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Lyckade temadagar på SMV Verktyg
SMV Verktyg AB bjöd in sina kunder till temadagar 
om DME:s produktsortiment. Det hela visade sig 
vara ett lyckat koncept för såväl inbjudna som 
arrangören.

Det var första gången som SMV Verktyg AB i Smålandsstenar 
valde att bjuda in till temadagar på det här sättet. 
Målgruppen för temadagarna var konstruktörer, tekniker 
och projektledare från plastindustrin och på agendan stod 
produktinformation och tekniska nyheter från DME när det 
gäller plastformande verktyg och utrustning för tillverkning 
av formsprutade plastdetaljer. 

Evert Karlsson är säljare på SMV Verktyg med huvudansvar 
för DME:s produkter.

– Vi tyckte att det var aktuellt att väcka liv i kunderna, 
aktivera dem och visa dem vad DME har att erbjuda. DME 
är ett stort företag med lång erfarenhet. De var det första som 
tillverkade plastdetaljer till fordonsindustrin till exempel.

– Men i och med att många numera köper sina verktyg i Kina 
så har omsättningen minskat på den delen. Vi ville försöka 
ge deltagarna en liten vitamininjektion och visa nya tekniska 
finesser som man kan erbjuda.

Temadagarna hölls vid totalt två tillfällen hos SMV Verktyg 
i Smålandsstenar. Inbjuden till att tala vid temadagarna var 
Armin Jondral, DME i Belgien. Ett av flera ämnen var DME:s 
nya produkt Quick Strip, som ersätter utstötarpinnarna i 
verktyget med en avstrykarfunktion och på så sätt sparar 
både plats och material.

En av deltagarna var Hans Honeth, konstruktör vid Fresh 
AB utanför Växjö.

– Det var mycket givande med väldigt kompetent information. 
Armin Jondral har stor erfarenhet på området. Vi håller ju 

själva på med plasttillverkning och genom att vara med på 
en sådan här dag håller man sig uppdaterad om vad som är 
nytt och vad som är på gång, säger han.

Ulf Hjalmarsson, produktionschef och delägare på BHV 
Verktyg AB i Lanna, håller med. Precis som Fredrik 
Hjalmarsson, projektledare på Makeni AB i Smålandsstenar.

– Det var intressant information. Vi ville bland annat veta 
mer om DME:s varmkanalsystem (Hot-One och Cool-One). 

Fredrik Hjalmarsson tycker att själva arrangemanget med 
temadagar är ett bra koncept.

– Det här kan vi helt klart tänka oss att gå på vid fler 
tillfällen. Det är smidigt att det är på hemmaplan. 

Ulf Hjalmarsson på BHV Verktyg tycker att det var en av 
fördelarna med hela arrangemanget.

– Det är bra att det inte är så långt, vi hade definitivt tvekat 
om det var i Göteborg. Temadagen var mycket intressant 
med information om grejer som vi använder dagligen och 
som vi måste känna till.

Såhär efteråt känner SMV Verktyg och Evert Karlsson 
sig nöjda. Man har bland annat fått in en del avancerade 
förfrågningar på tekniska lösningar.

– Deltagarna blev väldigt intresserade av det Armin hade 
att berätta. De ville inte gå hem ena dagen så vi fick köra på 
övertid, säger han och skrattar.

DME är en världsledande tillverkare och leverantör av bland 
annat formställ till plastindustrin, varmkanalsystem, slip- 
och polerutrustning samt komponenter och tillbehör av hög 
kvalitet.

SMV Verktygs temadagar om DME:s produktsortiment var ett lyckat koncept med Armin Jondral 
(stående), DME Belgium C.V.B.A, som föredragshållare. Från vänster: Ulf Hjalmarsson, BHV Verktyg 
AB, Jan Lindkvist, Formteknik Bredaryd AB, Evert Karlsson, SMV Verktyg AB, Bo Larsson, SMV Verktyg 
AB, Mircea Lillhav, SMV Verktyg AB, samt Hans Honeth, Fresh AB.


