rekommenda-
tioner för hur den ska användas. Det 
gör att belastningen på gummit mins-
kar. Det är en kundfokuserad lösning 
som gör det möjligt för oss att spara 
stora belopp och undvika extra kost-
nader. 

FÖR MER 
INFORMATION

guillaume.bordais 
@trelleborg.com
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Vår uppgift är att ge 
pappret mervärde i 
präglingsprocessen.”
Sergio Bertoncello, anläggningschef på ICT 
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På byggnadsfasader är tätningar osynliga men kritiska  
faktorer som påverkar funktion och livslängd. Trelleborg 
står för hög kvalitet, ett rykte som har fört företaget till  
en ledande position i branschen.
TEXT JOHN FRANK FOTO PETER STASIEWICZ

Håll 
fasaden
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EXPERTIS [FASADER]
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är vi låter blicken svepa längs fasaden på 
en spektakulär ny kontors- eller bostads-
byggnad kanske vi beundrar designen 
eller byggnadens majestätiska utstrålning. 

Däremot har vi svårare att urskilja ett av de byggelement 
som gör hela projektet möjligt – tätningarna som omger 
huvuddelarna av byggnadens fasad. Dåligt utformade 
tätningar kan göra att luft och vatten tränger in. Det 
leder till energiförluster och strukturskador, faktorer 
som skadar en byggnads anseende och dess chanser att 
locka hyresgäster och köpare.

7T·TIME 2·2016

N

Willis Tower  
i Chicago använder 
Trelleborgs profil-
tätningar för att 

skydda konstruk-
tionen mot väder 

och vind.
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MELLAN GLAS OCH STÅL
Profiltätningar används för att fälla in glas-
paneler i utfackningsväggar och fasader, för 
att skapa luft- och vattentäta tätningar inom 
fasadsystemet och täta kring ytterkonturen 
av sammanbyggda väggpaneler. De används 
också i rörelsefogar och för att täta rörliga 
 komponenter, som fönster och dörrar. 

Tätningar måste tåla nedbrytande inverkan 
från omgivningen, som värme, vatten, ozon, 

saltstänk och UV-strålning. De måste vara mot-
ståndskraftiga men samtidigt motstå bestå-
ende deformation under dynamisk belastning 
och vind.

 Vissa tätningar får utstå kraftig kompression 
och måste ändå behålla sin funktion. Under 
sådana förhållanden kan det krävas material 
med extra höga prestanda, exempelvis av 
 silikon eller peroxidvulkaniserad EPDM.

8 T·TIME 2·2016

EXPERTIS [FASADER]

Det är därför konstruktörer, tillverkare och fasadkonsul-
ter inom byggbranschen bara vill samarbeta med de mest 
pålitliga tätningsleverantörerna på marknaden. Här kom-
mer Trelleborg in, som global ledare inom tätningsprofiler. 

Trelleborgs tätningar används i USA i prestigefyllda 
projekt som Hudson Yards utvecklingsprojekt på Man-
hattan, Willis Tower i Chicago och ExxonMobils hyper-
moderna huvudkontorskomplex i Houston. Ytterligare 
exempel hittar vi i Saudiarabien, Hongkong, Mongoliet 
och på andra exotiska platser. 

– Våra kunder uppskattar verkligen att vi har ett team 
av människor som förstår deras behov. Vi analyserar kundernas behov och 
omsätter dem till specifikationer och ritningar som vi sedan använder för att 
producera tätningar för en specifik uppgift, förklarar Mike Scanlon, försälj-
nings- och marknadsföringsansvarig för tätningsprofiler i USA inom Trelleborg 
Industrial Solutions.  

Att uppfylla kundens krav är naturligtvis avgörande, men Trelleborg måste 
också uppfylla dem i tid för att behålla sin ledande ställning inom byggbran-
schen. Trelleborg kanske bara får en månad på sig att utforma och utveckla de 
verktyg som behövs för att skapa tätningar till ett byggprojekt, förklarar Mike 
Scanlon. I byggprojektet kan det dessutom förekomma flera olika tätningskrav 
som hans team måste hitta lösningar på. De har fått sin beskärda del av udda 
förfrågningar. I ett projekt behövdes en tätning som skulle vara beständig 
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FÖR MER 
INFORMATION

mike.scanlon 
@trelleborg.com

9T·TIME 2·2016

mot lokala papegojor som hade fattat särskilt tycke för 
 gummitätningar i byggnader.

Mike Scanlon har sett byggbranschen gå igenom 
många förändringar under de senaste åren och vet vad 
dessa förändringar har inneburit i fråga om att utveckla 
topprankade tätningssystem. Som exempel kan nämnas 
att väggkomponenter till stora byggprojekt numera ofta 
byggs i en produktionsanläggning och transporteras färdiga 

till byggplatsen för montering, istället 
för att platsbyggas som förr i tiden. 
Det kräver större och mer avancerade 
tätningar.

Datorstödd konstruktion och 
byggnadsadministration har gett upp-
hov till byggnader med mer komplexa 
geometrier – former som skapar nya 
utmaningar för tätningskonstruktörer.

– Vissa konstruktioner är så 
komplicerade att man måste ställa 
sig frågan om det alls går att skapa 
en fungerande tätning, säger Mike 
Scanlon. 

Det innebär att Trelleborg sam-
arbetar med kunden för att utforma 
lösningar, producera verktyg för att 
kunna tillverka dessa lösningar, ta 
fram testtätningar och modeller för 
att säkerställa att lösningarna kommer 
att fungera på rätt sätt, och sedan till-
verka tätningarna – allt enligt kundens 
snäva tidplan.

