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TaeguTecs hörnfräsar  
ökade Car-O-Liners produktions- 
takt med 30 procent
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– Det är ganska fantastiskt vilka resultat vi har fått i och med bytet, 
säger Mats Jonsson, operatör och verktygsansvarig på Car-O-Liner AB 
i Kungsör.

Car-O-Liner tillverkar riktutrustning till fordonsindustrin. Företaget 
har totalt 60 anställda i Kungsör och Göteborg. Produktionen finns 
i Kungsör. Mats Jonsson berättar att man har samarbetat med SMV 
Verktyg och TaeguTec i många år.

– Det började med att vi testade lite grejer från TaeguTec, det 
fungerade bra så då testade vi lite mer. Sedan har det bara rullat på.

På samma sätt gick det till när Car-O-Liner valde att testa TaeguTecs 
nya generation med hörnfräsar – Mill Rush. Först testade man och 
direkt när man såg resultat valde man att byta ut samtliga hörnfräsar. 

Nu kan företaget summera och se att man uppnått flera förbättringar 
med den nya produkten. Bland annat handlar det om att livslängden 
på skären i vissa fall har mångdubblats. Slitagen har minskat och gjort 

att företaget kunnat minska sina verktygsinköp med 30–40 procent. 
Vidare har produktionstakten ökat med upp till 30 procent.

– Det är mycket pengar per år som vi har sparat, säger Mats Jonsson.

Car-O-Liner har även infört kundanpassade Multifunktionsfräsar 
för bearbetning i riktbänkarna, som de tillverkar på längder mellan 
4 och 6,3 meter. Längden gör att det lätt uppstår vibrationer vid 
tillverkningen.

De nya specialtillverkade fräsarna har dock gjort att vibrationerna 
har minskat och att operatörerna har fått en väsentligt lägre ljudnivå 
i produktionshallen. Livslängden på skären har dessutom ökat med 
minst 50 procent jämfört med tidigare.

Mill Rush är polerade hörnfräsar med tre skäreggar istället för som 
tidigare två. Fräsarna är exakt 90 grader vilket ger raka och fina kanter. 

– Skären har en mycket polerad yta som gör att ytan blir extremt fin, 
säger Kenneth Persson, säljare på SMV Verktyg. 
– Vårt syfte är att öka produktiviteten hos svenska företag, det 
handlar om att ta fram rätt produkt till rätt applikation.

Något som man sannerligen lyckades med i Car-O-Liners fall. 
Samarbetet mellan de båda företagen fortsätter såklart även i 
framtiden.

– Absolut, vi har flera nya projekt på gång, säger Mats Jonsson.

När Car-O-Liner AB testade TaeguTecs hörnfräsar Mill Rush så såg man resultat direkt. Därför var det ett självklart beslut att 
göra ett byte på samtliga maskiner. Tack vare den nya generationens hörnfräsar har man nu ökat sin produktionstakt med 
upp till 30 procent.
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