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Säkrare pressar på Joma med SMV:s hjälp
Joma AB i Målskog har anlitat SMV Industrier för 
servicen av deras pressar i två år. Under vintern 
har SMV också hjälpt till att uppdatera företagets 
maskinpark med bland annat verktygsrumsskydd 
och nya styrsystem.

– Vi måste upprätthålla säkerheten i produktionen, 
säger Yngve Josefsson, ägare till Joma.

Vinter och kyla innebär lågsäsong för Joma AB som i 
dag till 80 procent riktar sig mot byggmarknaden.

– Ingen vill bygga på vintern. Vår högsäsong är från 
mars-oktober, säger Yngve Josefsson, som tillsammans 
med sin bror Rickard äger Ebimgruppen där det i 
dag ingår tre företag; Jowema i Anderstorp, Bistål i 
Västervik och Joma i Målskog.

Under vintern har man satsat på att göra en hel del 
uppdateringar i maskinparken. Till sin hjälp har man 
tagit SMV Industrier AB i Smålandsstenar.

– Vi fick påbackning från Arbetarskyddsstyrelsen 
(numera Arbetsmiljöverket) angående att våra 
maskiner saknade skydd, säger Yngve Josefsson. 
– Det är viktigt att man har gjort allt man kan. De nya 
verktygsrumsskydden sitter där det finns en klämrisk 
och förhindrar personskador.

Totalt har SMV Industrier byggt och monterat 
skräddarsydda verktygsrumsskydd på 15 pressar i 
Jomas presshall.

– Vi har byggt en del hemma i Smålandsstenar men 
vi har också flyttat med oss verkstaden hit till Joma, 
säger Jörgen Andersson, säljare på SMV Industrier. 
– Vi har haft en dialog med kunden om varje maskin.

SMV Industrier har sedan två år tillbaka hand om 
servicen på Jomas cirka 35 pressar. Ett samarbete som 
båda parter upplever som bra.

– Det är alltid snabba ryck, det går fort att få 
hjälp. Produktionen får inte stå stilla, säger Gustaf 
Josefsson, avdelningschef på pressavdelningen. 
– Vi tycker att SMV:s grejer är användarvänliga.

Ebimgruppen är fortfarande ett helägt 
familjebolag. Grunden lades 1944 då 
Gunnar och Eiris Josefsson startade 
Joma. Allt började med tillverkning 
av gem och knappar till stoppmöbler 
och fortsatte med hyllbärarna till 
möbelindustrin och kromade lister till 
bland annat Volvo. 

Så småningom startade även 
tillverkning av murkramlor, 
trådriktningen utvecklades och 
byggbeslag började produceras. 
Numera är Joma marknadsledande 
när det gäller byggbeslag och 
skalmursprodukter och drivs av andra 
generationen Josefsson. För två år 
sedan stod den 5 200 kvadratmeter 
stora presshallen inflyttningsklar 
i Målskog. I dag har man en total 
lokalyta om 16 000 kvadratmeter och 

ett 40-tal anställda.
SMV Industrier har bland annat monterat verktygsrumsskydd på 15 av Jomas 
pressar. Till vänster Gustaf Josefsson, avdelningschef på Joma:s pressavdelning, 
och till höger Jörgen Andersson, säljare på SMV Industrier.

Faktaruta 
SMV Industrier har hjälpt Joma med följande:

• Montering av verktygsrumsskydd på 15 pressar.

• En begagnad Dimeco riktverk-haspelkombination har 
levererats. 

• Tre Profila pressar har uppdaterats med nytt styrsystem 
Multi.

• Två Iron tångmatarverk har renoverats.

• Ett SMV valsmatarverk har renoverats och uppdaterats 
med nytt styrsystem, servomotor, servodrive och 
pulsgivare till mäthjul.

• Ett nytt SMV valsmatarverk har monterats på en SMV 
fyrpelarpress som uppdaterats med styrsystem Multi.


