Bredd och kvalitet

Nyhammars Bruk
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Inledning

En modern hundraåring
För mer än 115 år sedan, 1898, grundades
Sjölanders Mekaniska. Tre generationer av
familjen Sjölander har sedan dess lett företaget
framåt. Egentligen blev inte David Sjölander
ägare förrän ett par år senare, när grundaren
Axel Johansson fick ekonomiska bekymmer.
David Sjölander arbetade på banken och såg en
stor potential i företaget. Han satsade eget kapital, blev delägare och lämnade därmed sin post
på banken. Mer än hundra år senare är vi fortfarande kund i banken, förmodligen är vi en av
Sveriges mest lojala bankkunder.

Strategiskt köp

Under hela företagets historia har utveckling
och hög kvalitet varit centralt i vår strategi.
Under perioder har vi satsat mycket på den
senaste tekniken inom våra specialområden.
Därför har vi expanderat stadigt genom åren.
Självklart har även vi känt av de nedgångar den
globala ekonomin haft. Genom att analysera
våra kunders behov och förutspå framtiden har
vi dock utökat vår verksamhet.

Välkommen till Sjölanders Mekaniska AB &
Nyhammars Bruk AB.

Stadig expansion

I september 2012 köpte vi Nyhammars Bruk
eftersom vi hade behov av mer kapacitet i vår
svetsverksamhet, vad gällde både lokaler och
kompetens. Det var ett lyckat köp som leder
till att vi kan gå på större och tyngre projekt.
Med ett sjuttiotal anställda på Sjölanders i Västerås och ett trettiotal på Nyhammars Bruk har
vi en omsättning på 150 miljoner kronor per
år. Framtiden är ljus, de båda företagen kan få
bra synergieffekter och våra kunder får en ännu
bättre specialistkompetens än tidigare. Båda
företagen ska finnas kvar på sina egna orter.
– Leif Andersson, VD

Man vet aldrig hur gammal man blir.
Men hur länge tänker du leva livet?
Det är lätt att tro att rådgivning bara handlar om hur
du ska placera dina pengar. Inget kunde vara mer fel.
Meningen är att du ska få en bättre helhetsbild av din
ekonomi – nu och i framtiden. Det vill säga allt från
hälso- och livförsäkringar som ökar tryggheten för dig

och din familj, till långsiktigt sparande som ger en
större frihet när du slutat jobba. Det finns nästan
alltid något att förbättra, bara man tar sig tiden.
En bra början är att boka rådgivning. Hör av dig till
oss på Västeråskontoret på telefon 021-10 88 00.

Även på Nyhammars Bruk är historien lång, på platsen har man arbetat med
metaller sedan 1600-talet. Legotillverkning har pågått sedan 1920-talet.
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Sjölanders

Vår verksamhet
Sjölanders Mekaniska AB är en av Mälardalens största legoverkstäder, med en total verkstadsyta på
10 000 kvm. I produktionen finns hög kompetens och kapacitet inom svetsning, bearbetning och
montage av främst stora stålkonstruktioner och andra kundanpassade komplexa produkter. Produktionsanpassning och säkra leveranser till slutkunder, både lokalt och globalt, ingår också i vår service.

Vår vision:

”Vi ska vara den självklara glokala legoleverantören i världsklass”
• med självklara menar vi att vi ska vara det självklara valet
•
•
•

baserat på vår förmåga att uppfylla eller överträffa kundernas förväntan
med glokal menar vi att vi lever nära våra kunder (lokalt) men vi tänker
globalt i det perspektivet att våra kunder i huvudsak är globala aktörer

med legoleverantör menar vi att vi producerar mot kundernas specifikationer

med världsklass menar vi att allt vi gör och agerar ska upplevas av våra kunder
och av oss själva som att vi är en av de bästa i världen.

Svetsning och Plåtförädling
Svetsning i grovplåt
Oftast arbetar vi med svetsade konstruktioner i
små serier. Förutom svartplåt utför vi svetsning i
rostfritt. Vi kan utföra plasma- och gasskärning,
klippning, valsning och kantbockning upp till 640
ton. Vi har kapacitet för riktigt stora svetskonstruktioner, utmana oss gärna. Vår styrka är att
ta helhetsuppdrag, där vårt nätverk kan blästring,
glödgning och ytbehandling. Vi utför slutkontroll
och provning av maskinelementen.

Skanna QR-koden med din smartphone
för att se vår maskinlista.

