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Plåster med mikronålar 
penetrerar hudens yttre 
skikt, men når inte smärt-
receptorerna och blod - 
kärlen under.

VIKTIG AKTÖR I KINA 
Trelleborg har ett brett utbud av polymer-
baserade lösningar i kinesiska Wuxi.

SÄKRA OCH TYSTA RESOR  
Trelleborgs produkter och lösningar bidrar till 
att göra tågresan så behaglig som möjligt.

FLEXIBILITET PÅ SIKT 
Summerleaze förlitar sig på siktsystemet  
Scandura där de utvinner sand och grus.

OFÖRLÅTANDE MILJÖ 
Havsmiljön kan förstöra kablar, slangar och  
rör på bara några veckor om de inte skyddas.

Innovativa lösningar 
LIFE SCIENCE har visat sig vara en lönsam bransch för 
produktutveckling. Tack vare förvärvet av usa-företaget 
Specialty Silicone Fabricators Inc. har Trelleborg stärkt sin 
position på det här området. Företaget tillverkar precisions-
komponenter i silikon för originalutrustningstillverkare 
(oe-tillverkare) och är en stor aktör inom medicinteknik. 
Trelleborg har lång erfarenhet av att använda flytande 
silikongummi för tätningslösningar inom bland annat 
medicinteknik, livsmedelsindustrin och fordonsindustrin. 
Flytande silikongummi kan även användas i mikronåls-
plåster, en teknik som ger betydande fördelar när det gäller 
administrering av läkemedel och vacciner. 

Digitalisering är ett annat område som präglas av 
innovativa lösningar. Vi kommer att få se allt fler smarta 
produkter med sensorer och spårningssystem. Trelleborg 

letar alltid efter möjligheter – till exempel mjukvara 
för konstruktion online och digitala lösningar 
via kanaler som webb och mobila applikationer 
– som gör det lättare för företag att nå sina mål.
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T-Time utkommer tre gånger om året. 
De åsikter som uttrycks i denna tidning 

tillhör artikelförfattarna eller de 
personer som intervjuas och behöver 

inte spegla Trelleborgs åsikter  
eller värderingar.

Har du några frågor om Trelleborg eller 
om du har några kommentarer 

angående T-Time, kontakta:  
karin.larsson@trelleborg.com
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MMMeedddiiccciiinnnsskkaaa pppllåååsttteerr äääär  
innnggeeennn nnnnyyhhheeet,, mmmeennn nnyyyaaa  
veeerrssiiooonnneeerr mmmmeedd mmmminnniimmmmaaallaa 
nnåållaaar kkkaaannn rrrevvvoollluuutttiioonnneeerrraa  
adddmmmminnnniiissttrreeeriiinnggg aaavv 
 läääkkeeemmmeeeeddeeel.
TEXT JOHN FRANK FOTO GARY MEEK/GEORGIA TECH,  
ROBERT HAGSTRÖM
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N
INGEN GILLAR ATT BLI STUCKEN, men 
injicering är ett effektivt sätt att admi-
nistrera läkemedel till patienter. Nu 
öppnar sig nya möjligheter för vissa 
typer av injektioner – för att exem-
pelvis tillföra insulin till diabetiker 
eller för att vaccinera personer som är 
i riskzonen för vissa sjukdomar.

Forskare har studerat möjligheter-
na att använda plåster med mikronålar 
för läkemedel och vaccin. Plåstren, 
stora som fingernaglar, är försedda 
med rader av mikronålar. När ett 
plåster sätts på huden penetrerar 
mikro nålarna ytterhuden, vilket är 
tillräckligt för att överföra läkemedlet 
i plåstret till kroppens system.

– Plåster med läkemedel är en 
gammal produkt, säger Luis Tissone, 
ansvarig för Life Science på Trelleborg 
Sealing Solutions i Amerika.  

Nikotinplåster är förmodligen 
det mest kända exemplet. Men för 
substanser med större molekyler, till 
exempel insulin, har denna typ av 
plåster tidigare inte fungerat. 

Hudens anatomiska egenheter gör 
det svårt att ta sig igenom dess ytskikt, 
hornlagret, som är hudens primära 
skyddsskikt. Men även överhudsskik-
tet under hornlagret har en skyddande 
funktion.

ENLIGT FORSKNING publicerad i tid-
ningen Pharmaceutics är det endast 
substanser som förmår passera horn-
lagret och tränga genom båda lagren 
av överhud (epidermis) som når en 
persons cirkulationssystem och ger 
systemisk verkan. 

Plåster med mikronålar kan vara 
lösningen. Luis Tissone förklarar att 
mikronålarna penetrerar hudens yttre 
skikt, men inte når smärtreceptorerna 
och blodkärlen under. 

– Man känner ingen smärta efter-
som nålarna i plåstret inte når så 

FÖR MER 
INFORMATION

luis.tissone 
@trelleborg.com

EDGE [MIKRONÅLSPLÅSTER]

djupt. Men de når en optimal region strax under för att 
administrera läkemedel, säger Luis Tissone.

Trelleborg har lång erfarenhet av flytande silikon-
gummi (lsr) som bidrar till att skapa tätningslösningar 
inom branscher som life science, livsmedelsindustrin 
och fordonsindustrin. Nu handlar det om att överföra 
kunskaperna om lsr till mikronålsplåster som ska 
transportera läkemedel och vacciner.

LSR I MIKRONÅLSPLÅSTER ger betydande fördelar i fråga 
om biokompatibilitet. Det är ett trögrörligt material, som 
inte riskerar att skadliga substanser läcker in i kroppen 
eller orsakar irritation på huden. 

– usa:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet fda 
är på väg att godkänna mikronålsplåster och vi kommer 
snart att få se många fler sådana produkter, förutspår 
Luis Tissone

Faktum är att marknaden för transdermal läkemedels-
administrering, som inkluderar men inte begränsas till 
mikronålsplåster, värderades till 13,5 miljarder dollar 2013 
och förväntas uppgå till 21,7 miljarder dollar 2018, enligt 
marknadsundersökningsföretaget Micromarket Monitor. 

Trelleborg samarbetar med utvecklare och tillverkare 
för att ta fram tekniskt avancerade komponenter för 
administrering av läkemedel. Mikronålsplåster är en 
sådan produkt. 

– Trelleborgs förmåga att gjuta lsr-produkter med 
snäva mått- och renhetstoleranser i serier om miljoner 
är utan tvekan något som ger oss ett försprång gentemot 
konkurrenterna. Vi har hög kompetens när det gäller 
specialkomponenter i lsr, säger Luis Tissone.

Med dagens tekniska nivå inom utveckling av avance-
rade mikronålsplåster betraktas lsr som ett användbart 
transportmedel för läkemedel och som bärare av den 
mycket precisa mikronålsstrukturen. Båda aspekterna 
ställer stora krav på tillverkningen. lsr kan dessutom 
fungera som ett skyddande skikt för mikronålsstrukturen 
innan den appliceras på huden. 