 
EN ANNAN STOR förändring som Mike 
Scanlon och hans team har sett är 
Trelleborgs ökande globala räckvidd. 
Flera byggföretag i USA har tagit sig an byggprojekt på 
utländska marknader, och valt Trelleborg som tätnings-
leverantör. Som ett resultat av detta har Trelleborgs 
goda rykte spridit sig så mycket att företaget i dag leve-
rerar tätningsprofiler i Asien, Sydamerika och andra 
delar av världen utanför Europa och Nordamerika.

Ett tätningssystem utgör bara en bråkdel av den 
totala kostnaden för en byggnad, men det är en vik-
tig bråkdel. Fasader står ofta för 20 procent av den 
totala kostnaden för ett byggprojekt och tätningar bara 
för 2–5 procent av fasadkostnaderna. Mike Scanlon 
betonar dock att trots tätningarnas relativt beskedliga 
värde i förhållande till byggnaden i övrigt kan dåliga 
tätningar innebära kostsamma reparationer längre 
fram. Därför bör man lägga stor omsorg på tätning-
arnas kvalitet och design. 

– Vår kunskap om fasadtätningsprofiler och vår 
expertis grundas på vår ambition att behålla det höga 
förtroende våra kunder har för oss. Vi ser oss inte 
primärt som gummitillverkare. Vi anser oss vara ett 
företag som kan erbjuda en lösning på viktiga tät-
ningsproblem för fasader i de mest krävande miljöer, 
säger Mike Scanlon. 

MIKE SCANLON

Bor 
Chagrin Falls, Ohio, USA. Ursprungligen 
från New York. 

Utbildning
Lämnade University of Dayton (Ohio) med 
en kandidatexamen i historia, med inrikt-
ning på arkitekturhistoria.

Arbete
Arkitektbyrå under studietiden och 
efter examen från University of Dayton. 
Detta ledde till anställning hos en fasad-
entreprenör. Fick efter några år möjlighet 
att engagera sig i etableringen av ett 
 gummiföretag som riktade sin försäljning 
mot tillverkare av aluminiumstrukturer 
för byggnader. Bott i Kuala Lumpur, 
Malaysia, 1992–1996. Under den tiden 
levererade han packningar och tät-
ningar för Petronas Towers, då de högsta 
 byggnaderna i  världen. Anställdes vid 
EPG i slutet av 1996. EPG blev en del av 
Trelleborgkoncernen 2006.  

Intressen och familj
Fru, två barn och fyra barnbarn. ”Jag till-
bringar mycket tid med dem, när jag inte 
jagar runt på skyskrapeprojekt över hela 
världen. Om jag inte har något annat för 
mig är jag helst på golfbanan.” 

Det bästa med mitt jobb
”Jag får leda ett team av mycket duktiga 
människor som har en passion för verk-
samheten och för att hjälpa våra kunder.”
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Trelleborg är världens 
ledande tillverkare av  

vinslangar. Dessa har ett 
speciellt ytterskikt som gör 
att de glider lätt och smidigt 

på golvet när de ska  
flyttas i vineriet.

BlueTire-teknik  
från Trelleborg minimerar 

jordbruksmaskinernas mark-
tryck och kompressions-
skador på marken vilket 
skyddar organismerna  

i jorden.

Energiproduktion från   olja, gas, 
vind, vatten och sol har ofta 

Trelleborgs lösningar. Flytlösningar 
för offshore utrustning, vibrations-
dämpare, avancerade tätningar, 
marina slangar för oljehantering, 

för töjnings system och avancerade 
kopplingar.    

VAR DU ÄN ÄR

Medan vi förbereder middag i köket är det svårt att 
föreställa sig de industrier, personer och processer 

som säkerställer att det finns något att äta eller dricka 
på bordet. Bakom våra grundläggande vardagsbehov 

hittar vi flera väsentliga Trelleborglösningar.

DUKAT FÖR  

FAMILJELIV

TEXT DONNA GUINIVAN  ILLUSTRATION RIKARD SÖDERSTRÖM/TT NYHETSBYRÅN
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Tryckdukar från Trelleborg 
säkerställer bästa bildåter-
givning på alla typer av för-

packningsytor, från papper till 
film, kartong och metall. 

Livsmedels- och läke medels- 
 industrin måste uppfylla nationella 

och  internationella regler och standar-
der. Hit  levererar Trelleborg produkter 

för tillämpningar som blandnings-
säkra ventiler, centrifugkapslingar, 

snabb kopplingar, fyllnings maskiner 
liksom  tätningar som till exempel 

används i kaffemaskiner.

I livsmedels- och dryckes-
produktion används aggres-

siva kemikalier för att rengöra 
processlinjer. Tätningsmaterial 
som Trelleborgs Isolast ger hög 

tätningslivslängd i krävande 
miljöer, en förutsättning för 
effektiv volymproduktion.

Mjölk må vara skonsamt 
att dricka men går hårt åt 

många gummimaterial. För 
att pumpa och tran sportera 

mjölkprodukter används special-
utvecklade gummimaterial och 
slangar, utvecklade för att klara 

den tuffa mejerimiljön.

Visste du?

1 biljon dollar
 

Lantbruk är världens största industri. 
Lantbruket sysselsätter en miljard  

människor som producerar livsmedel 
till ett värde av över 1 biljon dollar per år. 
Jorderosion är en viktig fråga i och med  

att hälften av planetens matjord har gått  
förlorad under de senaste 150 åren.

275 700 000 hl
 

År 2015 producerades 275,7 miljoner  
hektoliter vin. De ledande producenterna, 
Italien och Frankrike, stod för 35 procent  

av produktionen.

3,03 biljoner dollar 
 

Internationellt förväntas förpackade  
livsmedel ge intäkter på 3,03 biljoner  

dollar under 2020 – en tillväxt på  
4,5 procent per år från 2015.

89,5 kg
 

Den genomsnittliga årliga konsumtionen  
av mjölk 2030 uppskattas till  

89,5 kilo per person.

1 900 000 000
 

1,9 miljarder Coca-Cola-produkter säljs  
varje dag över hela världen.

