
Från idé till färdig prototyp!
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IVG Engineering AB är ett konsultföretag inom 
konstruktion, prototyp och modell. Vi har lång erfarenhet 
av design och produktutveckling. Kunderna finns inom alla 
områden, däribland medicinteknik, plast-, metall-, maskin- och 
förpackningsindustrin.

Vår mångåriga kunskap förenat med småländsk klurighet samt 
dagens revolutionerande högteknologi gör att vi löser det som 
kunderna önskar. 

I många fall börjar ett projekt som en idé hos en uppfinnare.  
Vi hjälper till och genomför projektet – vi ritar, konstruerar och 
tillverkar en färdig prototyp. 

Vi har en modern maskinpark, bland annat tre 3D-printers  
där vi kan erbjuda HD-printning och även extrem-HD.

IVG Engineering – Från idé till färdig prototyp!



Metallprototyper

Vi arbetar i de flesta material, dimensioner och tjocklekar.  
I vår maskinpark finns en fem- och en treaxlig 
höghastighetsmaskin, en CNC-svarv och en trådgnist.

• Gjutmodeller – pressgjutning.

• Bearbetningsprototyper – svarvning  

 och fräsning.

• Plåtprototyper – trådgnistning, laserskärning,   

 vattenskärning och pressning.



• Bearbetningsprototyper – höghastighetsfräsning  

 i en mängd olika material bland annat i polyamid,  

 PEEK (kolfiberarmerat material) och glasfiber.

• 3D-printning – DLP (Digital Light Processing)   

 samt FDM-teknik (Fused Deposition Modeling).
Plastprototyper

När det gäller 3D-printning har vi två DLP-
printrar i maskinparken. I dessa kan vi uppnå 
mått på +- 0,02 mm. I ett stycke kan vi tillverka 

prototyper som är 270 x 165 x 203 mm. Tekniken 
kan även användas till tillverkning av mindre serier. 

Med 3D-printteknik kan vi uppnå mycket hög kvalitet på detaljerna –  
HD samt även extrem-HD. Vår ena printer har en programmerbar  
voxelstorlek på 25-150 µ, medan vår andra printer har 15-150 µ.

Kunden kan vara med och påverka pris- och materialval själv.  
Vi erbjuder flera olika materialkvalitéer och färger. 



IVG Engineering står till din tjänst när det gäller allt ifrån  
detaljer i råmaterial till efterbearbetning av form-
sprutade plastkomponenter samt gjutna metalldetaljer.  
Vi arbetar i små volymer, vid lågserieproduktion kan det  
handla om serier från 2 till 2 000 komponenter om året.

• Lågserieproduktion av metall- och     

 plastkomponenter.

• Efterbearbetning av formsprutade     

 plastkomponenter och gjutna metalldelar.

Skärande bearbetning 
& efterbearbetning



Vi har lång erfarenhet av design och produkt-
utveckling och vi kan visa upp flera exempel på  
produkter där vi har varit med från idé till färdig  
prototyp, däribland en innebandyklubba och en musfälla. 

När det gäller 3D och CAD-ritning ligger vi i framkant. 
Sedan mitten av 1990-talet har vi ritat CAD i 3D och 
sedan 2004 har vi utvecklat CAD-modellering samt kört 
femaxlig bearbetning.

Vi arbetar i följande program 

CAD: 

• ZW-3D – hybridmodellerare i 3D. 

• Think 3 – ytmodellerare.

CAM: 

• Open Mind Hyper Mill.

Design &  
konstruktion



IVG Engineering AB är ett familje-
företag som startades av Gösta Ericson. 
Idag drivs det av bröderna Martin och 
Anders Ericson. IVG Engineering AB innehar 
också dotterbolaget Verktygssvetsarna AB, 
som specialiserat sig på svetsreparationer 
och lasersvetsning av verktyg till industrin.

Bolagen delar på den 500 kvadratmeter 
stora produktions- och kontorslokalen på 
Henja industriområde i Gislaved.

Välkommen att kontakta  
oss med din förfrågan!
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IVG Engineering AB  
Marielundsgatan 50 
332 35 Gislaved
Telefon: 0371-800 90 
Fax: 0371-800 93  
anders@ivgab.se

www.ivgab.se