– Att vi har speciell kompetensen inom verktygs-
tillverkning i lsr och processteknik, kombinerat med 
decennier av erfarenhet kring apparater för administre-
ring av läkemedel, är verkligen något som skiljer oss från 
konkurrenterna – och det skapar förtroende hos våra kun-
der, säger Luis Tissone om Trelleborgs lsr-kompetens. 

Dessa fördelar kommer sannolikt att göra Trelleborg 
till en betydande aktör inom den växande marknaden 
för läkemedelsadministrering.  

”fda är på väg att godkänna mikro-
nålsplåster och vi kommer snart att få 

se många fler sådana produkter.”
Luis Tissone
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MIKRONÅLSPLÅSTER
 
STORLEK Ett typiskt plåster är stort 
som en fingernagel, men kan ha olika 
storlekar och former beroende  på typen 
av läkemedel och dosering.

MIKRONÅLAR Tjocka som ett mänsk-
ligt hårstrå, med en längd av 25 till 
2000 μm. 1 μm är en miljondels meter 
– eller en tusendels millimeter.

HUR DET FUNGERAR Kan sättas på 
som ett vanligt plåster. Nålarna pene-
trerar endast hudens yttersta skikt – 
hornlagret. 
 
Nålarna kan delas in i följande typer:

IHÅLIGA Avsedda att injicera ett läke-
medel genom kanaler, med korrekt 
flöde.

FASTA Penetrerar huden för att öka 
genomsläppligheten, vilket gör det 
 möjligt att administrera läkemedel.

BELAGDA Belagda med en läkemedels-
innehållande blandning.

POLYMERA Utförda i specialut vecklade 
polymerer.

W
W

W
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AR
PL

AB
.N

ET
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Wuxi-anlägg-
ningen tillverkar 
MDS-fästen som 
används för att 
dämpa vibration i 
hytter och motorer 
på terräng gående 
fordon.
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REDAN 2008 ETABLERADE Trelleborg Indu-
strial Solutions en tillverkningsanläggning 
för specialutvecklade formgodskomponen-
ter i kinesiska Wuxi. Verksamheten inled-
des med endast ett fåtal anställda och fyra 

maskiner. Syftet var att tillverka anslutningstätningar och 
andra produkter, i första hand för mobila basstationer för 
mobiltelefoni och på uppdrag av några underleverantörer.

Åtta år senare hade anläggningen, som ligger väster om 
Shanghai, vuxit till mer än 100 anställda. Idag tillverkas ett 
brett sortiment av specialutvecklade polymerlösningar som 
tätar, dämpar och skyddar, såsom antivibrationsprodukter 
och tekniska rullar. Dessutom produceras fortfarande 
applikationer till de telekom- och elektronikprodukter 
som allt började med.

– Idag räknar vi de flesta av de stora aktörerna inom 
våra produktområden som våra kunder, säger Danny Liu, 
idag ansvarig och verksamhetens första anställda i Kina 
2007 (han kom tidigt för att förbereda anläggningen för 
uppstarten).

År 2013 började Trelleborg tillverka industriella anti-
vibrationslösningar för terrängfordon och till industri-
ella applikationer vid Wuxi-anläggningen. Tanken var att 

EXPERTIS

TEXT JAN HÖKERBERG FOTO MARCOS ROMANO

Utan  
vibrationer  
i Kina 

komma närmare kunderna och pressa 
leveranstiderna, enligt Danny Liu. 

– Tillverkningskonceptet och pro-
cessen skiljer sig inte mycket från våra 
övriga produkter, men kundbasen är 
en helt annan. Våra antivibrations-
lösningar är robusta, fungerar väl och 
kan samtidigt utgöra isolatorer eller 
bullerskydd, säger han. 

Kort sagt, de skapar en trevligare 
arbetsmiljö för fordonsförare och gör 
resan behagligare för tågpassagerare. 

Det finns fyra huvudsegment för 
industriella antivibrationslösningar: 
terrängfordon, järnväg, marina och 
industriella applikationer. Trelleborg 
fokuserar på dessa områden och eta-
blerar kompetenscentrum för de olika 
segmenten. 

– Idag producerar vi främst lös-
ningar för terrängfordon och industri 
här i Wuxi. Alla järnvägsproduk-
ter och de flesta marina lösningar 

Trelleborgs anläggning i Wuxi, Kina,  
utvecklar vibrationslösningar som gynnar 
både kunder och slutanvändare.

7T·TIME 3·2016
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tillverkas vid Trelleborgs anläggningar i Europa, säger 
Danny Liu.

För fem till tio år sedan var den kinesiska järnvägs-
marknaden en viktig verksamhet för Trelleborg och man 
levererade till flera ledande internationella järnvägsföretag. 
Men när Kinas regering började investera kraftigt i järn-
vägsinfrastruktur och rullande materiel och utvecklade 
sitt järnvägsnät (världens största) för höghastighetståg tog 
inhemska järnvägsföretag över större delen av marknaden.

– De företagen hade lokala dotterbolag som tillverkade 
vibrationsdämpande lösningar. Nu är vi på väg att bryta 
oss in på den marknaden igen. Vi planerar att etablera 
lokala produktions- och testanläggningar för antivibra-
tionslösningar till järnvägsindustrin, säger Danny Liu 
och fortsätter:

– Även om landets höghastighetsjärnvägar och många 

tunnelbanelinjer redan är utbyggda, så är en hel del 
nya projekt på gång. Till exempel är fler än 100 tun-
nelbanelinjer planerade eller byggs just nu, och Kinas 
järnvägssektor har börjat investera kraftigt i utlandet. 

Den kinesiska järnvägsjätten crrc Corporation, 
som nyligen bildades efter en sammanslagning av 
China cnr och China csr, är på väg att bli en stor 
aktör utanför Kinas gränser.

– Trelleborgs verksamhet inom industriell antivibra-
tion är en globalt ledande aktör på järnvägssidan och 
har bidragit till att skapa mängder av högpresterande 
och tillförlitliga produkter, som vi tänker lansera på 
den kinesiska marknaden, säger Danny Liu.

De viktigaste antivibrationslösningarna som 
produceras i Wuxi idag är mds-sortimentet (Multi 
Directional Snubbing ) för hytter och motorer till ter-
rängfordon, spindelfästen för de mest skilda industriella 
tillämpningar där buller, vibrationer och stötar måste 
minimeras, bussningar till motorfästen och liknande. 
En annan viktig produkt är raem, ett universellt fäste 
som dämpar vibrationer och buller från maskiner som 
defibratorer, reservkraftaggregat, förbränningsmotorer 
och luftkonditioneringsenheter.

– Beroende på hur marknaden utvecklar sig kan 
det bli aktuellt att investera ytterligare i Wuxi-anlägg-
ningen. Vi kan behöva köpa in nya maskiner för att 
producera större komponenter och gå in på nya mark-
nader. Jag tänker till exempel på miljöindustrin, livs-
medelsindustrin samt hiss- och rulltrappsbranschen, 
säger Danny Liu. 