17%
 

Den totala globala vindkraftskapaciteten 
nådde 432 419 MW vid slutet av 2015,  

vilket motsvarar en kumulativ tillväxt på  
17 procent sedan början av året. Kina ligger  

i tillväxttopp med 30 500 MW i nya  
anläggningar under året.

 
Källor: WHO Technical Report Series – Diet, Nutrition and the 
Prevention of Chronic Diseases, International Organisation 
of Vine and Wine (OIV), www.worldwildlife.org, Research and 
Markets, GWEC, Coca-Cola, Wikipedia.
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DEN NYA DUBBLA järnvägstunneln under Victoria Harbour 
som projekteras av MTR Corporation kommer att löpa 1,3 
kilometer mellan Kowloon och Hongkongön. Trelleborg 
har skrivit ett avtal med Penta Ocean och China State JV 
om att täta sänktunneln som ingår i Hongkong-projektet 
Shatin to Central Link.

Tunneln ska bestå av elva betongelement, vardera cirka 
160 meter långa. De bogseras till byggplatsen vatten vägen. 
Elementen ska kopplas samman med Trelleborgs Gina-
tätningar. Tätningarna levereras i form av slutna rektangu-
lära ramar som monteras i ändarna av varje tunnelsektion. 
Dessutom används Trelleborgs Omega-tätningar. Båda 
produkterna har förmågan att stå emot seismisk aktivitet 
och absorbera rörelser mellan tunnelsektionerna.

– Våra tunneltätningar gör det möjligt för installatörer 
att pressa samman segmenten på stort djup med mindre 
avancerad utrustning. Det beror på att Gina-tätningen är 
mjukare och tätar effektivt redan vid den initiala kompres-
sionen. Dessa lösningar bidrar till att minska kostnader 
och installationstid för tätningarna, förklarar Andre de 

BÄTTRE AFFÄRER [TUNNEL SEALINGS]

Trelleborg har slutit avtal om att leverera en komplett  
lösning för tätningar till ett järnvägstunnelprojekt  
mellan Hongkong och fastlandet.
TEXT DANIEL DASEY, SARAH MUCKLE  
FOTO RATNAKORN PIYASIRISOROST

Ljuset i tunneln

Graaf, försäljningsansvarig för infra-
struktur inom Trelleborg Offshore & 
Construction. 

Trelleborgs Gina-tätning fungerar 
som primärtätning, med uppgift att 
förhindra vatteninträngning till följd 
av yttre vattentryck. Profilen på Gina-
tätningen mäter 370 gånger 370 milli-
meter och består av gummi av olika 
hårdhetsgrader för att uppnå optimala 
tätningsprestanda. Omega-tätningen 
fungerar som sekundär säkerhetstät-
ning, med förmåga att ta upp extrema 
rörelser. Den är konstruerad med två 
korsvävda armeringsskikt av nylon, 
för maximal hållbarhet och styrka. 
Tätningarna är dimensionerade för 
3,8 bars tryck på ett djup av 28 meter, 
men har kapacitet att stå emot upp 
till 5 bar.

Samverkan mellan de båda tätning-
arna möjliggör överföring av hydro-
statiska belastningar och relativ rörelser 

FÖR MER 
INFORMATION

andre.de.graaf 
@trelleborg.com

mellan tunneländarna, som följd av 
marksättningar, sprickor och kryp-
ning i betongen, temperaturväxlingar 
och jordbävningar.

– Trelleborgs uppgift är att pro-
ducera, leverera, installera, reparera 
och övervaka hela tunneltätnings-
lösningen från början till slut, säger 
Andre de Graaf. 

− Vår expertkunskap inom tunnel-
tätningar innebär att vi kan bistå med 
råd inom alla områden som har med 
uppdraget att göra, och vi har kun-
skapen att hantera varje installations-
mässig utmaning.

Projektarbetet på plats har inletts 
och Trelleborg har börjat tillverka 
 tätningarna.  

Tunneln beräknas vara klar 
år 2021.  
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KOWLOONKOWLOON

Den dubbla järnvägstunneln kommer att löpa 1,3 kilometer under Victoria Harbour och därmed förbinda Kowloon med Hongkongön.

HONGKONGÖN

Projektet beräknas 
vara klart år 2021.

13T·TIME 2·2016
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EN  O C E A N

AV

ENERGI
EU-kommissionens stora projekt Wetfeet 
har som mål att föra vågenergin närmare 

ett kommersiellt förverkligande.
TEXT ELAINE MCCLARENCE  FOTO ANDRE SILVA
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BLUE DIMENSION* [WETFEET]
*Blue Dimension avser produkter och 
lösningar som inte bara tillgodoser 
kundernas behov utan också ger 
mervärde åt människor och samhälle.
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Som ett första steg har en teknisk analys utförts som  
har identifierat vägen framåt. De följande stegen kommer 
att fokusera på de konceptuella genombrott som ska säk-
erställa att kraftverken fungerar även under stormförhål-
landen. Vidare gäller det att utveckla lämpliga strategier 
för drift och underhåll samt utforma kraftuttagsteknik 
för att generera elektrisk energi, tillsammans med nya 
material för nyckelkomponenter, som strukturmembran, 
styrteknik och negativ fjädring. Projektet kommer också 
att fokusera på en tvärvetenskaplig bedömning för stor-
skalig utbyggnad. 

EN AV DE viktigaste delarna i konstruktionen som helhet 
är flexibla gummimembran. Som medlem i Wetfeet-kon-
sortiet bidrar Trelleborg med sin materialtekniska expertis 
och långa erfarenhet inom konstruktion och tillverkning av 
stora gummiprodukter för att skapa membranen. Utma-
ningen ligger i att säkerställa att de kan leva upp till de stora 
arbetstryck och rörelser som krävs för att vågkraftverken 
ska fungera effektivt.

