de stora gummibearbetarna visar allt
mindre intresse för.
- Men det är ingen extrem nisch för
oss. Vi har mindre maskiner som komplement till kunder, som även vill ha
mindre detaljer så vi har bredd.

Hela industrin
- Vi arbetar över hela industrin, även
mot de stora företagen liksom fordonsindustrin och dess systemleverantörer.
- Vi bearbetar de flesta gummimaterial,
som nitril, natur, fluorgummi och EPDM.
- Vi slutförpackar produkter i förpackningsmaskiner.

Korta ledtider
- Som litet företag har vi fördelen av korta
ledtider. Vi kan ta fram formsprutade
prototyperienklaprovverktygpåenvecka.
- 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.
- Vi ombesörjer formarna åt kunden.
Vi köper våra formar enbart i Sverige.
Vi har egen verkstad för renovering och
reparation av formar.

Snabb ökning
Johan och Lars-Erik Ejehag vid den nya 1.000 tons transmissionspressen

INDUMEDIC INVESTERAR I

1.000 TONS
KOMPRESSIONSPRESS
Munka Ljungby (Polymervärlden). InduMedic i Munka Ljungby vid Ängelholm har vuxit
starkt de senaste tre åren. Företaget har flyttat in i egen fabrik och investerat i ytterligare
tre maskiner, varav den senaste är en kompressionspress med låskraft 1.000 ton och
maximalt formbord 1.400x1.400 mm. I starten var inriktningen även mot medicinsk industri.
I dag är inriktningen helt på tekniskt industrigods.
InduMedic vill fortsätta att växa. Detta kan ske genom uppköp av någon annan
gummibearbetare eller att etablera samarbete med en sådan.

I

nduMedic startades 1996 av LarsErik Ejehag med två formsprutmaskiner, en med 40 tons låskraft,
en med 250 ton. Därefter har man
vuxit snabbt. I dag har företaget 12
formsprutmaskiner mellan 75 och 400
ton samt fyra formpressar med låskrafter upp till 1.000 ton.
Företaget startade i hyrda lokaler på
700 m2. 2005 köpte man en egen fabrik
på 400 m2 som då byggdes ut till 1.300
m2.
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- I samband med flytten investerade vi
i en 400 tons injektionspress med låskraft 400 ton säger Lars-Erik Ejehag.
- Nästa maskininvestering gjordes 2006
då vi köpte en ny fullutrustad formsprutmaskin med låskraft 400 ton. I denna
kör vi helautomatiskt.

1.000 ton
- I år investerade vi i en ny kompressionspress med låskraft 1.000 ton och maximalt formbord 1.400x1.400 mm. Det är

vårt största formbord och högsta låskraft.
I denna formpressar vi bl.a. stora tätningar och membran, hittills upp till
1.200x1.000 mm.
- Anledningen var att naturligtvis
att vi ville kunna göra större produkter
men även att vi får uppdrag från andra
gummibearbetare som inte har maskiner
att formpressa så stora produkter.
- Av maskinparken framgår, att vi satsar
på relativt stora detaljer, i korta och
medellånga serier. Det är volymer som

- Någon känning av lågkonjunktur har
vi inte. Vi har full beläggning och har
vuxit snabbt. 2005 omsatte vi 8 miljoner. Vi har ökat omsättningen med
cirka 25 procent om året och omsätter
nu 13 miljoner. 15 procent är export till
länder som Tyskland, Italien, USA, England och Estland.
- Vi har ambitionen att fortsätta växa.
Detta kan även ske genom ett företagsuppköp av någon gummiindustri som
passar in i vår verksamhet eller en samarbetspartner.
- 2005 var vi sju anställda, i dag
är vi 11 och räknar med att inom kort
anställa ytterligare två.

Svängning i attityden
- Länge har det varit tal om fördelen med
att flytta tillverkning utomlands. Det är
på väg att svänga. Många företag tar i
dag hem produktion till Sverige. Svensk
industri har ju högt tekniskt kunnande.
- Flyttning av produktion utomlands
kan vara en kortsiktigt ekonomiskt fördelaktig lösning. Många lågprisländer
är nu med i EU och frågan är var löneläget i dessa länder hamnar på sikt. De
kan också få samma krav på miljö som vi
har i Sverige.
- Vi har många kunder i företag som
fått produkter tillverkade i Asien men
som kommit tillbaka. Priserna där har
också ökat genom dyrare transporter och
högre löner. De har samma höga råvarupriser och kostnad för energi som oss.

att vi är bra i Sverige. Industrin ställer
oerhört höga krav på oss. Samtidigt köper
man produktion där det är billigast.
- Vi kan i Sverige kombinera kvalitet
med korta ledtider. Vi är flexibla med
snabba leveranser. I många fall har man
upptäckt det. Vi har kunder som flyttat
hem uppdrag från Italien, Polen och
Tyskland till oss, just med anledning av
detta.
- Vår stora nackdel i Sverige är, utöver
höga lönekostnader, de kostnader staten
lägger på oss.

Elmia Polymer
- Varför behandlas gummiindustrin så
styvmoderligt. Den hamnar ofta under
begreppet plast. Jag har alltid reagerat
över att polymerutställningar i Sverige
heter något på plast.
- Därför är det positivt att Elmia Polymer nu arrangeras i Jönköping 2009.
På det viset kommer gummiindustrin
också in i bilden.
- Jönköping är en bra utställningsort, och Elmia är känt som duktiga att
arrangera underleverantörsutställningar.
Elmia har därmed kunskapen om inköpare och konstruktörer och möjligheten att invitera rätt besökare.
- Det är samma situation inom polymerorganisationerna. Vi har i dag fyra organisationer. Plast&Kemibrascherna där jag
tror att huvudtonvikten ligger på kemi.
Vi har Svensk Plastindustriförening och
vi har Gummitekniska föreningen som
är en personförening. Vi lär också ha
ytterligare en gummiorganisation.

Ett enda förbund
- Jag efterlyser ett enda förbund som
organiserar samtliga plast och gummiföretag. Som kan ge såväl medlemmar
som kunder den information som krävs
om polymerindustrin.
InduMedic är ett familjeföretag. Sonen
Johan började för sex år sedan och ansvarar i dag för kundkontakter och
marknadsföring. Hustrun Lena ansvarar
för administration.

Köper där det är billigast
- Varför är det ingen som ärligt säger,

(Jac)