DANNY LIU
BOR: Suzhou, en stad väster om Shang-
hai, känd för sina kanaler,  
broar och klassiska trädgårdar. Danny 
Liu är född i provinsen Sichuan, som 
främst förknippas med pandor och 
kryddstark mat.
FAMILJ: Fru och en 14-årig dotter.
UTBILDNING: Kandidatexamen  
i maskinteknik från Nanjing Forestry 
University.
BAKGRUND: Efter sin examen arbetade 
han för flera utlandsägda företag i Kina, 
anställdes på Trelleborg 2007.
INTRESSEN: Idrott, bland annat badmin-
ton, vandring, bordtennis och simning. 
Han gillar också att lyssna på musik, 
både pop och klassiskt, i sin bil när han 
pendlar mellan Suzhou och Wuxi.

FÖR MER 
INFORMATION

danny.liu 
@trelleborg.com

”Idag räknar vi de  
flesta av de stora  

aktörerna inom våra 
produktområden som 

våra kunder.”
Danny Liu,  

Trelleborg, Wuxi

EXPERTIS
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GLOBAL OCH  
LOKAL EXPERTIS
När Danny Liu anställdes på Trelleborg 
2007 hade han rätt bakgrund för att 
köra igång den nya anläggningen i Wuxi, 
Kina. Han hade hunnit vara kvalitets-
chef, teknisk försäljningschef, driftchef, 
platschef och VD i flera olika företag.

Denna breda bakgrund, säger han, är 
till hjälp för att förstå kunder. 

– Vissa kunder har egen konstruk-
tionskapacitet, andra vänder sig till oss 
för att hitta lösningar. Då kan vi enga-
gera våra egna konstruktörer, den verk-
samheten är baserad i Europa och där 
finns även ingenjörer från Wuxi.

– Tidigare köpte vi en hel del av vårt 
material från Europa, men nu har vi 
satsat på lokal upphandling. Vi har 
våra egna specifikationer som våra 
leverantörer måste uppfylla. När det 
gäller metall är det inga problem alls, 
och för gummi tillhandahåller Trelleborg 
recept till leverantörerna och de blandar 
materialet lokalt. Vi har dessutom egen 
kompetens för att utveckla nya material 
tillsammans med våra globala partners.

Wuxi-anläggningen 
köper in de metall-
komponenter som ingår 
i motorfästen för  marina 
tillämpningar och över-
vakar kvaliteten.
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VAR DU ÄN ÄR

Går som 
tåget

Du kan räkna med en 
säker, bekväm och pålit-
lig resa med Trelleborgs 
antivibrationssystem. 
Chevron-, timglas- och 
luftfjädring är alla inno-
vationer från Trelleborg 
– och idag standard inom 
transportbranschen. 

Trelleborgs väder-, UV- 
och ozonbeständiga 
tätningar, kontakter och 
anslutningsbälgar i 
telemaster ger dig säker 
uppkoppling för arbete 
eller för att hålla ett öga 
på Facebook. 

I händelse av en brand 
på ett tåg innebär skyd-
det i DragonCoat från 
Trelleborg, en brandhäm-
mande skyddsbeläggning 
för gummiprodukter, att 
passagerarna får mer tid 
att evakueras.
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När det gäller att göra en tågresa bekväm har Trelleborg 
mycket att erbjuda. Till att börja med bidrar antivibrations-
system till att göra resan tyst, säker och tillförlitlig. Och det 
slutar inte där. Flamsäkra material, broar som klarar hårt 
väder och tunga laster samt kabelförbindelser som ger passa-
gerarna tillgång till internet är andra saker du kan lita på, tack 
vare Trelleborgs produkter och lösningar.

TEXT PETRA LODÉN ILLUSTRATION ALEXANDER WELLS

Trelleborgs polymerbe-
lagda vävar finns ofta i 
tryckpressar för böcker 
och tidningar, oavsett om 
det handlar om offset-, 
flexo- eller digitaltryck. 
De finns också i rullar och 
remmar till konverterings-
maskiner. 

Ett tåg kan vara den per-
fekta arbetsplatsen. För 
ingenjörer på resande 
fot erbjuder Trelleborg 
många smarta appar för 
tekniska beräkningar, 
 konstruktionssimuleringar 
och referenser.

Trelleborg ser till att 
järnvägsbroar klarar 
belastningen från modern 
tågtrafik. Lager för bro-
pelare måste kunna ta 
upp rörelser som orsakas 
av vind, temperatur-
växlingar och trafik-
belastning. 

478 km 
raka spåret

Världens längsta helt raka järnvägssträcka är 
478 kilometer av den viktiga järnvägs linjen 
 mellan Sydney och Perth i Australien. Linjen 

används främst för godstrafik.

40 %
Cirka 40 procent av världens  

godstransporter sker på järnväg.

 164,8 km 
Med sina 164,8 kilometer anses Danyang 

Kunshan Grand Bridge vara världens  
längsta järnvägsbro. Bron är en del av  

höghastighetsjärnvägen Peking–Shanghai  
och består av en viadukt och ett nätverk av  

broar, som passerar fem städer.

 4.50  

från Paddington 
Järnvägar, tåg och stationer är vanliga i film  
och litteratur. Ett mycket omtyckt exempel 

är deckaren 4.50 från Paddington av Agatha 
Christie, publicerad 1957 och filmatiserad  

för både bio och TV flera gånger.

 

 5 072 meter
Cirka 960 km av den kinesiska Qinghai-Tibet 
Railway (eller Qingzang-järnvägen) är dragen 

4 000 meter över havet, och dess högsta punkt 
noterar 5 072 meter, vilket gör järnvägen till 

världens högst belägna. För att passagerarna ska 
få tillräckligt med syre och en behaglig resa har 
tågvagnarna ett speciellt syretillförselsystem. 

 

 58 bokstäver
Världens längsta järnvägsstationsnamn är  

Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllanty-
siliogogogoch i Wales. Namnet betyder ungefär 

”Heliga Marias kyrka i den vita hasselns dal  
nära den strida vattenvirveln vid Helige Tysilio  

av den röda grottans kyrka”.

Visste du?

Källor: Världsbanken, www.trainhistory.net,  
www.itu.int, www.historyofbridges.com, Wikipedia, 

www.tibettour.org, www.railway-technology.com
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Pit Stop Line visar tydligt 
när ett däck behöver 

bytas ut. Truckägare och 
operatörer kan därför 
planera utbyten bättre 

och minimera risken för 
oplanerade driftstopp. 

Med verksamhet på 17 globala marknader 
hjälper Trelleborgs servicekoncept Interfit 
återförsäljare och tillverkare av gaffel-
truckar att ge sina kunder däck-
service i särklass. 

TEXT DANIEL DASEY  

FOTO TRELLEBORG

FULL- 
SERVICE 
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NÄR EN KUND till den 
brittiska gaffeltrucks-
leverantören Briggs 
Equipment behöver ett 
nytt däck till en truck 

hjälper Trelleborgs serviceverksamhet Interfit till.
Interfit ingår i Trelleborg Wheel Systems och levererar 

smarta däcktjänster på eftermarknaden. Uppdragsgivare är 
gaffeltrucksleverantörer över hela världen som vill garantera 
sina kunder snabba och effektiva däckbyten.