Jacco Vonk, ansvarig för marknads- och affärsutveck-
ling inom Trelleborg Offshore & Construction, förklarar 
Trelleborgs intresse för Wetfeet. 

– Vårt mål är att vara en teknisk partner till sektorn för 
förnybar energi. Vi har redan stor erfarenhet av vindkraft 
till havs. Specifikt kan Trelleborg erbjuda polymermem-
branteknik som kan användas i en mängd tätningstillämp-
ningar som är viktiga för vågenergiutrustning. Faktum är 
att våra membran och tätningar redan används i tidvatten-, 
vind- och vågkrafttillämpningar, säger han.

Wetfeet-projektet kommer att pågå till 2018, men 
Soraya Hamawi säger att resultat, data och kunskap som 
skapats inom ramen för projektet kommer att spridas 
löpande.

− Vågenergi kommer utan tve-
kan att vara en del av framtidens 
energimix, bara vi kan hantera de 
frågor som fördröjer utvecklingen 
av vågkraft på rätt sätt, säger hon. 

TEORIER KRING hur man skulle kunna utnyttja vågkraft 
har funnits i decennier, men kommersiellt gångbara lös-
ningar har visat sig vara svårare att hitta. Nu finansierar 
EU-kommissionen ett större projekt för att övervinna 
hindren för full kommersiell exploatering av havsvågor. 

– Wetfeet-projektet, som finansieras via EU:s ram-
program Horizon 2020, tar itu med de primära hinder 
som har bromsat vågenergiområdet. Vi identifierar och 
utvecklar komponenter, system och processer som förbät-
trar branschen som helhet, säger Soraya Hamawi. Hon är 
projektledare på Wavec Offshore Renewables, företaget 
som leder projektet.

– Vågenergiteknik har stor potential att uppfylla en 
del av den globala efterfrågan på en ren energikälla som 
skulle kunna utgöra ryggraden i ett säkert energisystem 
under de kommande decennierna, och bidra till att skapa 
arbetstillfällen i EU och i världen. Dessutom uppskattas 
potentialen för vågenergi till 29 500 TWh per år.

Projektet finansieras med 3,45 miljoner euro och är 
inriktat på ett antal viktiga frågor. Bland dessa kan nämnas 
tillförlitlighet och hållbarhet hos tekniska komponenter, 
höga utvecklingskostnader och den långa processen för 
kommersialisering, samt industriell skalbarhet av testad 
teknik. Sådana faktorer kommer att studeras inom ramen 
för två särskilda vågkraftverk som betraktas som kommer-
siellt intressanta på relativt kort sikt. 

De två aktuella konstruktionerna är en flytande, 
pend lande (oscillerande) vattenpelare och Symphony, en 
undervattensboj med föränderlig volym som är baserad 
på en tidigare konstruktion, utvecklad av en av projektets 
partner, Teamwork Technology. 

Soraya Hamawi noterar att det finns många typer av 
vågenergilösningar under utveckling – och de står alla inför 
ungefär samma problem. Detta innebär att resultatet av 
projektet kan – och utan tvivel bör – överföras till andra 
vågenergilösningar och till vågenergiindustrin i allmänhet.

WETFEET
Wetfeet-projektet samordnas av Wavec Offshore Renew-
ables. Partner i projektet är Johannes Kepler University 
Linz, Plymouth University, Innosea, EDP Inovação, Selmar, 
 Instituto Superior Técnico, Teamwork Technology, Aurora 
 Ventures, Trelleborg, Scuola Superiore Sant’Anna och 
 University of Edinburgh. 

FÖR MER 
INFORMATION

jacco.vonk 
@trelleborg.com

Flytande oscillerande 
vatten pelare (Oscillating 
Water Column, OWC) är en 
av två vågkrafttekniker som 
kommer att utvärderas 
i Wetfeet-projektet.
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TRYCKERIBRANSCHEN svajade när allt blev digitalt, men 
har en ljus framtid i produktion av exklusivt förpack-
ningsmaterial. 

– I dag förväntar sig konsumenter inte bara att för-
packningar ska vara funktionella, säger Cristiano Bette, 
ansvarig för forskning och utveckling inom Trelleborg 
Coated Systems. 

− De vill ha vackra förpackningar, med flera dimen-
sioner, som prägling, mycket högupplösta grafiska element, 
utmärkt färgåtergivning och skinande metallfolieringar. Den 
grafiska industrin håller på att förändras i grunden. För oss, 
som världsledande utvecklare och tillverkare av avancerade 
tryck lösningar, ligger det en fantastisk möjlighet i detta. Vi 
är väl positionerade för att vara en av få leverantörer som 
kan uppfylla branschens mer utmanande behov.

Den tryckmetod som drabbats av störst nedgång är 
djup tryck, som historiskt sett använts för tidskrifter, 

TEKNIK [TRYCKERI]

TRYCKERI
TRYCKmed högt

Många har spått att digitaltryck skulle 
slå ut den traditionella tryckindustrin. 
Men trycktekniken utvecklas och främjas 
bland annat av ökad produktion av  
exklusiva förpackningar, där digitaltryck 
helt enkelt inte kan konkurrera.  
TEXT DONNA GUINIVAN ILLUSTRATION GABRIEL SILVEIRA

FÖR MER 
INFORMATION

cristiano.bette 
@trelleborg.com

TRYCKDUKSSKIKT
Vid en första anblick förefaller en tryckduk vara ett enda polymerskikt, men  
i själva verket består den av flera skikt, däribland ett som är komprimerbart. 

Toppskikt

Textil

Textil

Textil

Komprimerbart skikt

Gummiblandning

kataloger och förpackningar. Metoden, som innebär att 
man graverar eller etsar in tryckmotivet på en cylinder, har i 
praktiken ersatts av offsettryckning sedan dess kvalitet nått 
motsvarande nivå. Huvudorsaken är offsettryckplåtarnas 
lägre produktionskostnader vid tryckning av små upplagor.