Maskinbearbetning
Vår maskinpark är anpassad för att snabbt och
effektivt kunna serva våra kunder med små eller medelstora serier av komponenter, efter kunders krav. Vi kan ta emot olika CAD-filer både i 2D
och 3D, som vi programmerar maskinerna med.
Maskinparken består bland annat av arborrverk
och bäddfräsar i olika storlekar och CNC-svarvar.
Vi har bra lyftmöjlighet i maskinhallarna som har
en yta på ca 4000 kvm, i vårt största arborrverk
kan vi bearbeta komponenter upp till 20 ton.

Montage
Vi har kapacitet för montage av större projekt i
montageavdelningen, med en avvägd montageplatta och lyftmöjlighet på 15 ton samt lyfthöjd på
ca 8 m. För riktigt stora projekt kan vi även använda vår svetsverkstad med lyftkapacitet upp till 30
ton. Vårt nätverk av underleverantörer inom till
exempel el och hydraulik gör att vi blir en komplett
legoleverantör.
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Skanna QR-koden för att läsa om
Nyhammars Bruks historia.

Generationers yrkeskunnande
och erfarenhet ger kvalitet
Nyhammars Bruk tillverkar svetsade stålkonstruktioner till kunder inom stål-, gruv-, skogs- och verkstadsindustrin. Våra kunder ställer höga krav på arbetets utförande och vår kompetens i tillverkningsprocessen. I vårt arbete eftersträvar vi en kvalitetsnivå som väl uppfyller kundernas krav och
förväntningar. Produktiviteten i företaget skapar en konkurrenskraftig prissättning som även säkerställer att företagets lönsamhetsmål kan nås.

Kunder inom tung industri

Idag tillverkas främst stora mantlar till kvarnar och krossar i gruvindustrin, som skeppas till exotiska
platser som Kazakstan och Elfenbenskusten eller lokalt i regionen. Historiskt sett har produktionen
varierat, men hantverkskunnandet har alltid legat i framkant. Genom en rationell och effektiv tillverkning där hantverk löper sida vid sida med den senaste tekniken kan vi möta våra kunders krav på
kvalitet och leveranstrygghet. Kunder till oss hittar man främst inom tung industri, till exempel ABB,
Metso Minerals, Outokumpu Stainless AB, Outotec AB, Ovako, SSAB.

www.aga.se

www.brantestig.se

Vi tillverkar bland annat:
•
•
•
•
•

Svetsade plåtkonstruktioner
Kvarnar

Rulltrummor
Kylringar

Skipar och hissar

•
•
•
•
•

Stål- och gjutskänkar

Nyhammars Bruk

Borrkronor/Segment

Komponenter till vindkraftverk
Torktrumma

Kylda avgaskanaler och paneler

Ahlsell förenklar för industrin
Nybyggnationer och underhållsåtgärder måste gå fort – det vet vi – och vi har därför anpassat oss till
industrins krav på snabbhet och flexibilitet.
Från vårt logistikcentrum i Hallsberg kan vi utlova leverans över hela landet redan vardagen efter beställning.
Vi har dessutom ett 80-tal butiker över hela landet.
Produktprogrammet är utvalt för att utfylla industrins speciella krav, bland annat på certifikat och kvalitet.
• Rörsystem i plast, stål, koppar, rostfritt
• Ventiler av olika typer och material
• Mätare, instrument och givare för tryck och flöde
Ahlsell i samarbete med AGA.

www.ahlsell.se
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Tjänster

”Genom sitt genuina hantverkskunnande är
Nyhammars Bruk en leverantör med garanterat hög kvalitet varje gång. Vi vet att det
blir rätt och det är en trygghet för vår verksamhet.”
Nöjd kund

Lyhördhet och engagemang
gör oss till din bästa partner
Våra kunder kräver ständig utveckling av oss som leverantör. Yrkesstolthet, kvalitetsmedvetenhet,
effektivitet, långsiktighet och hög servicegrad är ledstjärnor för oss. Vi erbjuder inga egna produkter
utan tillverkar allt utifrån våra kunders specifikationer. Under årens lopp har vi insett att lyhördhet
och engagemang är något av det allra viktigaste vi kan erbjuda. Med hjälp av de egenskaperna kan vi
hjälpa till med nya lösningar, förbättrade konstruktioner och produkter.

