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Kundanpassad  
tillverkning
Efterfrågan på olika kundanpassningar av Miltronics produkter ökar. Det beror på att allt fler av  
våra kunder upptäcker att anpassningar före leverans sparar både tid och resurser. Och samtidigt 
ökar kostnadseffektiviteten.

I den här guiden vill vi beskriva, och visa, några av de möjligheter vi kan erbjuda. Eftersom alla 
företags processer och behov ser olika ut är du välkommen att diskutera vad Miltronic kan göra för 
ditt företag. 

Med marknadsledande leverantörer och stort kunnande inom Miltronic är vi övertygade om att  
vi kan hjälpa dig att hitta optimala konstruktionslösningar, få kontroll över kostnaderna och minska 
antalet leverantörer.

I direkt anslutning till Miltronics huvudkontor och lager i Nyköping ligger vår produktionsanlägg
ning och sedan många år har vi även en specialanläggning i Hultsfred för spiralisering av kabel.

När du som kund beställer en modifiering eller montering av våra produkter hämtas den helt 
enkelt direkt från lagret till någon av de anpassade arbetsstationerna i produktionsanläggningen.

Fördelarna är många. Det blir färre leverantörer, färre transporter, enklare administration, mindre 
mängd materialspill och endast ett artikelnummer. Dessutom leder lösningen till snabbare färdig
leveranser! Samtidigt som ditt företag sparar tid, pengar och miljö.

Kontakta oss gärna för mer information.

Miljö och kvalitet Miltronic är certifierat enligt kvalitetsstandarden ISO 9001:2000 och miljöstandarden ISO 14000:2004.  
Vi är även anslutna till Elretur.

MasKinell avMantling av spiralKabel.

från KundsKiss till färdigpacKat för leverans.
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bearbetning av kapslingar
i nyköping finns fem cnc-maskiner,  
två kapmaskiner och ytterligare  
ett antal maskiner för bear- 
betning av olika aluminium- och  
plastkapslingar, aluminiumprofiler  
samt plast- och plåtkanaler.

plastKapsling Med  
Metalliserad insida.

cad/caM-prOgraM är ett viKtigt 
HJälpMedel för snabb beredning.

MOntage av MeMbrantangentbOrd.

bearbetad aluMiniuMKapsling från bOplas eurOMas-prOgraM.

Håltagning i alubOs  
aluMiniuMgavel, bearbetad  
efter Kundens ritning.

Kapning av KabelKanaler.

bearbetad Kapsling från  
bOplas alubOs-serie.

bearbetade KabelKanaler.
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MOntering av  
flatstiftsHylsa 

Håltagning  
i plastprOfil.

MOnterat epic® KOntaKtdOn.

Montage, kapning  
och märkning
Med rationella produktionslokaler kan vi erbjuda  
ett flertal kundanpassningar av Miltronics produkter.

KabelsläpKedJa 
från KabelscHlepp 

KOMplett Med  
KOntaKtdOn OcH 
Kabel från lapp

Måttanpassad KabelsläpKedJa  
från KabelscHlepp.

lödning utförs alltid  
av lödutbildad persOnal.

ölflex® Kabel Med MOnterade 
flatstiftsHylsOr från KlauKe.

KriMpning av stift.

Kabel Med MOnterad KabelsKO från 
KlauKe OcH sKyddsslang från reiKu.

Kapad slang Med MOnterade försKruvningar.

bestycKad Kapsling från  
bOplas eurOMas-prOgraM.

MOntering av KOntaKtHylsOr 
från KlauKe.

raK Kabel lindas  
upp på dOrn. 
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unik svensk tillverkning av spiralkabel 
Miltronic har egen tillverkning av spiralkabel i Hultsfred sedan 30 år tillbaka! Produktionen är  
marknads ledande i Sverige. Vi spiraliserar kabel för de flesta typer av rörliga kabelanslutningar,  
till exempel manöver och mätutrustningar, industriportar och lyftanordningar.

I Hultsfred lagerförs ett stort antal olika kabeldimensioner, vilket ger korta leverans tider  
och inga krav ställs på minimikvantiteter. 

Kundanpassningarna blir fler
Många kunder beställer ytterligare anpassningar av de spiraliserade kablarna för användning  
av kablagen direkt vid leverans. Det kan gälla avmantling, partskalning, förtenning av ledare och  
montage av kontaktdon.

Hultsfredsfabrikens långa erfarenhet leder allt oftare till förfrågningar om specialanpassningar  
och medarbetarna bistår med goda råd, till exempel i utvecklingsprojekt.

förädling av spiralkabel

spiralisering  
av kabel

spiraliserat luMberg-Kablage.

utrullning efter värMebeHandling.

bearbetning efter  
värMebeHandling.

spiralKabel Med MOnterad 
epic® M23-KOntaKt.

spiralKabel Med  
MOnterade ändHylsOr.

raK Kabel lindas  
upp på dOrn. 
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Miltronics huvuDkontor, lager- och 
logistikcenter ligger i Nyköping. Ett 
lokalkontor för den danska marknaden 
finns i Greve, söder om Köpenhamn. 

Miltronic ingår i LappGruppen, en  
global koncern med stor forsknings-  
och utvecklingsverksamhet, egen  
produktion och 40 säljbolag över hela 
världen.

I Europa finns koncernen i nästan  
alla länder. Utanför Europa har 
LappGruppen säljbolag i Brasilien, 
Kanada, Kina, Indien, Indonesien, 
Sydkorea, Malaysia, Mexico, 
Filippinerna, Singapore, Sydafrika, 
Thailand, Förenade Arabemiraten,  
USA och Vietnam. 

Miltronic – en del  
av lappGruppen

Miltronic kundservice

0155-777 80
Beställningar och frågor om vårt sortiment.  
Vi hjälper dig också med din order. 

E-post order@miltronic.se
orderfax 0155-777 02
leveransupplysningar 0155-777 81

Melker Wallin
076-811 99 22

D3
Fredrik Gustafsson
huvudansvarig D4
070-399 25 25

D4
Johan Watz
070-304 21 77

D5
ola Bergfall
070-671 49 10

D6

Daniel Jackson
070-550 79 78

D1
Per Elfgren 
Försäljningschef 
0155-777 82 

ulf Franzén
070-656 53 90

D17
Daniel Janén
070-556 13 33

D2

Distriktssäljare
närhEt, kvalitEt och koMPEtEns Miltronic har ett omfattande och till 
vissa delar komplext produktutbud. Våra distriktssäljare är därför en av 
de starkaste länkarna till dig som kund. De möter dig och din verksam-
het, ser behoven och möjligheterna. Distriktssäljarnas fokus ligger på 
optimala tekniska lösningar, kostnadseffektivitet och långsiktighet.  
I utvecklingsarbeten bidrar Miltronics produktchefer med sin kompetens. 

under samma dag gör vi årsavtal kring inköp av  
standardkabel, tar in order på buntband och diskuterar  
val av specialkabel och kontaktdon till maskiner som ska  
exporteras till usa. olika lösningar – lika viktiga.”
pEr ELFGrEN, FörSäLjNINGSchEF

Ett företag inom lappGruppen
Miltronic aB  Box 1022 . 611 29 Nyköping . Besök Kungshagsvägen 7 
Telefon 0155-777 00 . Fax 0155-777 01 . info@miltronic.se . www.miltronic.se