– Offsettrycket har utvecklats från 60 linjer per centi-
meter till 80 eller till och med 100, och traditionella tryck-
raster har ersatts med stokastiska raster. I denna teknik 
används frekvensmodulerade raster för att variera densiteten 
hos punkterna i enlighet med önskad grånivå. Detta tillåter 
otroligt hög bildupplösning, förklarar Francesco Ferrari, 
teknikansvarig för Trelleborg tryckdukslösningar.

– Men det betyder samtidigt helt andra krav på tryck-
dukarnas yta. Toleranserna är små, så att så mycket färg 
som möjligt överförs. Minsta mängd färg som ackumuleras 
på duken betyder förlust av punktskärpa.

Nu när arkoffsetpressar producerar upp till 20 000 
tryckta ark per timme, är tryckduken en mer kritisk faktor 
än någonsin för bästa tryckresultat. Trelleborgs forskning 
och utveckling av tryckdukar vid Lodi Vecchio i Italien 
har som mål att ta fram dukar som ska ge bästa möjliga 
resultat, oavsett vilket material som trycks.

TRELLEBORG HÖJER ständigt ribban och söker den perfekta 
matchningen mellan tryckduk och underlag som ska förses 
med tryck. I förpackningssammanhang kan det vara frågan 
om mjuka ytor, glanspapper, korrugerad kartong som inte 
får krossas, sladdrigt filmmaterial eller hård metall.

– Rätt komprimerbart skikt i en tryckduk är nyckeln 
till perfekt tryck. Det komprimerbara skiktet återfjädrar 
för att ge exakt rätt tryck för att överföra färgen från duk 
till tryckyta. Vid tryckning på metallytor krävs högt tryck 
för att överföra färgen, och då används vanligen dukar utan 
komprimerbart skikt. Vid tryckning med 100 procent 
mättnad är dessa dukar rätt val, säger Francesco Ferrari.

Cristiano Bette påpekar att både tryckerier och deras 
kunder i dag kräver samma kvalitet vid tryckning på metall 
som på papper eller kartong. 

– När vi trycker bilder där raster och punktåtergivn-
ing måste vara extremt skarpa och rena krävs ett kompri-
merbart skikt för att säkerställa rena och precist detaljerade 
bilder, säger han. Trelleborg är den enda tillverkaren av 
tryckdukar som kan erbjuda en duk med rätt kompri-
merbart skikt för dekortryck på metall. 
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MARKNADEN FÖR 
METALLFÖRPACKNINGAR
Enligt Smithers Pira, en ledande internatio-
nell auktoritet inom förpacknings-, pappers- 
och tryckeribranschen, landade den globala 
tryckvolymen på 870 miljarder dollar under 
2015, och man spår en årlig tillväxttakt på 
2 procent de närmaste åren. Smithers Pira 
konstaterar att förpackningsmarknaden 
växer med 3,5 procent per år, och beräknas 
omsätta 997 miljarder dollar 2020. 

Den globala metallförpackningsmarkna-
den beräknas uppgå till 136 miljarder dollar 
2020. Metallförpackningar blir allt mer popu-
lära på grund av konsumenternas förändrade 
smak och ökande försäljning av frysta och 
kylda livsmedel (i takt med ökad urbanise-
ring), samt konsumenternas preferenser 
för bearbetade och förpackade livsmedel. 
Ökningen drivs också av läkemedels- och 
kosmetikaindustrierna, eftersom metall-
förpackningar effektivt skyddar innehållet 
från yttre påverkan.
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TRELLEBORG HAR slutit avtal om ett docknings- och förtöjningsprojekt i 
Kina, för en ny importterminal för flytande naturgas (LNG) i hamnstaden 
Tianjin i nordöstra Kina. Anläggningen ägs och drivs av det statliga olje-
bolaget Sinopec. 

– Detta är en viktig framgång för oss, något som vi behöver för att 
upprätthålla vår position som marknadsledare i Kina, säger Scott Smith, 
ansvarig för marinteknik inom Trelleborg Offshore & Construction i Kina.

För närvarande finns det elva LNG-importterminaler i drift längs Kinas 
östkust. De ägs antingen av China National Offshore Oil Corporation 
(CNOOC) eller China National Petroleum Corporation (CNPC), som också 
kallas PetroChina. 

Men många fler LNG-importterminaler är under konstruktion. Under  
de kommande fem åren beräknas åtminstone tolv nya terminaler stå 
klara. LNG-importterminalen i Tianjin, som planeras vara klar år 2016,  
är Sinopecs tredje.

– Flytande naturgas är en vik-
tig källa till ren energi för Kina. 
Staten har åtagit sig att förbättra 
möjlig heterna att importera LNG, 
efterhand som Kina minskar sitt 
beroende av kol för värmekraftverk 
och ökar användningen av LNG som 
bränsle för nyttofordon och inrikes 
sjöfart, säger Scott Smith.

Trelleborg ska förse projektets 
LNG-terminal med en fullt integre-
rad storskalig lösning för förtöjning 
och för LNG-överföring.

I den omfattande utrustningen 
ingår tio snabblossande krokar för 
125 ton med integrerade spel, ett 
elektriskt fjärrlossnings system, ett 
övervakningssystem för förtöjnings-
kraft, hjälp systemet SmartDock, ett 
system för miljö övervakning, bär-
bara person sökarenheter, en bärbar 
terminal avsedd för hamnlotsen 
och ett omfattande centralt system 
för installation i kontrollrummet för 
lasthantering. Ytterligare ett system 
som ska levereras enligt avtalet är 
SeaTechnik Ship Shore System som 
tillverkas av Trelleborg i Storbritan-
nien. 

Trelleborg har anläggningar för 
docknings- och förtöjningsproduk-
ter både i Australien och i Qingdao 
i Kina.

