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NYHETSBREV OKT. 2016
Vi gör det enkelt att ha koll
på det senaste inom yt och
värmebehandling!

Hej!
Välkommen till vårt första nyhetsbrev. Vår ambition är att komma ut med
nyhetsbrev när det händer intressanta saker på vårt företag eller i vår bransch.
Det kan handla om allt från nya medarbetare, produkter & tjänster till nya
värmebehandlingstekniker och kunskapsseminarier med ledande experter.
I somras fick vi till exempel en ny vakuumugn i Värnamo.
Det vill vi gärna berätta om nedan.

Ny vakuumugn
med nya möjligheter
I augusti driftsatte vi vår nya vakuumugn i Värnamo, som med 15 bars
kylning är den i särklass snabbaste i Sverige. I specifikationerna utgick
vi från pressgjutningsindustrins strikta krav på kontrollerad
värmebehandling, för att få så lång livslängd på verktygen som möjligt.
Men det är inte bara den snabba kylningen som utmärker ugnen utan även
möjligheten att kyla verktyg med stora variationer i godstjocklek i etapper, så
kallad step quenching. Genom denna utjämning av temperaturskillnaderna
mellan yta och kärna i verktygsstålet minimerar man spänningarna i materialet.
Vakuumugnen klarar av att kyla upp till ett ton tunga detaljer. Tillsammans med
vår stora plasmanitreringsugn, som klarar verktyg med en vikt på upp till två
ton, kan vi i Värnamo därmed erbjuda alla verktygstillverkare ett brett spektrum
av värmebehandlingstjänster.

För mer information om vilka fördelar den nya vakuumugnen kan
ge dig och ditt företag  mejla ulf.fritz@bodycote.com eller
kari.lankinen@bodycote.com

Bodycote är världsledande inom
materialtekniska tjänster som värme och
ytbehandlingar. Sätt oss på prov!

Vi delar med oss
av vår kunskap

av vår kunskap
Kunskap är vår främsta tillgång när vi
utvecklar nya värmebehandlingstjänster. Vi tar
varje chans att utveckla både oss själva och våra
kunder när vi inleder nya samarbeten. Vår
ambition sträcker sig dock längre än till
ömsesidigt lärande. Vartannat år arrangerar vi till
exempel ett värmebehandlingsseminarium för
kunder, samarbetspartner och konkurrenter
tillsammans med AGA. Det lockar flera
internationellt erkända specialister på området.
Nästa gång det blir dags, lovar vi att skicka en
inbjudan.
Väl mött på Elmia Subcontractor i Jönköping 811 November.
Ni finner oss i monter B07:48.

Välkommen att kontakta oss på Bodycote, så ser vi till att dina
komponenter får de rätta materialegenskaperna.

Kontakta oss
Vill du komma i kontakt med våra säljare eller tekniska rådgivare  mejla
sales.sverige@bodycote.com, så kontaktar vi dig så snart som möjligt.
KARI LÄNKINEN

URBAN HELLSTRÖM

Kontor: Malmö/Värnamo
Mobil: +46 (0)706 35 46 03
kari.lankinen@bodycote.com
Värmebehandling Syd

Kontor: Älvsjö/Stockholm
Kontor: V. Frölunda/Göteborg
Mobil: +46 (0)70237 10 09
Mobil: +46 (0)706 29 56 61
urban.hellstrom@bodycote.comulf.sarman@bodycote.com
Värmebehandling Norr
Ytbehandling

ULF SÄRMAN

DANIEL FRANCK

JOHAN HOLM

ANDERS LARSSON

Kontor: Katrineholm
Mobil: +46 (0)739 86 18 06
daniel.franck@bodycote.com
Ytbehandling

Kontor: Hudiksvall
Mobil: +46 (0)728 53 39 46
johan.holm@bodycote.com
Värmebehandling Norr

Kontor: Angered/Göteborg
Mobil: +46 (0)705 25 86 48
anders.larsson@bodycote.com
Värmebehandling SYD

MATS CLARIN

HANS BOHMAN

ULF FRITZ

Kontor: Västerås
Mobil: +46 (0)706 76 48 91
mats.clarin@bodycote.com
Värmebehandling Norr

Kontor: Katrineholm
Mobil: +46 (0)705 43 33 38
hans.bohman@bodycote.com
Ytbehandling

Kontor: Angered/Göteborg
Mobil: +46 (0)706 99 59 06
ulf.fritz@bodycote.com
Norge

GÖTEBORG/ANGERED
Värmebehandling
Tel: +46 31 332 19 00

KATRINEHOLM
Ytbehandling
Tel: +46 150 778 00

STOCKHOLM/ÄLVSJÖ
Värmebehandling
Tel: +46 8 556 207 50

GÖTEBORG
/VÄSTRA FRÖLUNDA
Ytbehandling
Tel: +46 31 709 56 60

MALMÖ
Värmebehandling
Tel: +46 40 14 32 00

VÄRNAMO
Värmebehandling
Tel: +46 370 37 85 50

MORA
Värmebehandling
Tel: +46 250 59 21 30

VÄSTERÅS
Värmebehandling
Tel: +46 21 15 67 00

Bodycote
Spadegatan 23, Box 124
SE424 65 Angered, Sverige
+46 31 332 19 00
www.bodycote.se

HUDIKSVALL
Värmebehandling
Tel: +46 650 240 45

Känner du någon som
borde få det här nyhetsbrevet?
Tipsa en vän!

Vill du inte få nyhetsbrev från Bodycote? Klicka här

