
För mer information, 
kontakta Magnus Torell
telefon 0371-343 51
verktyg@smv.se

Pressrelease Pressrelease Pressrelease Pressrelease

Text: Malin Ivarsson – 0371 webb & reklam AB 
Foto: Björn Gullicksen – SMV Verktyg AB

SMV Verktyg tog kunderna till Korea
Säljare från SMV Verktyg AB i Smålandsstenar 
tog med sig några av sina kunder och åkte till 
en av företagets största leverantörer TaeguTec, 
som har sin tillverkning och utveckling i Daegu 
i Sydkorea. Säljaren Kenneth Persson gjorde 
sitt femte besök på bolaget.

– Det är ett bra sätt att få ta del av nyheter och 
träffa våra kontaktpersoner på plats, säger han.

TaeguTec är världens äldsta hårdmetallföretag 
etablerat 1916. De har ett komplett program för 
skärande bearbetning; verktyg för avstickning och 
spårsvarvning, skärhållare, fräsar och hållande 
verktyg samt flera typer av keramiska skär samt 
belagda och obelagda hårdmetallskär.

TaeguTec anordnar kundseminarier regelbundet. 
Vid seminariet som SMV Verktyg deltog i fanns 
flera engelskspråkiga länder representerade, bland 
andra Danmark, Storbritannien, Australien och 
Thailand. Koreabesöket inleddes med visning av 
TaeguTecs fabrik i Daegu. Där fick man träffa 
företagsledningen som berättade om verksamheten 
och informerade om nya produkter. Kenneth 
Persson berättar: 

– Det handlar om en ny processbeläggning för skär. 
Man ska satsa på nya geometrier för bearbetning 
i svarvning. Det har slagit otroligt väl ut och gett 
fantastiskt bra resultat.

– Det är det som är så bra med de här resorna; 
man får en demokörning av nya produkter. Man 
ser produkterna fysiskt och kan diskutera med 
tekniker på plats. Det är guld värt när vi ska prata 
med våra kunder sedan.

Hans säljkollega Björn Gullicksen är av samma 
åsikt.

– Man får en helt annan bild av företaget när man 
ser det på plats. TaeguTec är stort och man lägger 
ner mycket tid och pengar på utveckling. Nu är det 
vårt jobb att våra kunder får den här informationen, 
säger han.

Koreavisiten bjöd också på fler fabriksbesök. 
Bland annat åkte man till en av världens största 
fartygstillverkare – Hyundai Heavy Industry 
& Motors. Självklart fanns det också lite tid 
för sightseeing. Gruppen tog expresståget upp 
till gränsen mot Nordkorea. Börje Åberg från 
Lättmetallverket i Roslagen AB var en av de 
kunder som fick följa med SMV Verktyg på resan.

– Det var en jättetrevlig resa, en upplevelse. Vi 
fick ett trevligt bemötande av både företaget och 
de personer vi mötte. Det var en bra upplagd resa 
där vi också fick möjlighet att se en del av Koreas 
landsbygd när vi åkte tåg mot Nordkorea.

Besök gärna www.smv.se, www.bcforsaljning.se 
och www.smvramstrom.se.

Börje Åberg, Lättmetallverket i Roslagen AB, Bert Johannesson 
SMV Verktyg AB, och Kenneth Eliasson, TaeguTec Sweden.

SMV Verktyg deltog vid TaeguTecs kundseminarium i 
Korea. Vid seminariet deltog också bland annat Danmark, 
Australien och Thailand.


