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SMV levererar toppmodern anläggning 
SMV Industrier i Smålandsstenar vann 
upphandlingsprocessen på företaget Borox 
International AB i Eneryda. 

Smålandsstenarföretaget får nu leverera 
en toppmodern anläggning till Borox, som 
tillverkar slitstål till entreprenadmaskiner, 
väghyvlar och snöplogar.

Borox har sitt huvudkontor i Oxelösund, den största 
delen av produktionsorganisationen ligger dock i 
Eneryda. 

– Vi har gjort denna investering för att effektivisera 
vår produktion av vägstål och för att kunna öka 
volymen. Vi har ersatt gammal och förbrukad 
utrustning med en toppmodern anläggning, säger 
Börje Axelsson, platschef på Borox i Eneryda.

Helautomatiserad anläggning

Anläggningen som Borox nu har investerat i är 
en helautomatisk stanslinje. Stefan Petersson, 
säljare på SMV Industrier i Smålandsstenar 
berättar mer.

– Det är en kraftig fyrpelarpress komplett med 
verktyg samt in- och utmatning. Anläggningen 
har en mycket hög automationsnivå.

Men att valet föll på SMV som leverantör var inte 
självklart. 

Köpet har givetvis föregåtts av en 
upphandlingsprocess där Borox bland annat har 
jämfört pris, kvalitet och leverans.

– SMV hade det bästa erbjudandet. Det SMV 
levererar har en hög tekniknivå och en hög 
automationsnivå till ett väldigt bra pris, säger 
Börje Axelsson.

Lång försäljningsprocess

Borox har köpt utrustning av SMV även tidigare. 
Men nytillskottet i maskinparken är den första 
anläggningen som SMV levererar till företaget 
som är mer automatiserad.

– Vi är mycket nöjda. Det här är en stor investering 
för oss, säger Börje Axelsson och menar vidare att 
det inte är omöjligt att det blir fler verktygsaffärer 
med SMV i fortsättningen.

Det ligger en lång försäljningsprocess bakom 
Borox köp. Något som Stefan Petersson på SMV 
tycker är bra.

– Det har bekräftat vår tekniklösning. Vi är väldigt 
nöjda. Det har varit ett genomarbetat projekt från 
både kundens och vår sida, säger han.

Leverans är planerad till semestern.

Borox International AB i Eneryda 
har investerat i en toppmodern 
anläggning för att effektivisera sin 
produktion av vägstål. Säljare är SMV 
Industrier i Smålandsstenar. På bilden 
Börje Axelsson, platschef på Borox, 
och Stefan Petersson, säljare SMV.


