DIN KOMPLETTA PARTNER INOM
MEKANISK LEGOTILLVERKNING
OCH KONSTRUKTION

EN TRYGG PARTNER
Eliasson & Lund Industrial Partner AB är er kompletta mekaniska verkstad med inriktning
på prototyp- och legotillverkning. Vår tillverkning handlar om allt från prov- och
experimentarbeten till större produktionsserier.
Att vi har partner i vårt företagsnamn är ingen slump, då vi värdesätter det partnerskap vi
har med våra kunder och leverantörer. Vi gillar långsiktiga relationer, byggda på samarbete,
lyhördhet och flexibilitet. Går det bra för våra samarbetspartners går det bra för oss, är vår
filosofi!
Eliasson & Lund startades redan 1954, alltid med kvalitet och precision som ledord. Vår
innovationskraft, och en stark vilja att utvecklas, finns också i vårt DNA.
Eliasson & Lund är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierat enligt ISO 9001, ISO 14001
och ISO 45001. Vi har också högsta kreditvärdighet, Trippel-A.

www.goteborgselservice.se

GoZee-appen gör broschyren levande
GoZee: hur du kommer igång på 30 sekunder
1. Gå till App Store eller Google Play, skriv in ”GoZee” i
sökfältet och ladda ner appen till din smartphone eller
surfplatta.
2. Öppna appen och använd den på sidorna med GoZeeikonen.
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1954 grundas Eliasson
& Lund. Redan vid
starten är vår inriktning
legotillverkning av
prototyper.

1950-TALET

Under 1970-talet
utökas inriktningen
mot fordonsindustrin.

1970-TALET

1960-TALET

1965 flyttar vi till våra lokaler
i Torslanda. Dessa har under
årens lopp byggts ut sex
gånger, för att kunna möta
verksamhetens expansion.

1980-TALET

Företaget blir
arbetarägt och den
första CNC-maskinen
kommer på plats.

Under 2010-talet görs
stora automationssatsningar för framtiden.

Under 1990-talet görs
den sista utbyggnaden
av lokalerna i Torslanda.

1990-TALET

2010-TALET

2000-TALET

Medan världen kliver
in i ett nytt millennium
händer det stora saker
på Eliasson & Lund, den
första lasermaskinen
installeras.

2010-IDAG

Eliasson & Lund får sitt
nuvarande namn, samtidigt
som vi flyttar till nya
ändamålsbyggda lokaler.

EN HELTÄCKANDE LEVERANTÖR
AV TRÄEMBALLAGE
Hangarvägen 7, 423 37 Torslanda
Tel: 031-92 08 43
Web: torslandaemballage.se
Mail: info@torslandaemballage.se
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PÅLITLIG SAMARBETSPARTNER SEDAN 1931
www.skenejarn.se | info@skenejarn.se | 0320-195 00

FRÅN IDÉ TILL
FÄRDIG PRODUKT
På Eliasson & Lund kan vi hjälpa till med konstruktion, beräkning och
ritningsframtagning med 3D-underlag. I vårt koncept ingår en fysisk produkt,
som du som kund får testa. Därefter gör vi de ändringar som krävs innan vi
börjar att producera slutprodukten. Tryggt, effektivt och smidigt!

Komplett leverantör av behovsanpassade IT-lösningar med full Support
• Bygger IT-lösningar efter kundens behov, lokalt eller som molntjänst

• Erfarna Tekniska IT-konsulter

• Använder molntjänster som Microsoft Azure eller Egen driftcentral

• Erfarna projektledare med inriktning på förändring
• Drift- & användarsupport ges av våra tekniska konsulter

GA System AB | Sisjö Kullegata 6, 436 32 Askim | Tel 031-709 56 30 | E-post info@gasystem.se

SKÄRANDE BEARBETNING
MED HÖG AUTOMATIONSGRAD
Med en ständigt uppdaterad maskinpark utför vi skärande bearbetning i de flesta material,
från plast till titan. Vi gör alla program och simuleringar i CAD/CAM-program.
Den höga automationsgraden ger oss en stor flexibilitet, där vi kan göra allt från enstycksdetaljer till stora serier. Den moderna maskinparken gör också att vi får kortare ledtider och
en mer kostnadseffektiv tillverkning, som både vi och våra kunder tjänar på.

Sandvall
Skärvätskor
Magnetfiltrering
Skimmers
08-767 03 40 • johan@sandvall.se
www.sandvall.se

Den kompletta leverantören
av kvalitetsverktyg
Skär-, slip & mätverktyg • Över 3000 artiklar i lager
Kalibrering • Specialverktyg
Knipplagatan 8, 414 74 Göteborg
031-54 11 11 • order@mg-verktyg.se • www. mg-verktyg.se

JPD VERKTYGSTEKNIK

DIN LEVERANTÖR PÅ SOLID- & SPECIALVERKTYG

MBT

MBT

jpdverktyg.se
wolf-gruppe.com

BRED KOMPETENS INOM
PLÅTBEARBETNING
På Eliasson & Lund utför vi de flesta typer av plåtbearbetning. Grunden för ett
lyckat resultat är moderna verktyg och CAD/CAM-program i kombination med
erfarenhet och en gedigen yrkesskicklighet.

Rekrytering och personaluthyrning
av starka tjänstemän och smarta arbetare
031-89 90 90
www.fmr.nu

ER PLÅTLEVERANTÖR
036-34 44 00 • www.stalkompaniet.se

Allt inom svets
SVETSMASKINSERVICE AB
Din kompletta svetspartner

svetsmaskinservice.se • butik.svetsmaskinservice.se • Göteborg 031–52 44 66 • Uddevalla 0522–67 80 30

MODERN
MÄTUTRUSTNING FÖR
ÄNNU HÖGRE KVALITET
Vi jobbar alltid med att erbjuda våra kunder en så hög kvalitet och precision som
möjligt. Därför gör vi fortlöpande investeringar på det här området.
Våra senaste tillskott är en styrd mätmaskin (CMM) och en sjuaxlig mätarm med
scanningsfunktion till vårt tempererade mätrum.

Det började med en stor
ambition och Enkla firman
Drivs du också av tanken att förverkliga en idé har vi paketlösningarna som hjälper dig framåt.
Det ska vara enkelt att driva eget. Välkommen in till något av våra kontor, ring oss
på 0771-62 53 53 eller läs mer på www.seb.se/foretag.

EN SMIDIG
MONTERINGSPROCESS
Med hjälp av ett smart plocksystem monterar vi effektivt ihop flera olika detaljer
till en produkt. Monteringen är det sista steget i den kompletta tillverkningskedja
som vi erbjuder.

YTBEHANDLING
Genom väletablerade partnerskap tillhandahåller vi ytbehandling i alla material,
allt från värmebehandling och korrosionsskydd till dekorativ behandling.

Fler än 20.000 mekaniska
komponenter på lager

www.wiberger.se

Eliasson & Lund Industrial Partner har valt Söderberg & Partners
SÖDERBERG & PARTNERS ÄR Sveriges ledande fristående rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter.
Vi erbjuder skräddarsydd och kvalificerad rådgivning utifrån varje kunds unika behov.
Tony Jansson
0706-92 86 92
tony.jansson@soderbergpartners.se

soderbergpartners.se

Pär Jansson
0706-66 29 56
par.jansson@soderbergpartners.se

Adress

Arendalsvägen 10
SE-418 78 Göteborg

Telefon

031-92 02 10

Hemsida

• 16866 • www.jssverige.se

www.elilund.se