I fallet Briggs Equipment tar Interfit hand om allt från 
att besvara kundtjänstsamtal från gaffeltrucksägare och 
underhållspersonal till att ge kostnadsförslag och skicka 
ut servicetekniker för att leverera nya truckdäck.

– Vi tar hand om Briggs hela däckbytesverksamhet och 
har ett nära samarbete för att utveckla försäljningen, leve-
rera utbildning och bidra till att marknadsföra eftermark-
nadsprogrammet, säger Luca Giovannini, innovations- och 
it-ansvarig inom Trelleborg Wheel Systems i Italien.

Interfit hjälper kunder som Briggs över hela världen. 
Verksamheten har ingått i Trelleborg sedan 2011 och finns 
nu på 17 marknader i Europa, Asien/Oceanien och Syd-
amerika.

– Omkring 90 procent av våra kunder är oe-tillverkare 
som säljer och hyr ut gaffeltruckar samt som har ett service- 
och reservdelsprogram. Vi samarbetar med alla de större 
truckleverantörerna. Den andra delen av vår kundbas är 
stora slutanvändare som administrerar betydande egna 
truckflottor, förklarar Luca Giovannini.

ARRANGEMANGET kan variera från fall till fall. Vanligtvis 
svarar Interfit på servicesamtal från kundens kund som har 
köpt eller hyrt gaffeltruckar, och skickar hjälp efter behov. 

– På vissa marknader använder vi mobila pressar för att 
byta själva däcket. Men på marknader där trafiksituationen 
är besvärligare eller där slutkunden är avlägsen är det bättre 
att byta hela hjulet.

Interfit är nu spindeln i nätet för ett innovativt nytt 

FÖR MER 
INFORMATION

luca.giovannini@
trelleborg.com 

INTERFIT
Interfit är världsledande inom 
service av gaffeltrucksdäck 
och en viktig partner till den 
globala materialhanterings-
marknaden. Företaget bedriver 
program för däckservice i Stor-
britannien, Italien, Tyskland, 
Nederländerna, Frankrike, Spa-
nien, Turkiet, Tjeckien, Polen, 
Sverige, Sydafrika, USA, Brasi-
lien, Australien, Nya Zeeland 
och Indonesien.

BRIGGS EQUIPMENT
Interfit har ett framgångsrikt 
eftermarknadsprogram till-
sammans med Hyster-Yale 
Groups division för  Europa, 
Mellan östern och Afrika. Briggs 
Equipment i Staffordshire, 
 England, är brittisk general-
agent för gaffeltruckar från 
Hyster-Yale.

I-RENT
Webbaserade i-Rent är en 
tjänst som gör det möjligt för 
återförsäljare av gaffeltruck-
ar att noggrant kalkylera hela 
kostnaden för däck i ett lea-
singsavtal. Konventionella lea-
singavtal för gaffeltruckar 
omfattar sällan däckservice. 
Tjänsten innebär att månads-
kostnaderna kan kalkyleras 
exakt för däck under ett lea-
singavtals hela varaktighet och 
gör det möjligt för återförsälja-
re att erbjuda sina kunder allt 
under ett tak – inklusive reserv-
delar och underhåll.

BÄTTRE AFFÄRER [INTERFIT]

affärskoncept som kallas i-Rent, som 
har som mål att öka återförsäljarnas 
intäkter. Dagens truckföretag har 
inte kapacitet att erbjuda sina kun-
der leasing med fullservice. Men med 
webblösningen i-Rent kommer åter-
försäljarna att kunna erbjuda avtal om 
att leverera alla däck som kunderna 
behöver. Interfit byter ut truckar-
nas däck med intervall som styrs av 
användningen. Trelleborgs däck av 
högsta kvalitet används. 

– DET HÄR HAR STOR betydelse för 
återförsäljarna som får en viktig källa 
till ökad försäljning och volymer som 
de skulle få svårt att nå på annat sätt, 
säger Luca Giovannini.

– Interfit och i-Rent har gett åter-
försäljarna av gaffeltruckar kraftigt 
ökad omsättning. Vi ger återförsäl-
jarna stora effektivitetsvinster och 
minskar deras kostnader, inklusive 
kapitalkostnader, genom att vi skö-
ter lagerhållningen av däck. Detta 
innebär att en Interfit-kund får ett 
intäktsflöde från däcken till minimal 
självkostnad. 

N

Interfit byter ut truckarnas däck med intervall 
som styrs av användningen.

Luca Giovannini Interfit ingår i Trelleborg Wheel Systems.
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BLUE DIMENSION*
*Blue Dimension avser produkter och 
lösningar som inte bara tillgodoser 
kundernas behov utan också ger 
mervärde åt människor och samhälle.

Havet kan vara en påfrestande 
miljö för kablar, slangar  
och rör. Men Trelleborg  

har lösningar.

UTMANINGAR FÖR 
KABLAR, SLANGAR  
OCH RÖR SOM ANVÄNDS 
I ELLER UNDER VATTEN
 
VIBRATIONER Förbiströmmande 
 vatten kan orsaka vibrationer i röret 
och i förlängningen haveri.

HAVSORGANISMER Växter och andra 
organismer kan fastna på rör, öka 
deras vikt och med tiden skada dem.

TEMPERATUR Rörens inre temperatur 
måste hållas på rätt nivå – oavsett den 
yttre miljön.

Fenor stör flödet av  
vatten längs röret så att 

virvel bildning undertrycks. 
Fenorna har olika vinklar  

och fungerar oberoende av 
flödesriktningen.

14 T·TIME 3·2016

Rörledningar med långa  
spann utan stöd, som stigar-

ledningar och långa transport- 
ledningar av stål, utsätts  

för utmattningsbelastning  
på grund av virvel inducerad  
vibration. Detta kan orsaka  

allvarliga skador.

frestande 
angar 
leborg 
r.

UTMANINGAR FÖR
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KABLAR, SLANGAR och  rörledningar 
som används inom branscher som 
telekom eller prospektering och 
utvinning av olja och gas utsätts för 
en aggressiv miljö oavsett om de flyter 
på ytan eller förläggs på havsbotten. 

– Vissa av våra produkter används 
på 2500 meters djup, där trycket är 
enormt, säger Jonathan Fox, senior 
produktutvecklingsingenjör inom 
Trelleborg Offshore & Construction. 

– Det är en helt annan värld där 
nere.

Extrema tryck är inte det enda pro-
blemet. 

– Vi har också frätande salt i havs-
vattnet och marina organismer – det 
handlar om en oerhört tärande miljö, 
säger Jonathan Fox.

Havsmiljön kan förstöra kablar, 
slangar och rör på bara några veck-
or om de inte skyddas. Trelleborg 
har lösningar för olika branscher 
som kan öka livslängden och därmed 
 spara pengar åt kunderna jämfört med 
andra alternativ.

