för oss. Vi har mindre maskiner som
komplement till kunder, som även vill
ha mindre detaljer från samma leverantör.
- I våra stora maskiner får vi även uppdrag från andra gummibearbetare som
inte har maskiner att formpressa så stora
produkter.

Slutförpackar
- Vi slutförpackar produkter i förpackningsmaskiner. Vi samordnar då även inköp
av ingående andra komponenter och monterar med gummikomponenterna till
färdiga produkter.
- Vi bearbetar de flesta gummimaterial,
som nitril, natur, fluorgummi, silikon och
EPDM.

Korta ledtider

Lars-Erik
och Johan
Ejehag

InduMedic
investerar
i 700 tons
formsprutmaskin
för gummi

I

nduMedic etablerades 1996 av LarsErikEjehag.Istartenvarinriktningen
även mot medicinsk industri, i dag
är den helt på tekniskt industrigods av gummi.
- Vi startade i hyrda lokaler på 700 m2,
säger Lars Erik Ejehag. 2005 köpte vi en
egen fabrik på 400 m2 som då byggs
ut till 1.300 m2. Nu är vi trångbodda
och planerar att bygga till 600 m2
produktionsyta.

Tagit tillbaka tappet
- 1/9-2007-31/8 2008 omsatte vi 12,6
miljoner. Nästa bokslutsår under lågkonjunkturen föll omsättningen till
10,5. Vi hade en lägre omsättning, men
tappade inga kunder som nu kraftigt
ökar sina order.
- Vi har därför tagit tillbaka tappet,
omsatte senaste bokslutsår 12,7 miljoner SEK. Vi låg under budget fram till
Polymervärlden 7-10

april i år men sedan sköt det fart ordentligt.
- Vi har lagt en budget på 14,5 miljoner innevarande budgetår men vi har
flera nya projekt på gång, så det kan bli
både 16 och 17 miljoner.
- Vi sa aldrig upp någon personal
under lågkonjunkturen. I dag är vi 15
och räknar med att anställa ytterligare
fler i år.
- Jag startade 1996 med två formsprutmaskiner, en med 40 tons låskraft,
en med 250 ton. I dag har vi 12 formsprutmaskiner mellan 75 och 400 ton
samt fyra formpressar med låskrafter
upp till 1.000 ton.
- Vi har inte gjort några maskininvesteringar sedan 2008 då vi köpte tre
formsprutmaskiner. Nu har vi beställt
vår hittills största formsprutmaskin, en
700 tons. Vår satsning ligger alltså på
större maskiner.

Munka Ljungby
(Polymervärlden)
InduMedic i Munka Ljungby
vid Ängelholm fortsätter att
växa. Företaget har ett antal
nya projekt på gång som kan
innebära en omsättningsökning från 12,7 upp mot
17 miljoner SEK.
Man har beställt en ny formsprutmaskin för gummi
med låskraft 700 ton. Detta
i kombination med företagets
största kompressionspress
med låskraft 1.000 ton
innebär att man kan tillverka mycket stora gummikomponenter.
Med denna expansion har
företaget blivit trångbott och
kommer därför att bygga ut
fabriken.
InduMedic har även tankar
på att växa genom uppköp
av någon annan gummibearbetare.
1.000 tons formpress
- 2008 investerade vi nämligen i en ny
kompressionspress med låskraft 1.000
ton och maximalt formbord 1.400x
1.400 mm. Det är vårt största formbord
och högsta låskraft.
- Detta pekar på att vi satsar på relativt
stora detaljer i korta och medellånga
serier. Men det är ingen extrem nisch

- Som litet företag har vi fördelen av korta
ledtider. Vi kan ta fram formsprutade
prototyper i enkla provverktyg på en vecka.
Vi kan ställa om en dag och leverera nästa.
Vi lagerför även för våra kunder för att
kunna leverera just in time.
- Ofta är vi med redan i konstruktionsstadiet, och samarbetar i konstruktion med
olika formtillverkare. Vi ombesörjer också
formarna åt kunden. Vi köper formar
enbart i Sverige. Vi har egen verkstad för
renovering och reparation av formar.

Svängning i attityden
- Vi arbetar över hela industrin, även
mot de stora företagen, liksom fordonsindustrin och dess systemleverantörer.
- 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.

Kommer tillbaka
- Vi har också kunder som fått produkter
tillverkade i Asien men som kommit tillbaka. Transportkostnaderna har ökat
kraftigt. De har samma höga råvarupriser,
maskinpriser och kostnad för energi som
oss. Dessutom har vi i Sverige en mycket
hög automatiseringsgrad som också är ett
konkurrensvapen gentemot Kina.
- 15 procent av vår omsättning är export,
i huvudsak tll svenska företag som etablerat i de baltiska länderna men även till
USA, Tyskland och Italien.
- Vi har ambitionen att fortsätta växa.
Detta kan även ske genom köp av någon
gummiindustri som passar in i vår verksamhet, säger Lars-Erik Ejehag.

(Jac)

