Najadklubben Väst
Studiebesök hos Rutgerson Marin
Onsdagen den 27 februari samlades ett tjugotal av Najadklubben västs medlemmar på ett
studiebesök hos Rutgerson marin i Marstrand.
Vi blev väl omhändertagna av tre av företagets ledande personer, Charlotte Rutgerson VD,
Ludvig Hammarberg teknisk chef och Anders Forsell ekonomichef.
Företaget är familjeägt och grundades 1976 av Charlottes far Göran Rutgerson.
På 1990-talet flyttade man in i de nuvarande ljusa och stilfulla lokalerna på Mjölkekilsgatan.
Företaget har 30 anställda varav 23 i produktionen. Antalet anställda har ökat med 10 st. de
senaste fyra åren.
Rutgerson Marin är en av världens ledande tillverkare av segel- och däcksbeslag och har hela
världen som sin marknad. 85 % av produktionen går på export.
Företaget har alltid strävat efter att ligga i framkant när det gäller innovation och ny teknik.
För att möta konkurrensen och den ökade efterfrågan har Rutgerson den senaste tiden gjort
stora investeringar inom automation och robotteknik. Rutgerson utvecklar och konstruerar
själva alla sina produkter och man tillverkar dem också själva i sin fabrik. Man får då bra
kontroll på att produkterna uppfyller ställda kvalitetskrav. Den tekniske chefen Ludvig
Hammarberg säger att det är en utmaning att göra båtprylar i Marstrand när konkurrenterna
gör det i Kina med lägre arbetskostnader.
Efter den inledande presentationen guidades vi runt i fabrikens alla avdelningar varav en del
var igång även på kvällstid (2-skift). Det material som huvudsakligen används är syrafast
(rostfritt), komposit och aluminium.
Företagets första produkt var ”Super-ringen”, en ring i metall som förstärker de hål i ett segel
där fall och skot fästs. Vi lärde oss att det är en lång och mödosam process att få rostfri
däckutrustning att bli blank och fin. Vi såg på en däckslucka som polerades under lång tid av
en robot och fick även se mindre rostfria produkter som tumlades i småsten för att ta bort
skarpa kanter.
Studiebesökets höjdpunkt var när samtliga najadägare fick bygga var sitt block som vi fick ta
med oss hem.
Rutgersons har hittills tillverkat segel- och däcksbeslag till båtar mellan 25 och 50 fot. Den
senaste tiden har målgruppen utökats till att omfatta båtar upp till 90 fot.

Företagets största marknader är Frankrike, USA, Sverige och Finland. Marknaden för vanliga
enskrovs segelbåtar ökar inte. Det som ökar är marknaden för segelkatamaraner och
motorbåtar.
Rutgersons är inte förtjusta i block eller skotvagnar med kullager. I den egna uppfinningen av
skotvagn ingår rullager vars rullar tål mer än kulorna vid hård belastning, och blocken har
”centrumhål med glidlager”.
Rutgerson samarbetar i sin produktutveckling med erfarna seglare. En av dem är Anders
Eriksson från Ljungskile som med sin Malala rundade Kap horn samma dag som vi hade vårt
studiebesök hos Rutgersons.
Efter rundvandringen i fabriken bjöd Rutgerssons på kaffe, god förtäring, rabattkuponger och
broschyrer samt hälsade oss välkomna tillbaka i samband med den flytande båtmässan i
Marstrand i slutet av augusti.
Rutgerson har även en webbutik, se länk; https://www.rutgerson.se/products/
Ordföranden Björn Johansson avslutade med att tacka för ett mycket uppskattat studiebesök.

Rutgerson bjöd på god fika i lunchrummet

Rutgerson producerar även alla platsdetaljer själva, här visas däcksgenomföringar.

Här får alla deltagarna montera sitt egentillverkade block (50mm)
för att framöver sätta den på den egna Najaden.

I denna maskinen nitas blocket ihop under hårt tryck.

Här är slutresultatet, ett block (50mm) från Rutgerson i en ”specialfärg”!

Här är Rugersons egna uppfinning, en storskotvagn med rullager

Här visar Ludvig Hammarberg, teknisk chef på Rutgerson,
en storskotvagn med rullager

Här jämför vi Rutgersons storskotvagn
med en storskotsvagn av ”annat fabrikat” med kullager.
Vi 500 kg belastning rullade fortfarande Rutgersons storskot ,
medans det andra ”satt fast”!

Här testar vi ett 50 mm block med en arbetslast på 700 kg
och ökar sen till 1200 kg som är brottlasten.
Vid 1500 kg drog vi sönder blocket, dvs. klart godkänt!

Rutgersons tillverkar bl.a ”superringar” för segel i olika material

I de specialtillverkade tummlarna slipas olika produkter bl.a.”storsegelskäddan”
för att få bort de skarpa kanterna efter tillverkningen och innan leverans.