Jonathan Fox avdelning erbjuder 
exempelvis skyddande system som fix-
eras runt olje- och gasproduktionsrör, 
så att de står emot de vibrationer som 
orsakas av att vatten ständigt ström-
mar kring dem.

– När vatten strömmar förbi ett rör 
bildas ett virvelfält bakom det som kon-
tinuerligt växlar sida. Frekvensen hos 
denna virvelavlösning kan ge resonans 
med rörets egenfrekvens och orsaka 

vibration. Sådana vibrationer kan så 
småningom leda till sprickor och have-
ri hos rören, förklarar Jonathan Fox.

För att förhindra detta har Trelle-
borg länge erbjudit ett vibrations-
dämpande system av polyuretan som 
kapslar in rören. Inkapslingen har 
fenor, så kallade ”strakes”, med en 
funktion motsvarande groparna på en 
golfboll – de bryter flödet runt röret 
och förebygger vibrationer, vilket ökar 
rörets livslängd avsevärt. Under 2015 
och början av 2016 lanserade Trelle-
borg två nya skyddande produkter, 
nämligen systemen Tri-Strake™ Lite 
och Tri-Strake™ Combi. 

Combi-systemet, som infördes 
2015, är ett lättmonterat polyuretan-
system som underlättar hantering av 
rörledningar och andra installationer 
till havs och som samtidigt minskar 
vibrationerna med mer än 91 procent. 
Lite-systemet är tillverkat av polypro-
pylen, en återvinningsbar plast. Det 
är också enkelt att montera i efter-
hand och har mycket tunnare väggar 
än tidigare polyuretansystem, säger 
Jonathan Fox.

Modulerna kan beläggas med ett 
extremt slätt färgskikt som förhindrar 
att växter och andra organismer i havs-
vattnet fastnar på rören, något som 
ökar vikten och minskar effektivite-
ten hos Tri-Strakes™-systemet. 

– Slangar som används för att över-
föra olja, vatten och naturgas från 
offshoreplattformar och produktions-
anläggningar till väntande tankfartyg 
måste också skyddas, säger Vincent 
Lagarrigue, produktansvarig  för olja 
och marina tillämpningar inom Trelle-
borg Industrial Solutions. 

Han förklarar att den stora utma-
ningen i att överföra flytande natur-
gas är de extrema temperaturerna 
– medium temperaturen kan vara så 
låg som minus 160 grader Celsius. 

– Trelleborg har nyligen infört 
slang-i-slang-överföringssystemet 
Cryoline för flytande naturgas, vilket 
minskar kostnaderna betydligt, fort-
sätter Vincent Lagarrigue. 

Det nya systemet erbjuder ett alter-
nativ till att bygga en mottagningssta-
tion med lastarmar på terminalens pir. 
På så sätt möjliggör Cryoline att det blir 
ekonomiskt rimligt att hantera lng 
även på avlägsna platser, säger han. 

ELSKÅP, SOM ÄR VANLIGA inom tele-
kommunikation, är ett annat områ-
de där Trelleborg hjälper sina kunder 
att skydda utrustningen mot vatten. 

– Vatten och el går inte bra ihop, 
säger Janne Uusinoka, ansvarig 
för Trelleborg Industrial Solutions 
i Finland. 

Trelleborg tillverkar kabelgenom-
föringssystem, så kallade Multigates, 
som förhindrar att vatten tränger in i 
utrustningen där kablar och rör pas-
serar kapslingsväggarna. Trelleborg är 
en pålitlig partner när det gäller kon-
struktion och tillverkning av såda-
na lösningar och andra lösningar för 
kablar, slangar och rör som används i 
vatten eller som utsätts för vatten. 

Trelleborg erbju-
der lösningar 
som förlänger 
livlängden på 
rör, slangar 
och kablar.

15T·TIME 3·2016

TEXT JOHN FRANK  
ILLUSTRATION TRELLEBORG

FÖR MER 
INFORMATION

jonathan.fox 
@trelleborg.com;  
vincent.lagarrigue 
@trelleborg.com;  
janne.uusinoka 
@trelleborg.com

KABLAR, SLANGAR och rörledningar 
ä d i b h

vibration. Sådana vibrationer kan så 
småningom leda till sprickor och have-
ri hos rören, förklarar Jonathan Fox.

För att förhindra detta har Trelle-
borg länge erbjudit ett vibrations-
dämpande system av polyuretan som 
kapslar in rören. Inkapslingen har 
fenor, så kallade ”strakes”, med en 
funktion motsvarande groparna på en 
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PRODUKTION AV sand 
och grus till ballast-
material sliter hårt 
på utrustningen, inte 
minst på siktningssys-
temen för sortering 

av grusfraktioner. Trelleborgs siktsystem 
Scandura Modul 600 har etablerat stan-
darden på området med en avancerad 
polymerkonstruktion som kombinerar 
enkelhet och användarvänlighet med hög 
produktivitet.

Trelleborg samarbetar med Hewitt 
Robins International Ltd som är en ledan-
de utrustningsleverantör inom kross och 
vibration. Målet var att hitta den opti-
mala siktkonstruktionen för den brittis-
ka ballastleverantören Summerleaze, som 
behövde uppgradera sina sekundärsiktar 
vid Bray-anläggningen, väster om Lon-
don. Kravet var ett robust system med lång 
livslängd och låga underhållskostnader. 
Företaget är en stor tillverkare av ballast i 
Storbritannien – bara anläggningen i Bray 
producerar omkring 275 000 ton sand och 
grus varje år.

Den slutliga konstruktionen blev en 
enplans Hewitt Robins-sikt lpe11 1,5 

meter x 5,0 millimeter med ett bärdäck. 
Primärsikten har en matningshastighet på 
150−200 ton/timme och sorterar grovle-
karna >10 millimeter och >20 millimeter. 
Grövre restmaterial transporteras vidare till 
den nya sekundärsikten. Här sorteras >25 
millimeter till en konkross och >44 milli-
meter till en käftkross. Det krossade mate-
rialet återgår till primärsikten.

Trelleborg gav Hewitt Robins råd om 
den mest lämpliga konfigurationen av 
Scandura. Det är ett korrosionsbeständigt, 
lätt och flexibelt alternativ till konventio-
nella ståltrådssiktar för fraktionssortering. 
I Storbritannien har detta system blivit 
en ledande produkt på grund av sin syn-
bart enkla konstruktion i moduler, som 
erbjuder många fördelar jämfört med stål-
trådsiktar. 

– Scandura är enkelt att montera och 
koppla samman med stift och hylsor.  
Inga specialverktyg behövs för att monte-
ra och demontera siktarna. De sitter säkert 
på plats och kan snabbt tas bort med en 
skruvmejsel. Moduler kan lätt tas bort 
och bytas utan att deformeras eller skadas, 
säger Paul Hobson, försäljningsansvarig 
för tillämpad teknik i Storbritannien inom 

Trelleborg Offshore & Construction. 
– Scandura är särskilt lämpligt för fasta 

anläggningar med stor produktion. 
Det polyuretanbaserade materialet har 

utvecklats för att ge siktmedier som är flex-
ibla, slitstarka och nötningsbeständiga. En 
viktig egenskap hos siktmedierna är att de 
förebygger igensättning av maskorna, som 
annars gör sikten mindre effektiv. Det rela-
tivt mjuka materialet, utvecklat av Trelle-
borg, underlättar för material att passera 
igenom maskorna.

