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SMV säljer världsledande OSG:s produkter

SMV Verktyg AB representerar 
numera produktprogrammet från 
världsledande verktygstillverkaren 
OSG. Till vänster Bruno Domino, OSG, 
och till höger Magnus Torell, SMV 
Verktyg i Smålandsstenar.

SMV Verktyg AB i Smålandsstenar får ytterligare 
ett ben att stå på när man nu representerar 
produktprogrammet från världsledande 
verktygstillverkaren OSG i Sverige. OSG har en 
lång tradition av att tillverka borr och gängtappar.

– De här produkterna passar bra i vårt sortiment, 
säger Magnus Torell, SMV Verktyg.

Sedan tidigare representerar man även TaeguTecs 
produktprogram och Magnus Torell menar att detta är 
en lysande kombination.

– TaeguTec och OSG är två bra varumärken. Med 
TaeguTec har vi svarvning och fräsning och nu med OSG 
får vi även borrning och gängning.

SMV Verktyg har totalt fyra ben att stå på. Förutom 
ovan nämnda är det också amerikanska DME:s 
produktprogram med formställ, polerutrustning och 
pelarställ. Vidare säljer man även skärvätskor och 
smörjmedel genom Binol/Quaker och Trim Master 
Chemical.

Genom en av SMV Verktygs säljare fick man kontakt 
med OSG Scandinavia A/S i danska Roskilde. Bolaget 
är ett helägt dotterbolag till japanska företaget OSG 
Corporation och ansvarar för försäljning och support i 
Norden.

Det inleddes samtal mellan SMV Verktyg och OSG och 
på den vägen är det. Under sommaren 2010 blev det 
klart att Smålandsstenarbolaget representerar OSG:s 
produktprogram i Sverige.

– Det här stärker SMV Verktyg ytterligare. Det har 
öppnat dörrar för oss och det kommer det fortsätta att 
göra också, säger Magnus Torell.

– OSG och TaeguTec är outstanding när det gäller 
produkternas kvalitet, prestanda och precision.

Under hösten och vintern har SMV Verktyg utbildat sig 
och medverkat vid olika mässor för att berätta mer om 
OSG:s produkter för skärande bearbetning. Totalt har 
man tio säljare. 

SMV Verktygs säljare finns i hela landet och utgår 
från Luleå, Sundsvall/Härnösand, Bollnäs, Stockholm, 
Strängnäs, Eskilstuna, Göteborg, Skövde och Värnamo. 
Nu söker man även säljrepresentanter för södra Sverige.

– OSG har ett gediget och komplett program och är ett 
starkt varumärke. SMV Verktyg ser stor potential i den 
här produkten.

Fakta/OSG

Borrar, brotschar och gängverktyg är bara en del av 
OSG:s omfattande produktprogram. Man erbjuder även 
fräsar i HSS, pulversnabbstål och solid hårdmetall. På 
begäran offereras även kundanpassade verktyg.

Japanska OSG Corporation har en koncernomsättning 
som överstiger fem miljarder kronor och har över 4 000 
anställda. De flesta av produkterna tillverkas på bolagets 
fabriker i Japan.