Vi är intresserade av att dina produkter blir så bra och kostnadseffektiva som möjligt, det kan vi
hjälpa dig med under hela resans gång. Men särskilt i början brukar vi tillsammans med våra kunder
hitta nya lösningar.

”Det är alltid intressant att arbeta med Sjölanders Mekaniska. Vi har ett nära samarbete och jag känner
mig alltid förvissad om att vi använder den bästa produktionsmodellen som finns att tillgå. ”
Marie Wässman,
Supply manager Hydro power, VG Power

Rätt råd kan vara skillnaden mellan
en bra dag och en dålig dag.
Varje arbetsdag har tillfällen då allt kan vända. En bra dag blir plötsligt sällsynt dålig.
Det kan hända alla, oavsett om du är hantverkare, servicetekniker eller industriarbetare.
Ibland beror det på hur du är utrustad, och att du inte fått rätt råd vid inköpet.
Det är där TOOLS kommer in. Vårt arbete går ut på att ställa rätt frågor, så att vi kan
rekommendera rätt produkter från vår ojämförbart långa lagerhylla. Allt för att
våra kunder ska kunna undvika de dåliga dagarna på jobbet.

TOOLS är en stark leverantör av industriförnödenheter i Västerås
och en viktig samarbetspartner till Sjölanders Mekaniska.
Vi finns på: Björnövägen 8 i Västerås
Besök gärna vår e-handel, online.tools.se
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Referenser & Miljöpolicy

I Västerås är det nog ingen som undgått den röda klaffbron som förbinder Lillåudden med centrala Västerås.
Den byggde vi i fyra delar som monterades på plats 2005.

Två stora referensobjekt
I vår pipeline finns projekt av alla storlekar och svårighetsgrader. Verksamheten är byggd kring att
kunna variera oss och ha en stor bredd på uppdragen. Merparten av projekten är stora och komplexa,
vi har lokaler för att kunna anta de riktigt stora utmaningarna. Projekt kan vara stora även om produkterna är mindre, storleken kan ligga i mängd eller konstruktion också. Vi levererar gärna skräddarsytt, kontakta oss oavsett vilken storlek ditt projekt har.

På Nyhammars arbetar vi
mycket åt gruvindustrin,
här till exempel en skip
till ABB Mining.

Miljöpolicy
På våra hemsidor hittar du miljöpolicy och certifikat. Både på Sjölanders och på Nyhammars Bruk
arbetar vi för att minska miljöavtrycket, genom att arbeta resurseffektivt. Material och energi utnyttjas maximalt, till exempel återanvänder vi alla materialrester. Vi arbetar kontinuerligt med mätbara
energimål och vi utför miljökonsekvensbedömningar efter hand. Återigen är det medarbetarnas engagemang som i slutändan är det mest effektiva sättet att värna om vår framtida miljö.

Skanna QR-koden med din smartphone för
att läsa Sjölanders certifikat och miljöpolicy.

Skanna QR-koden med din smartphone
för att läsa Nyhammars Bruks miljöpolicy.

18 REKTANGULÄRA RÖR FRÅN HYLLAN,
5 STYCKEN SKURNA ÄMNEN OCH 844 KUTSAR
SPECIALSTÅL MÖNSTERLAGT PÅ PALL.
DET SKA MAN VÄL KUNNA FÖRVÄNTA SIG
AV EN BRA STÅLLEVERANTÖR?
Stål
finns
nära

Det är praktiskt att kunna få hela stålbehovet i en
leverans. Våra kranbilar täcker dessutom större
delen av landet flera dagar i veckan, så vi är aldrig
långt borta.

Ring Magnus i Västerås, Ann-Christine i Göteborg,
Ulf i Luleå eller någon annan av våra nära stålsäljare.
Alla kontaktuppgifter och onlinebeställning finns på
www.stenastal.se och www.stenastal.no

Nyhammars Bruk

021-19 65 50

info@sjolanders.com
www.sjolanders.com

Nyhammars Bruk AB
Kvarnhedsvägen 4
770 14 Nyhammar
0240-64 14 00

info@nyhammarsbruk.se
www.nyhammarsbruk.se

www.bergsmekaniska.se • 0553-121 10
Vattenskärning
Gasskärning
Plasmasskärning
Fogberedning

Blästring
Tungbockning
Stort lager
Snabba leveranser

• Concept: JS Media Tools A/S • 6112 • www.jssverige.se

Sjölanders Mekaniska AB
Navigatörgatan 6
721 32 Västerås

