InduMedic kombinerar egen

bearbetning

MED TRADING AV
GUMMIPRODUKTER
Munka Ljungby (Polymervärlden)
Visst nyetableras det inom
gummibranschen. Ett exempel
på detta är Lars-Erik Ejehag i
Munka Ljungby, som för ett år
sedan startade InduMedic
med egen gummibearbetning
genom formsprutning.
Denna kompletteras av trading
med andra gummiprodukter,
bland annat latexdoppade.

Latexdoppade produkter
- De medicinska produkterna ligger
inom vår tradingverksamhet. En viktig
del i denna är mina kontakter med ett
företag, som doppar i latex. Det har ett bra
sortiment som passar in i vår produktmix.
- Vi marknadsför en del av detta företags doppade produkter. Cirka 30 procent av dessa går till medicinsk industri
i form av handskar, medicinska blåsor,
engångsskyddshättor och urinomer.
- Vi har ett mycket bra samarbete, och
jag har inga ambitioner att själv gå in på
doppning.
- Som ett led i att vara kompletta
marknadsför vi även ett sortiment av
slangar, profiler och lister, som vi konfektionerar själv.

T

idigare var Lars-Erik Ejehag anställd vid ett gummibearbetande
företag i 10 år. Därefter arbetade
han som konsult åt ett annat
gummiföretag i tre år. Parallellt med
detta drev han tradingverksamhet med
gummiprodukter i mindre skala.
- Under konsulttiden började jag inse,
att det fanns en nisch i tillverkning av
gummidetaljer i korta och medellånga
serier. Sådana volymer som de stora
gummibearbetarna visar allt mindre
intresse för.
-1996 startade jag därför upp ett företag,
inriktat på just denna nisch. Det första
året gick åt till planering och en bredare
uppbyggnad av tradingverksamheten.

Korta ledtider

Två formsprutmaskiner
- 1997 köpte vi två formsprutmaskiner,
en med 75 tons låskraft, en med 250 ton,
och startade produktion. Genom tradingverksamheten, hade jag redan från starten ett etablerat kundnät, och fick en
flygande start.
- Vi har nu vuxit så, att vi i början av
1999 investerar i ytterligare en formsprutmaskin med låskraft 300 ton. Då
krävs också större fabriksyta.
- I dag förfogar vi över 500 m2. I samband med att vi installerar den nya
maskinen, tar vi ytterligare 500 m2 i bruk,
som finns ledigt i intilliggande lokal.

Stora detaljer
- Av denna nyinvestering framgår, att vi
satsar på relativt stora detaljer, som bälgar
och membran, men det är ingen extrem
nisch för oss. Vi har den mindre maskinen som komplement till kunder, som
vill ha mindre detaljer eller både och.
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Industri och medicin
- Av företagets namn, InduMedic, framgår att vi satsar inom två områden,
industriellt formgods och medicinska
produkter.
- När det gäller vår egen bearbetning
dominerar industriellt formgods helt. Vi
arbetar över hela industrin, och även
mot de stora företagen, som Alfa Laval,
Electrolux och viss fordonsindustri.
- Bl.a. samarbetar vi med ett annat
gummiföretag i leveranser till fordonsindustrin i Tyskland.
- Vi bearbetar de flesta gummimaterial,
som butyl, nitril, natur och EPDM.

- Som litet företag har vi fördelen av
korta ledtider. Vi kan ta fram doppade
eller formsprutade prototyper i enkla
provverktyg på en vecka.
- Ofta är vi med redan i konstruktionsstadiet, och samarbetar i konstruktion
med olika formtillverkare. De har den
avancerade utrustning som i dag krävs,
i form av CAD och CAM.
- Nästa steg är, att vi i början av nästa år
lanserar ett program av egna produkter
för byggnadsindustrin. Vi har testat
prototyperna, formarna är gjorda, och vi
kommer att marknadsföra dem själva.
Med egna produkter fördelar vi ytterligare riskerna.

30 procent export
Vår export är 30 procent av omsättningen,
varav hälften går till Tyskland, hälften
till övriga Europa. Jag har kontakt med
en tyskt gummibearbetande företag. De
säljer våra produkter i Tyskland, vi
deras i Sverige. Våra program kompletterar varandra väl.
- Jag är optimist inför framtiden. Vi
räknar med en tillväxt på mellan 20 och
30 procent de närmaste tre åren, avslutar Lars-Erik Ejehag.
InduMedic sysselsätter i dag fyra anställda.
(Jac)