Detta är Trelleborgs nionde 
projekt för LNG-terminaler i Kina. 
Trelleborg levererar mer än 60 
procent av alla förtöjnings- och över-
vakningssystem för LNG-terminaler 
globalt. 

Full gas

SMARTARE  
DOCKNING   
Trelleborg har förvärvat 
 Marimatech A/S, ett marknads-
ledande företag inom marina 
lots- och positioneringssystem. 
Företaget är specialiserat på 
utveckling av programvara som 
används för dockning eller för-
töjning av fartyg till havs eller 
i hamnar. Förvärvet breddar 
 Trelleborgs produkt portfölj inom 
denna sektor.

– Det förvärvade företaget 
har en framgångsrik produkt-
linje inom navigering och fartygs-
positionering. De tillämpar det 
sen aste inom ”smart” teknik, som 
kan användas inom andra marina 
tillämpningar och inte greras med 
vårt befintliga  produktsortiment, 
säger Fredrik Meuller, affärs-
områdeschef för Trelleborg Off-
shore &  Construction. 

− Förvärvet tillåter oss att stär-
ka vårt erbjudande som en att-
raktiv totalleverantör av mari  na 
docknings- och förtöjnings-
lösningar för ägare och för-
valtare av hamnar och fartyg.

CASE [SINOPEC]

För att minska sitt beroende av kol 
bygger Kina fler anläggningar för 
import av naturgas. Trelleborg förser 
dessa anläggningar med förtöjnings- 
och överföringssystem.

FÖR MER 
INFORMATION

scott.smith 
@trelleborg.com

TEXT JAN HÖKERBERG FOTO HENRIK SORENSEN
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Kombinationen av litium och svavel kan  
ge oerhört kraftfulla batterier och samtidigt 

ge stora miljövinster. Principen har varit 
känd i mer än 20 år men än har ingen varit 

nära att lyckas i praktiken – förrän nu.

LADDAD FÖR 
REVOLUTION

TEXT SARA BERGQVIST
FOTO NICKE JOHANSSON

TANKAR  & TRENDER

Aleksandar Matic, professor vid vid 
Chalmers tekniska högskola, söker 
efter mer effektiva batterier.

SV19-21_P&T_.indd   19 2016-06-08   14:42:34



20 T·TIME 2·2016

Helst så komplicerade och komplexa 
som möjligt, då går han igång på all-
var. Därför har han valt att ge sig i kast 
med ett problem som fram till nu ver-
kat näst intill olösligt – att lägga grun-
den för nästa generations batterier 
baserade på litium och svavel. Målet 
är batterier som är betydligt mer kraft-
fulla, mindre miljöbelastande, billi-
gare och snabbare att ladda. Kommer 
han att lyckas då?  Aleksandar Matic 
skrattar.

– Ja, det måste jag ju tro. På ett 
seminarium för ett tag sedan var det 
en äldre forskare som sade att ”det där 
har vi hållit på med i tiotals år utan 
att lyckas”. Men de senaste åren har 
vi gjort flera viktiga genombrott som 
gör att vi närmar oss. Så jag hoppas 
att jag slipper stå och säga samma sak 
till en annan ung forskare om 30 år.

Det är drygt 20 år sedan Aleksan-
dar Matic började sin forskarkarriär, 
först vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och 
därefter vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. 
Numera är han professor och avdelningschef för kondense-
rade materiens fysik på Institutionen för fysik på Chalmers. 
Inledningsvis forskade han på grundläggande fenomen hos 
så kallade oordnade material, som till exempel glas och 
hur man skulle kunna förbättra ledningsförmågan i dessa. 
Redan då var målet olika energitillämpningar, men då för 
mikrobatterier som var så små att de fick plats på ett chip. 

Under åren har hans forskningsområde vidgats och nu 
arbetar runt 25 personer på hans avdelning med batterier, 
varav fem till sex enbart med litium och 
svavel. Självklart hoppas Aleksandar Matic 
att de lyckas ta fram ett batterikoncept 
som går att ta vidare till marknaden, men 
själv är han mest intresserad av forsknings-
delen.

– På det här tidiga stadiet är i stort sett 
allt vi gör öppet och vi samarbetar med fle-
ra andra forskargrupper. Men ju närmare 
man kommer något som ska kommer-
sialiseras, desto mindre blir öppenheten. 
Därför är det mycket roligare att jobba 
med litiumsvavel än med litiumjon, där en 

stor del av utvecklingen sker på företagen, konstaterar han.
Han lägger fram ett litiumsvavelbatteri på bordet. Det 

ser ut som ett vanligt knappcellbatteri. 

ALEKSANDAR MATIC

Bor
Mölndal, Sverige.

Utbildning
Civilingenjör i teknisk fysik från Uppsala univer-
sitet, professor i fysik, Chalmers.

Yrke
Professor och avdelningschef för kondenserade 
materiens fysik på Institutionen för fysik, ansva-
rig för hela materialområdet på Chalmers.

Familj
Fru och två döttrar, 16 och 13 år.

Fritid
Ordförande i Göteborgs Fäktklubb där yngsta 
dottern tränar. Han lagar mat och bakar bröd, 
åker gärna slalom – tävlade i slalom som ung.

Läser
”När jag har tid skulle jag gärna läsa ännu mer. 
Jag gillar författare som kan berätta en bra 
skröna, till exempel John Irving, Richard Ford, 
Kurt Vonnegut och Donna Tartt”.

Favorituppfinning
”Batteriet såklart, som uppfanns av Alessandro 
Volta.”

Aleksandar 
Matic gillar  
problem. 

– Vi gör batterierna i den här skalan för att kunna 
testa och förstå vad som händer vid olika temperaturer, 
materialkompositioner och scenarier och kan till och med 
stanna upp mitt i processer. Efter att ha kört batteriet ett 
antal cykler kan vi enkelt plocka isär det och titta vad som 
hänt och hur mycket det har degraderat. 

