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SMV Industrier och Presservice Ljungby i samgående

SMV Industrier AB i Smålandsstenar har 
förvärvat 91 procent av Presservice Ljungby AB. 
Nu kan Kuno Nothin (Presservice) och Magnus 
Torell (SMV) tillsammans erbjuda ett komplett 
program för plåtformning.

SMV Industrier AB i Smålandsstenar blir 
huvudägare i Presservice Ljungby AB.  
Detta innebär att man nu kan erbjuda 
totallösningar inom plåtbearbetning.

– Tillsammans blir vi starkare, säger Kuno Nothin, 
numera platschef i Presservice Ljungby.

Ljungbyföretaget grundades 2002 av fyra personer 
med lång erfarenhet av hydrauliska pressar och 
kringutrustning till dessa. SMV Industrier däremot har 
sina kunskaper inom mekaniska pressar.

De båda företagen har arbetat parallellt i många år och 
haft ett visst samarbete med varandra. Vintern 2009 
inleddes en dialog om ett eventuellt övertagande.

– Lågkonjunkturen var jobbig för alla och vi såg att ett 
närmande mellan företagen var bra ur allas aspekter. Vi 
hade bra förutsättningar att förstärka vår verksamhet 
med ytterligare två ben då Presservice kunskap omfattar 
hydrauliska pressar men även vakuumformningsmaskiner 
till plastindustrin, säger Magnus Torell, SMV Industrier.

Dialogen fortsatte och slutade med ett övertagande  i 
december 2010 efter att Presservice genomgått en 
rekonstruktion från sommaren samma år.

– Nu har alla pusselbitar fallit på plats och vi kan erbjuda 
kunderna allt de önskar sig, säger Kuno Nothin.

– Är man för liten så har man inte möjlighet att möta 
konkurrensen. Tillsammans har vi nu en bra och större 
kunskapsbas, bland annat med fler som är ute och gör 
service, säger Magnus Torell.

SMV Industrier har förvärvat 91 procent av Presservice 
Ljungby och blir således huvudägare. De båda företagen 
har totalt ett 70-tal anställda tillsammans. Själva 
servicestyrkan har nästan dubblerats till 20 personer.

– Denna förstärkning ger en flexibilitet och möjlighet att 
täcka upp mer än tidigare, säger Magnus Torell och Kuno 
Nothin instämmer:

– Sedan behöver kunden bara tala med en leverantör. 

Presservice kommer precis som tidigare att bedriva 
sin verksamhet från Ljungby. Renoveringar och 
nybyggnationer kommer däremot att ske i Smålandsstenar.

– Med våra stora lokaler har vi mycket bra förutsättningar 
att göra stora renoveringar samt bygga nya maskiner, 
säger Magnus Torell.

– Nu växer vi tillsammans!

Fakta

SMV Industrier och Presservice Ljungby erbjuder 
kunderna ett komplett program för plåtformning:

•	 Service och underhåll på mekaniska och hydrauliska 
pressar.

•	 Renovering av befintliga pressar för att effektivisera 
produktionen och se till att säkerhetskraven uppfylls.

•	 Försäljning av nya mekaniska och hydrauliska 
pressar samt vakumformningsmaskiner.

•	 Kringutrustning för materialhantering såsom 
tångmatare, valsmatare, riktverk, hasplar och 
bandsmörjning.