– ETT ANNAT SÄRDRAG hos Scandura- 
systemet är att modulerna bildar ett helt 
plant däck, vilket gör sorteringsprocessen 
effektivare. Dessutom innebär systemets 
utpräglade modularitet att Summerleaze 
lätt kan byta enskilda sektioner. På så sätt 
kan företaget hålla en hög och störningsfri 
produktion, säger Paul Hobson. 

– Scandura-systemet har stor poten-
tial för krossningsverksamheter över hela 
världen. Trelleborg har utvecklat polymer-
blandningar för siktar som är lämpliga för 
hantering av konventionella mineraler, för 
hårda material och för torrsiktning. Sorte-
ringseffektiviteten är mycket hög. 

TEKNIK

Brittiska sand- och grusproducenten Summerleaze sökte ett 
hållbart siktningssystem med låga underhållskostnader till 
sin stora krossanläggning i Bray. Lösningen blev Trelleborgs 
Scandura i nötningsbeständig polyuretan.
TEXT ELAINE MCCLARENCE FOTO TRELLEBORG

Sikte på siktar
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Trelleborgs siktsystem Scandura Modul 600 är baserat på 
polyuretansektioner om 600 x 300 millimeter. Sektioner-
na kan monteras på alla typer av maskiner för att ge optimal 
spridning av material över däckets hela bredd, vilket maxime-
rar siktningseffektiviteten.

Underhållet är enkelt eftersom varje modul lätt kan tas 
bort och ersättas. Siktarna finns med många olika maskstor-
lekar för att passa olika tillämpningar. Med modern teknik 
gjuts siktarna i exakt form och storlek med masköppning-
arnas sidor fasade i tre grader för att förebygga igensättning. 

17T·TIME 3·2016

FÖR MER 
INFORMATION

paul.hobson
@trelleborg.com
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CASE [KYLFORDON]

Kylfordon kräver bakdörrar som är lufttäta men 
samtidigt lätta att öppna och stänga. Trelleborg löste 
detta problem för en tillverkare av kylbilar med hjälp  
av en tätningslösning som innebär överlägsen  
tillslutning tack vare en speciell beläggning.

FÖR MER 
INFORMATION

alain.colombel
@trelleborg.com

18 T·TIME 3·2016

Tätningslösningen består av 
fyra olikformade stora EPDM-
profiler tillsammans med fyra 
olika gjutna hörn av EPDM. 
EPDM-materialets beståen-
de elasticitet ger tillförlitlighet 
under en lång brukbarhetstid.

Profilerna extruderas och 
kapas till önskad längd. De för-
enas via hörnen med hjälp av en 
övergjutningsprocess och bil-
dar en rektangulär ram för insi-
dan av varje dörr. Profilerna har 

Kalla kårar

fyra till sex tätningsläppar, som 
måste vara raka men så tun-
na som möjligt. Sammankopp-
lingen mellan de vertikala och 
horisontella profilerna med de 
gjutna hörnen är en teknisk 
utmaning som kräver stor pre-
cision, då alla profiler är olika.

En speciellt utvald belägg-
ning på tätningsläpparna i 
 kontakt med fordonet ger rätt 
motstånd samtidigt som tät-
heten bevaras. 

TEXT TRELLEBORG FOTO ISTOCKPHOTO

DET KOSTAR ATT VARA COOL. Det krävs 

mycket energi för att hålla en konstant 

temperatur i kylfordon. Om det kylda 

utrymmet inte är lufttätt ökar kostnaden 

markant. Bakre dubbeldörrarna är den 

mest kritiska punkten, eftersom dörr-

bladstätningarna måste sluta perfekt för 

att förhindra luftläckage.

En ledande specialkarossbyggare 

för kylfordon ville vässa produkternas 

prestanda och vände sig till Trelleborgs 

verksamhet för tätningsprofiler. Målet 

var att ta fram en ny dörrtätningslösning 

för små kylbilar.

– Utmaningen låg i att förbättra dör-

rarnas tätningsförmåga och samtidigt 

göra dörrbladen enklare att manöv-

rera. I förarens arbete ingår att öppna 

och stänga dörrarna många gånger om 

dagen, säger Alain Colombel, teknisk 

säljare för tätningsprofiler inom Trelle-

borg Industrial Solutions, som hade ett 

nära samarbete med kunden i projektet.

Paul Neveux, Trelleborgs försälj-

ningsansvarig för tätningsprofiler i 

södra Västeuropa, säger att detta är för-

sta gången som Trelleborg har skapat 

en tätningslösning till bakdörrarna för 

kylfordon.

– För att hitta den optimala lösning-

en i detta nya segment utnyttjade vi vår 

omfattande erfarenhet av tillämpningar 

från specialiserade dörrar. Vi har tagit 

fram stora profiler för dörrar och fasader 

inom byggsektorn och för tekniska dör-

rar på i till exempel sjukhus och labora-

torier, säger Paul Neveux.

– Vårt mål var, som alltid, att för-

stå kunden och kundens problem, och 

bedöma om vi kunde göra skillnad. 

Resultatet blev att vi nu har kunskap 

som vi kan bygga vidare på för andra 

kyltillämpningar. 

TRELLEBORGS  
LÖSNING
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Ett litet svenskt företag står bakom patenterad 
teknik som revolutionerar möjligheterna att 
återvinna och förädla beståndsdelarna i bland 
annat gummidäck. Miljövinsterna är enorma 
och affärsmöjligheterna likaså. 
TEXT SARA BERGQVIST FOTO NICKE JOHANSSON

DÄCK
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får nytt liv

TANKAR & TRENDER
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ledande företag som Trelleborg och 
Volvo vågar gå i bräschen för miljötek-
niken och springa lite före de andra, 
säger han.

TEKNIKEN SOM ENVIRO jobbar med 
är helt revolutionerande ur miljö-
synpunkt. I grunden bygger den på 
pyrolys, det vill säga upphettning till 
hög temperatur i syrefattig miljö, där 
materialet bryts ner i olika bestånds-
delar istället för att förbrännas. Efter 
att ha vidareutvecklat tekniken och 
skapat en egen patenterad process sat-
sar Enviro nu på att utvinna materialet 
i kasserade bildäck, som klipps sön-
der i små delar. Slutprodukterna efter 
pyrolysen är kimrök, olja, stål och gas. 

Processen kan även användas för 
andra typer av avfall som hönsgödsel 
och elektronikavfall. 

En del av världens kasserade däck 
eldas för energiframställning inom 
till exempel cementindustrin, men 

UTTJÄNTA DÄCK kan bli ett gigantiskt miljöproblem 
på global nivå. Nu har Enviro, ett svenskt före-

tag, lanserat en revolutionerande lösning för 
att återvinna beståndsdelarna i däcken.