Ett av de viktigaste framtida användningsområdena 
för litiumsvavelbatterierna är som energikälla i elfordon. 
På sikt är tanken att man ska kunna ta sig mer än 50 
mil på en laddning. De flesta elbilar i dag som använder 
l itiumjonbatterier har en räckvidd på cirka 15 mil.

– Fordonstillverkarna är helt klart intresserade 
av  litiumsvavel och bevakar vad som händer. Men 

Trelleborgs initiativ kring syste-
matisk energieffektivisering, 
Energy Excellence, är en del 
av det strategiska arbetet 
Manufacturing Excellence, och 
har införts vid alla produktions-
enheter. Det har lett till bättre 
energieffektivitet under åren 
2010–2015. Trelleborgs totala 
energi användning har minskat 
med 10 procent relativt om-
sättningen, trots en ökning av 
antalet verksamheter. 

TANKAR & TRENDER
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omställningar är också förknippade 
med kostnader, vilket gör att det finns 
en viss tröghet. När Toyota började 
med hybridteknik väldigt tidigt fung-
erade bara nickelmetallhydridbatte-
rier och de har fortfarande inte bytt 
till litiumjon i vissa modeller, säger 
Aleksandar Matic.

Ett annat minst lika intressant 
användningsområde är som energi-
lager för förnybar el. 

– Främst handlar det om små-
skaliga anläggningar som enstaka 
vindkraftverk eller solceller i ett villa-
område, där batterierna kan användas 
vid toppar och för att utjämna fluk-
tuationer under dagen.

Fördelen med litiumsvavel handlar 
inte bara om kapaciteten. Litiumjon-
batterier innehåller mycket  metaller 
som kobolt, medan litiumsvavel 
främst består av litium, svavel och kol. 

Eftersom svavel finns i stora mängder blir det betydligt 
billigare och är dessutom mindre miljöbelastande. Men 
för att komma fram till en kommersiellt gångbar produkt 
återstår flera problem att lösa. I tidigare forskning och tes-
ter av litiumsvavelbatterier har man haft svårt att omsätta 
den teoretiskt höga kapaciteten i praktiken och batterierna 
har dessutom snabbt degraderat.

– Hittills har det både handlat om bristande förstå-
else för vad som orsakar begränsningarna och att hitta ett 
materialkoncept som fungerar. Nu har vi hittat flera nya 
spännande material som fungerar, samtidigt som vi har 
bättre koll på nanotekniken i dag och kan använda den 
för att designa system, säger Aleksandar Matic.

På sikt hoppas han även kunna ersätta litiumet med 
natrium. 

– Dels innebär det ytterligare en miljövinst och dels 
skulle vi vinna oerhört mycket vad gäller pris och tillgång. 
Litium utvinns bara i ett fåtal länder som Kina, medan 

tillgången på natrium i princip är 
obegränsad.

Samhällsnyttan med att få fram 
nya miljövänliga, effektiva och billiga 
batterier är en av de saker som driver 
Aleksandar Matic, tillsammans med 
problemlösningen på hög nivå.

– Som forskare finns inget roligare 
än problem och ju svårare problem 
desto bättre. Att få bidra till att lösa 
den här samhällsutmaningen och job-
ba med något som är relevant känns 
också roligt – det hade varit mycket 
tråkigare att jobba med att till exempel 
tillverka bomber, säger han. 

Nästa generations litiumsvavelbatterier  
Tidigare prototyper av litiumsvavelbatterier har i princip 
bestått av en anod med litium, en katod med svavel och där-
emellan en vätskebaserad elektrolyt. När man skickar över 
litiumjoner till katoden omvandlas svavlet till litiumsulfid i 
ett antal olika steg där polysulfider bildas. Den här kemiska 
processen ger mycket mer energi än dagens litiumjontekno-
logi. Men eftersom svavel inte är elektriskt ledande måste man 
kapsla in det i något, till exempel kol. Ju mer kol man använ-
der, desto mindre svavel och desto mindre blir fördelen och 
mängden energi som man får ut. Polysulfiderna är dessutom 
lösliga i elektrolyten, vilket kan ge oönskade sidoeffekter och 
leda till att kapaciteten snabbt försvinner. 

En av de lösningar som Aleksandar Matic och hans forsk-
ningsgrupp vid Chalmers tekniska högskola har kommit fram 
till är att stoppa polysulfiderna direkt i elektrolyten. På så sätt 
mättas elektrolyten och blir stabil. Florian Nitze och dokto-
randen Du Hyun Lim har jobbat mycket med katodsidan. 
Till att börja med ändrade Florian Nitze strukturen på kolet 
och stoppade in förankringspunkter för att få kolet och svavlet 
att binda hårdare. Men eftersom det innebär mycket kol blir 
energiinnehållet relativt litet. Då gjorde Du Hyun Lim en slags 
porös fiberspagetti av kol. På så vis skapades en mycket stor yta 
där svavlet kunde reagera. Samtidigt stoppade han in allt svavel 
i elektrolyten istället för i katoden. Sammantaget har det lett 
till att Chalmersforskarna lyckats öka svavelhalten betydligt 
och därmed fått ett energiinnehåll som är två−tre gånger högre 
än vad någon lyckats uppnå tidigare. Nu har man påbörjat näs-
ta steg som handlar om att hitta lösningar för hur man snabbt 
ska kunna ladda upp och ladda ur batterierna. 
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En milstolpe  
i gasindustrin

 
Trelleborg Offshore & Construction har 
levererat totalt 600 system med SeaTech-
nik Ship-Shore Link (SSL) för flytande 
naturgas (LNG).

Det revolutionerande SSL-systemet 
SeaTechnik Smart ska installeras på ett 
174 000 kubikmeters LNG-fartyg som 
byggs av Daewoo Shipbuilding and Marine 
Engineering (DSME) vid Okpovarvet på 
Goeje Island i Sydkorea. Beställare är 
 Teekay Shipping Ltd.

