
Nu satsar företaget på laser genom en investering 
av en rörlaser och en plåtlaser. Här är det Magnus 
Ekfeldt som arbetar med programmering och 
optimering av plåtlasern.

En annan nyhet på Anderssons är en svetsrobotscell 
för CMT-svetsning.

I den nya rörlasern kan man färdigbearbeta upp till åtta meter långa rör.

Anderssons blir 
komplett legoleverantör
Anderssons Mekaniska AB satsar på laser! Företaget har investerat i en rörlaser och 
en plåtlaser som nu gör att man blir en komplett samarbetspartner.

– Tidigare har vi enbart anlitat externa leverantörer för de här tjänsterna. Men i och med att  
vi nu kan göra allt i huset, så blir vi både en snabbare och flexiblare partner till våra kunder.

Full produktion
Det säger Göran Kronholm, VD för Anderssons Mekaniska AB i Skillingaryd. Ett familjeföretag 
med anor från 1960-talet som har stor erfarenhet som underleverantör inom legotillverkning och 
möbelindustrin. Tidigare har man haft bland annat rörbockning, borrning och svetsning som sina 
specialiteter. Men nu kan man alltså även lägga till rörlaserskärning och laserskärning i plåt.

De båda nya maskinerna installerades efter semestern och är redan i full produktion. Rörlasern  
är en Adige LT712 som klarar rördimensioner från Ø12 eller 12x12 upp till Ø152 och 120x120.
– Fördelen med rörlasern är att vi kan göra komplexa former utan några verktygskostnader.  
Vi kan skära fram istället för att våra kunder ska behöva köpa dyra verktyg, säger Emil Kronholm, 
teknisk ansvarig på företaget.

Unik längd
I rörlasern kan Anderssons Mekaniska färdigbearbeta upp till åtta meter långa rör, vilket är unikt.
– Vi kan använda lasern till våra befintliga produkter men vi kan nu även bredda kundfloran. Vi 
blir en komplett legoleverantör med stora möjligheter att med korta ledtider leverera kompletta 
produkter samt på komponentnivå, säger Emil Kronholm.

Plåtlasern är en Amada LC Alfa i vilken man kan hantera godstjocklekar upp till 12 millimeter. 
Lasern är även integrerad med en automatisk i- och urladdare för effektivare drift.

Stora satsningar
Anderssons Mekaniska har satsat stort de senaste åren. Förutom lasersatsningarna har 
man investerat i ytterligare rörbockmaskiner, en svetsrobotscell för CMT-svetsning samt 
gjort en tillbyggnad av lokalerna med 1 350 kvadratmeter.

– Inköpen av rörlasern och plåtlasern är den senaste satsningen i en långsiktig 
strategi att vara en komplett samarbetspartner inom rör och plåt. Vi vill stärka vår 
konkurrenskraft och öka servicegraden, säger Göran Kronholm.
– Det blir mycket lättare att se förbättringar och potential i verksamheten när  
man har allt i huset.

Anderssons Mekaniska kan numera erbjuda bearbetning i form av 
rörlaserskärning, laserskärning i plåt, rörbockning, kantpressning, svetsning, 
fleroperationsbearbetning, montering, packning och prototypframtagning.

Företaget ställer ut på Elmia Subcontactor i Jönköping 6-9 november i 
monter C03:33. 
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Anderssons Mekaniska AB satsar på att bli en komplett legoleverantör.  
Från vänster Emil Kronholm, Thomas Andersson och Göran Kronholm.
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