– Varje år tillkommer ungefär 14 miljo-
ner ton uttjänta däck, som ställer till med pro-

blem på olika sätt. Däckhögar som blir liggande i 
solen urlakas på kemikalier som sprids i marken och 

risken för bränder och ansamling av skadedjur är stor. 
Vattenfyllda däck som blir liggande sägs också utgöra en 
grogrund för insekter såsom myggor, berättar Thomas 
Sörensson, vd på företaget.

DET ÄR EN STRÅLANDE FÖRSOMMARDAG när vi träffas på 
Enviros huvudkontor i Göteborg. Företaget ligger mitt i 
innovationsklustret på Lindholmen med Chalmers, fle-
ra it-företag och Ericsson på gångavstånd. Några kilo-
meter längre bort hittar man en av de första kunderna, 
Volvo. Thomas Sörensson plockar fram en gummiplugg 
från  Volvo, tillverkad av kimrök från återvunna bildäck i 
Enviros anläggning i Åsensbruk, Dalsland.

– Vi är stolta över att Volvo är vår första slutkund och 
att vi nu testar flera andra applikationer tillsammans med 
Trelleborg. Jag tror att det är oerhört viktigt att marknads-

U

THOMAS SÖRENSSON
YRKE: VD för Enviro sedan februari 2016.
BAKGRUND: Exportchef för Opus Equipment de 
senaste två åren, VD för B&B Tools i Kina i fem 
år, VD för Kontikab och flera olika chefspositio-
ner på Volvo.
BOR: Torslanda, Göteborg.
FAMILJ: Fru och två barn, 8 och 11 år.
FRITID: Intresserad av idrott, tidigare spelat 
både fotboll och hockey, umgås med familj och 
vänner. Tycker om att resa och uppleva nya kultu-
rer och mat – favoritlandet just nu är Vietnam.
BÄSTA UPPFINNINGEN: Vattenbrunnen.
ÄR SOM LEDARE: ”Jag är ganska lyhörd och tyck-
er att det är viktigt att vi levererar som team i 
vått och torrt. Jag var nog mer demokratisk före 
åren i Kina, men tycker att det varit en bra lär-
dom att våga ställa krav, sätta ramar och vara 
tydlig med uppföljning även i Sverige”.
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energi värdet är lågt. Andra används för att göra små gra-
nulat som hälls ut på fotbollsplaner och lekplatser eller 
som insatsmaterial i asfalt.

– Problemet är att gifterna fortfarande finns kvar och 
urlakas i marken. I vår process får man däremot fram ren 
kimrök och rent stål. Gifterna finns kvar i oljan och kan 
sedan separeras därifrån, berättar Thomas Sörensson.

Den viktigaste slutprodukten i Enviros process är 
kimrök, som är ett rent kolpulver och utgör en viktig 
beståndsdel i olika gummiprodukter. På global nivå omsät-
ter marknaden för kimrök cirka 65 miljarder kronor årli-
gen. För att framställa produkten används vanligtvis stora 
mängder råolja. Produktionen av ett ton kimrök kräver 
ungefär 1,5 ton råolja. 

– Eftersom vi använder den olja som finns i däcken går 
det inte åt någon råolja alls i vår process. Dessutom använ-
der vi den gas som genereras som bränsle. Sammantaget 
gör det att koldioxidutsläppen blir 60 procent lägre än vid 
traditionell tillverkning av kimrök – så miljöskälen är väl-
digt starka, konstaterar Thomas Sörensson. 

INTRESSET FÖR FÖRETAGET och dess produkter har ock-
så varit stort. Kungen har besökt anläggningen i Åsens-
bruk och bjöd därefter in Enviro när Chiles president och 
gruvminister var på statsbesök i början på maj. Affärsidén 
är egentligen inte i första hand att sälja kimrök, olja och 
stål, utan att på sikt sälja hela anläggningar till företag på 
återvinningsmarknaden, befintliga kimröksproducenter, 
investerare, kommuner och stater.

– För närvarande pågår diskussioner med aktörer i 
Europa, Sydamerika, Mellanöstern och Sydafri-
ka. Innan 2016 är slut bör vi ha sålt vår 
första anläggning, säger  Thomas 
Sörensson. 

Själv började han i företaget så sent 
som i februari 2016. Tidigare var han 
bland annat exportchef för Opus 
Equipment som jobbar med avgasre-
ning för bilar och innan dess vd för 
b&b Tools verksamhet i Kina. Tiden 
i Kina bidrog till att öka hans intresse 
för miljöfrågor. Under sina fem år där 
gjorde han flera egna bistra erfaren-
heter av den dåliga miljön, där luften 
tidvis var så dålig att det inte gick att 
gå ut. En dag kom det tusentals döda 
grisar flytande förbi i floden. Tidigare 
hade det bedrivits fiskodling i floden, 
men fisken hade också dött.

– DET SOM DRIVER MIG är utmaning-
en att kunna ta den här fantastiska 
tekniken och det här företaget hela 
vägen ut på en internationell mark-
nad. Målet att få bukt med miljöpro-
blemen kring däcken och verkligen 
kunna göra en miljömässig skill-
nad är en stark drivkraft i sig, 
säger Thomas Sörensson enga-
gerat och det märks att han  
menar det. 

ENVIRO
AFFÄRSIDÉ: Att kommersialisera före-
tagets patenterade tekniker, i första 
hand genom att sälja anläggningar 
och licenser till externa parter, men 
även genom egen produktion.
HAR PATENT PÅ: CFC-tekniken (Car-
bonized by Forced Convection) som 
är en teknik för optimerad värmebe-
arbetning av organiska föreningar. 
CFC-tekniken skiljer sig från traditio-
nell pyrolysprocess genom att pyrolys-
gas används som ett värmemedium 
i direktkontakt med det reagerande 
organiska materialet.
HISTORIA: Bengt-Sture Ershag som 
grundade Enviro började utveckla tek-
niken redan i mitten på 1990-talet. 
Bolaget grundades 2001 och note-
rades på Nasdaq OMX First North 
 sommaren 2014.
ANLÄGGNINGAR: Huvudkontor i 
Göteborg, demonstrations- och åter-
vinningsanläggning för bildäck i Åsens-
bruk i Dalsland.
ANTAL MEDARBETARE: Cirka 20.

SAMARBETE  
MELLAN ENVIRO  
OCH TRELLEBORG
För närvarande pågår tester med åter-
vunnen kimrök i flera av Trelleborgs 
produkter. Det samarbete som kom-
mit längst handlar om en gummiduk 
som används till tätskikt i hus och 
som produceras av Trelleborg i Fors-
heda. Dessutom pågår tester med 
återvunnen kimrök som beståndsdel 
i lister och däck. Trelleborg  Industrial 
 Solutions affärsområdeschef  Mikael 
Fryklund är dessutom ledamot 
i  Enviros styrelse.

TANKAR & TRENDER
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NEWS [UPDATE]

David Ward på 
Hubergroup UK delar 

med sig av sina  
erfarenheter som  

distributör för 
Trelleborgs  
tryckdukar.