Större delen av världens LNG-flotta 
och de flesta terminaler är utrustade 
med SSL-teknik, ett system för att kom-
municera nödstoppssignaler, telefon- och 
processdata som krävs i samband med 
gasöverföring från fartyg till land och vice 
versa.

– Som världsledande leverantör av 
LNG-fartyg och flytande enheter för lag-
ring och återförgasning konstaterar vi att 
SeaTechnik SSL är avgörande för våra 
kunders fartygs prestanda, säger Odin 
Kwon vid DSME.

Trelleborg har slutfört förvärvet av 
 Standard Tyres Group, en privatägd till-
verkare av industridäck med huvudkontor 
i  Brasilien. Företaget är nationellt marknads-
ledande inom  industridäck och brasiliansk 
huvud leverantör till lokalt baserade internationella 
tillverkare (OEM) av truckar. Förvärvet stärker både 
 Trelleborgs närvaro i Sydamerika och företagets 
 ledande position globalt.

Den förvärvade verksamheten har sitt huvudkon-
tor i Lorena och produktionsanläggning i Feira de 
 Santana. Årsomsättningen uppgick till cirka 100 
miljoner kronor 2014. 

– Brasilien är den största marknaden för truckar 
i Sydamerika. Alla större OEM-tillverkare är repre-
senterade i landet, säger Maurizio Vischi, affärs-
områdeschef för Trelleborg Wheel Systems. 

Förvärvet ger inte bara Trelleborg tillgång till 
OEM-marknaden i regionen, utan stärker också 
Trelleborg som global leverantör av massiva 
däck till internationella OEM-företag.

NEWS [UPDATE]

Rätt grepp  
i Sydamerika

Egina, ett så kallat FPSO-fartyg (flytande produktions-, lagrings- och avlastningsfar-
tyg), utrustas med brandskyddstekniken Firestop för att belägga 17 st I-rör. Rören ska 
användas i hantering av bland annat nya stigarledningar och kablar. Brandskyddet 
är så effektivt att rören ska klara upp till 120 minuters brand matad av kontinuerligt 
utströmmande bränsle. 

– Brandrisken är stor på FPSO-fartyg och de måste ha effektivt brandskydd, säger Jarl 
Inge Skei, ansvarig för passiva brandskydd inom Trelleborg Offshore & Construction. 

− Vår Firestop-lösning säkerställer att rören håller ihop i händelse av en brand. 
Genom att belägga rören med Firestop på plats sparar våra kunder både tid och 
pengar.

Brandskydd ombord  
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Är det ett stealthflygplan 
eller kanske fronten på 

en kolfiberrobot?
Svaret hittar du längst 

ner på sidan.

Överlägsen 
teknik

GÅTAN
Det nya lantbruksdäcket TM700 ProgressiveTraction utnyttjar 
Trelleborgs BlueTire-teknik. Med sitt kraftigt breddade mönster 
erbjuder TM700 överlägsna prestanda sett till flotation, dragkraft, 
bränsleeffektivitet och självrensningsegenskaper.
INTEGRERAD 
RÖRTÄTNING
En ny generation av integrerade rörtätningar för bevatt-
ningsrör i Nordamerika, PIP-lock-systemet, kommer att 
ge högre prestanda, ökad livslängd och minskade avfalls-
mängder för tillverkare och leverantörer av PVC-rör.

– Vår beprövade kombination av material säkerställer 
en lösning som kan installeras automatiskt i ett PVC-rör, 
som en integrerad tätning, säger Alan Guzowski, ansvarig 
för rörtätningar inom Trelleborg Industrial Solutions i Nord-
amerika. 

– I jämförelse med vissa alternativa tätningar innebär 
detta att produktiviteten ökar och mängden avfall under 
formningen av rörändarna minskas.

TUNGVIKTSKUNGEN 
 

Företaget Kalmar, som tillverkar lasthanteringslösningar, 
har tagit fram världens starkaste reachstacker, utrustad 
med Trelleborgs vibrationsdämpare.

En reachstacker är ett kranliknande fordon som används 
för att transportera och stapla containrar. Kalmars nya 
modell Super Gloria presenterades 2015. Den har kapacitet 
att lyfta hela 130 ton.

Trelleborg Industrial Solutions har spelat en nyckelroll i 
utvecklingsarbetet. Den höga motoreffekt som krävs för att 
lyfta sådana laster ökar intensiteten i de vibrationer som 
överförs genom maskinen. För att motverka detta utrusta-
des Kalmars första två Super Gloria-fordon med Trelleborgs 
motor- och hyttfjädring samt specialbyggda extra robusta 
bussningar för drivlinan. 

– Vi har samarbetat med Trelleborg i många år, och de 
har alltid levererat med säkerhet och prestanda i första 
rummet, säger Stefan Johansson, chef för affärsstöd och 
produktmarknadsföring för Kalmars reachstacker och 
 tomcontainerhanterare.
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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 

kundernas utveckling på ett hållbart 

sätt. Trelleborgkoncernen omsätter 

30 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, samt verksamheterna Rubena 

och Savatech. Trelleborgkoncernen äger 

dessutom 50 procent i Vibracoustic, 

den globala marknadsledaren inom 

antivibrationslösningar för personbilar 

och tunga fordon. Trelleborgaktien har 

sedan 1964 varit noterad på börsen, och 

listas på Nasdaq  Stockholm, Large Cap. 

www.trelleborg.com
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Trelleborg is a world leader in engineered polymer solutions 

that seal, damp and protect critical applications in demanding 

environments. Our innovative engineered solutions accelerate 

performance for customers in a sustainable way.

Visit our showroom The World of Trelleborg at

www.trelleborg.com TRELLEBORG GROUP
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