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Texor AB i Lycksele gjorde ett lyckat skärval
Texor AB valde TaeguTecs nya program av 
hårdmetallskär för svarvning. Något som 
visade sig vara ett bra val.

– Det var ett lyckat skott. Vi kunde nästan 
fördubbla skärhastigheterna, säger Sivert 
Lundberg, produktionstekniker och 
arbetsledare på Texor.

Företaget har sina anor i gamla Alfa Laval. I dag 
är Texor i Lycksele ett legoföretag med 37 anställda 
som uteslutande arbetar med rostfri bearbetning. 
Företagets största kund är GE Healthcare Bio 
Sciences (tidigare Pharmacia) dit man tillverkar 
så kallade kromatografikolonner. Texor arbetar 
med svarvning, fräsning, slipning, polering och 
montering.

För ungefär två år sedan fick Texor bekymmer med 
sina gamla hårdmetallskär.

– Vi började arbeta med 
ett nytt värmehållfast 
material. Då fick vi lite 
problem med skären. 
Ibland funkade det, ibland 
gjorde det inte det, berättar 
Sivert Lundberg.

Robert Kosak, säljare på 
SMV Ramström Verktyg 
AB, föreslog Sivert och 
hans kolleger att de skulle 
prova TaeguTecs nya 
hårdmetallskärserie Tinox. 
Sagt och gjort. 

– Nu har vi kört i ett år 
ungefär och vi är väldigt 
nöjda. Det finns ingen konkurrent som kommit 
med något bättre. TaeguTecs skär ligger i spets 
fortfarande.

– Hade vi inte bytt till Tinox hade vi fått köra med 
betydligt lägre matningar och varvtal. Det hade 
gått mycket långsammare och vi hade inte hunnit 
med, säger Sivert Lundberg.

Texor kommer att fortsätta samarbetet med SMV 
Ramström Verktyg och TaeguTec och ser framemot 
nya produkter.

Fakta/TaeguTec och Tinox

TaeguTec är världens äldsta hårdmetallföretag som 
etablerades 1916. De är en komplett leverantör av 
verktyg för skärande bearbetning inom fräsning, 
svarvning, borrning, spår- och avstickning, 
hållande verktyg och även solida verktygsprogram. 
Skärtyper finns i skärande material som keramik, 
CBN, PCD, belagd och obelagd hårdmetall.

Tinox 9200 serien består av hårdmetallskär 
för svarvning och bearbetning i rostfria stål 
och superlegeringar. Skären har efter en 
poleringsprocess fått en fin och jämn yta som 
i sin tur sänker friktionen mellan spånan och 
skäreggen och därmed minimerar risken för 
påkletningar på skäret. Tinox 9200 serien finns i 
tre olika kvaliteter; TT9215, TT9225 samt TT9235.  
Läs mer på www.taegutec.com, www.smv.se.

Leif Kax, säljare på SMV Ramström Verktyg AB, och Kenneth 
Eliasson, försäljningschef för TaeguTec Sweden, tittar närmare 
på Texors produkt som är tillverkad med hjälp av skär från 
TaeguTec.

Sivert Lundberg, 
produktionstekniker & 
arbetsledare på Texor AB 
i Lycksele.