Fler framgångs - 
historier finns på  
http://bit.ly/1X8s7LA

TRELLEBORG HAR slutfört förvärvet av CGS Holding 
a.s., ett privatägt företag med ledande positioner 
inom lantbruks-, industri- och specialdäck samt spe-
cialutvecklade polymerlösningar. CGS, med huvud-
kontor i Tjeckien, har 11 produktionsanläggningar i 
Europa, en i USA och en i Mexiko.

I CGS ingår bolagen Mitas, Rubena och Savatech. 
Mitas står för cirka två tredjedelar av koncernens 
omsättning och har starka varumärken i mellanseg-
mentet för specialdäck med en särskilt stark ställning 
inom lantbruksdäck. Rubena och Savatech utvecklar 
och tillverkar ett brett spektrum av specialutvecklade 
polymerlösningar, inklusive tätningar, tätningsprofiler, 
specialutvecklade formgodskomponenter, tryckdukar 
och andra produkter inom belagda vävar.

 – Jag är mycket stolt över att kunna presentera 
detta förvärv, ett viktigt komplement och ett attrak-
tivt tillägg till våra befintliga verksamheter. CGS, med 
sina starka och väl presterande verksamheter inom 
lantbruks- och industridäck samt specialutvecklade 
polymerlösningar, kommer att stärka och komplet-
tera Trelleborgs redan ledande positioner inom en 
rad befintliga områden, säger Peter Nilsson, VD och 
 koncernchef på Trelleborg. 

Trelleborg välkomnar  
nya verksamheter 50

TRELLEBORG har sålt 
sin andel (50 procent) av 
Vibracoustic till sin part-
ner Freudenberg. Vibra-
coustic är den globala 
marknadsledaren inom 
antivibrationslösningar  
för personbilar och tunga 
fordon och bildades 2012 
i form av ett samriskbo-
lag mellan Trelleborg och 
Freudenberg. Trelleborgs 
strategiska revision av 
antivibrationsverksam-
heten för lätta fordon 
inleddes 2009. I och med 
denna affär har Trelleborg 
nått en bra avslutning 
av sin tidigare verksam-
het Trelleborg Automoti-
ve AVS. 

INDUSTRIELLA 
VIBRATIONS-
DÄMPANDE 
PRODUKTER 

TRELLEBORG PARTNERS, 
distributörer och trycka-
re  utbyter erfarenheter på 
 trelleborg.com. David Ward, VD 
för Hubergroup UK, berättar 
hur hans företag blev brittisk 
distributör för Trelleborgs tryck-
dukar och hur det har påverkat 
bolaget.

Hubergroup firade sitt 
250-årsjubileum år 2015 och 
David Ward har arbetat på före-
taget sedan 1989.

– Under de senaste åren har 
vi arbetat mycket nära teamet 
på Trelleborg. Samarbetet mel-
lan de två FoU-avdelningarna 
har lett till produktkombinatio-
ner som passar perfekt för var-
je enskilt tryckföretags behov. 
Priset för en tryckduk kan vara 
en ytterst liten del av den tota-
la kostnaden för en tryckpro-
duktion, men dess inverkan på 

hela projektets lönsamhet är 
enorm, säger David Ward.  

Trelleborgs tryckdukar är 
väl etablerade i branschen, 
med kända varumärken som 
 Vulcan, Printec och Rollin. 

– Våra experter har kun-
nat hjälpa tryckerier att lösa 
en mängd olika produktions-
problem, från bristande punkt-
överföring eller färgåtergivning 
till dukar som skadas eller helt 
enkelt slits ut för snabbt, säger 
David Ward.

– Idag finns ett stort urval av 
tryckdukar på marknaden och 
det kan göra köparna förvir-
rande. Svaret är inte att göra 
som man alltid gjort. Trycke-
rier kan gå miste om fördelar-
na med nya innovationer, som 
kvalitets-, kostnads- och pro-
duktivitetsförbättringar, säger 
han.

 
TRELLEBORG har stärkt sin närvaro inom industriella 
antivibrationslösningar på den marina marknaden 
genom förvärvet av Loggers Rubbertechniek B.V. Före-
taget, med huvudkontor i Dordrecht, Nederländerna, 
konstruerar och utvecklar lösningar som minimerar 
buller och dämpar vibrationer och stötar, främst för 
ombordsystem på fartyg. 

– Loggers är ett nischföretag med erkänt duktiga 
ingenjörer i spetsen för design och utveckling av vibra-
tionsdämpande lösningar. Företaget har även avancera-
de digitala serviceverktyg, som gör det enkelt för kunder 
att göra affärer med dem. Vår plan är att göra företaget 
till ett Marine Antivibration Solutions Center inriktat på 
marina lösningar för vår globala industriella antivibra-
tionsverksamhet, säger Mikael Fryklund, affärsområ-
deschef för Trelleborg Industrial Solutions. 

HÖGTRYCK  
FÖR TRYCK 

%
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Nej, det är inte en godisrem.  
Inte heller ett armband.  

Men vad är det? Rätt svar  
längst ner på sidan. 

Godis- 
dags?

GÅTAN

Rakel, en del av utrust-
ningen för screen- 
och digitaltryck. Läs 
mer här: http://bit.
ly/1TtDFDE
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Bidrag till  
lokal utveckling
TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS kontor i Banga-
lore, Indien, hjälper på flera olika sätt lokalsamhällen 
att uppfylla sina mest akuta behov. 

Tillsammans med programmet Hand in Hand Villa-
ge Uplift har Trelleborg sponsrat soldrivna gatlyktor 
för att förbättra säkerheten, renoverat daghem, inrät-
tat ”hole-in-the-wall”-kiosker för att initiera e-lärande 
för barn och finansierat ett vattenverk som renar med 
omvänd osmos för att leverera rent dricksvatten till 
1 500 personer. 

Vid sidan av programmet har Trelleborg sponsrat tre 
specialutrustade livsmedelsbilar som kör ut varm mat 
till de fattigare skolorna och donerat en skåpbil till  
en lokal skola/barnhem för att ge barn och gravida 
kvinnor välbehövlig rörelsefrihet. 

Bengaluru-kontoret driver också ett program för 
att ge studenterna från ett lokalt tekniskt universi-
tet arbetslivserfarenhet. Sedan februari 2016 har 
12 praktikanter arbetat med tillämpningar inom sina 
ämnesområden och gör sig redo för sina karriärer  
efter utbildningen.

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. Trelleborgaktien har sedan 

1964 varit noterad på börsen, och listas 

på Nasdaq  Stockholm, Large Cap. 

www.trelleborg.com
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SOLUTIONS FOR BETTER SUSTAINABILITY

At Trelleborg, we believe that the benefits of our solutions stretch beyond 
functionality and business performance. Whenever possible they should also 
contribute to better sustainability. In fact, many of our solutions protect the 
environment and people, as well as infrastructure and assets. This is what we 
call Blue Dimension™ – Solutions for Better Sustainability.
trelleborg.com/bluedimension
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