
PRECISION OCH ALLT 
IGENOM KVALITET ÄR EN 
FÖRUTSÄTTNING PÅ MODIG 
MACHINE TOOL SWEDEN.

VI BESÖKER

NÄRA ANSLUTNING

 DAVID MODIGS FAR, PERCY MODIG,  
HAR LÄMNAT VD-POSTEN MEN ÄR  

KVAR I FÖRETAGET. HÄR TILLSAMMANS 
MED TVÅ MEDARBETARE I DEN HÖGT  

KVALIFICERADE PRODUKTIONEN.
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chans som partner i flygindu-
strin. Den här kvalitetsmed-
vetenheten finns ner till de 
minsta komponenterna, och 
den gäller givetvis även kablar 
och kontaktdon. Modig bestäl-
ler dem i stort sett exklusivt 
från LAPP. 

Listan över produkter 
som LAPP levererade till 
Modig under 2018 innehål-
ler nästan 300 artiklar – från 
ÖLFLEX®-styrkabel till SKINTOP® 
kabelförskruvningar och EPIC® kontaktdon. 

– Det breda produktutbudet och den först-
klassiga supporten är anledningen till att vi 
valde LAPP som leverantör för anslutnings-
system, säger Tony Carlzén som är inköps-
ansvarig på Modig. Och så klart den kvali-
tet som Modig-kunder förväntar sig och som 
företaget också kräver av sina leverantörer. 
För att bli huvudleverantör till Modig måste 
leverantören bevisa kvaliteten stabilt över 
många år och alltid kunna leverera beställ-
ningar snabbt och i tid för att bibehålla nivån 
på våra lagerbuffertar och i takt med efter-
frågeprognoser. 

... liksom service
Modig har samarbetat med LAPP sedan 
tidigt 1990-tal. Till en början levererade 
bolaget enbart kablar. I dag levererar LAPP 
kablar och många andra produkter samt 
kompletta lösningar för anslutningsteknik. 
Både nu och då är kvaliteten det viktigaste 

I 
Sverige finns många framgångsrika famil-
jeföretag. I den tyska rankingen när det 
gäller miljön och möjligheterna för famil-
jeföretag i olika länder kommer Sverige 
på sjätte plats, betydligt högre än 

Tyskland som rankas på 16:e plats. Många av 
de svenska familjeföretagen är inte så inter-
nationellt kända, men mycket framgångs-
rika på världsmarknaden inom sin bransch. 
Det gäller absolut för Modig Machine Tool. 
Företaget grundades 1947, som Modigs 
Mekaniska Verkstad AB, av de fyra brö-
derna Harry, Arne, Sture och Erik Modig. Två 
av bröderna arbetade också i företaget. I 
dag driver Harrys son Percy Modig och hans 
son David Modig företaget – familjetraditio-
nerna lever vidare. Allt började med borrma-
skiner och svarvar. Verksamheten i Virserum 
blev snart framgångsrik på världsmarkna-
den. I orderboken från 1950 finns kunder 
i Storbritannien, USA och Sydafrika, bland 
flera andra länder. 

I dag bygger de 60 anställda avance-
rade CNC-specialmaskiner och enheter 
för maskintillverkning av vingdelar för flyg-
industrin, med en omsättning på nästan 
40 miljoner euro. När företag som Airbus 
eller Boeing uppgraderar sina maskiner har 
de nästan alltid maskiner från Virserum i 
Småland.

Kvalitet räknas ...
Modigs recept på framgång är en stor mängd 
idéer och kompromisslös kvalitet, något 
som är helt avgörande för den som vill ha en 

CIRKULÄRA 
KONTAKT DONET 
EPIC® LS-3.

Modig Machine Tool Sweden tillverkar stora och kraftfulla  
CNC-maskiner till den internationella flyg- och rymdindustrin.  
I stort sett alla kablar och anslutningslösningar beställs och  
levereras från LAPP Miltronic AB i Nyköping.

argumentet som talar för LAPP, men 
under de senaste åren har andra 
aspekter blivit allt viktigare, särskilt 
flexibilitet, tillförlitliga leveranser  
och snabb service när det behövs 
hjälp med kort varsel. 

Kontaktdon i framkant
Det cirkulära kontaktdonet EPIC® 

LS-3 visar hur långt LAPPs pro-
dukter ligger före konkurrenterna. 

Kontaktdonet för strömförsörjning och 
servodrivenheter ger premiumkvalitet till 

ett premiumpris. Tony Carlzén bekräftar 
att de självklart även har tittat på billigare 
kontaktdon från konkurrenter, men ingen av 
dem har uppfyllt Modigs kvalitetskrav. 

Ny fabrik i Kalmar
Toppkvalitet levereras även från Modigs nya, 
helt digitaliserade fabrik i Kalmar. Den ligger 
med bekvämt avstånd till hamnen i Kalmar. 
Modig har som mål att vinna kunder i exem-
pelvis sektorer som tung industri och bilin-
dustri i europa, till exempel i Tyskland. LAPP 
kommer även att bli en huvudleverantör till 
Modig i Kalmar i framtiden, beskriver Tony 
Carlzén. 

– Vi arbetar tillsammans mycket trans-
parent och har ett gemensamt mål: att 
utveckla ännu bättre och mer kostnadseffek-
tiva tekniska lösningar för våra kunder för att 
kunna vara konkurrenskraftiga tillsammans. 
Ett mål som LAPP med kraft kommer att för-
söka leva upp till. 

DAVID MODIG.

”Eftersom Modig Machine Tool Sweden levererar 
 innovativa högprestandamaskiner kan vi bara  
 arbeta med högprestandaleverantörer. LAPP  
 Miltronic AB har bevisat sin kapacitet om och om  
 igen genom att leverera högkvalitetsprodukter  
 i rätt tid. För att kunna arbeta innovativt måste  
 samarbetet mellan kund och leverantör fungera,  
 precis som det gör mellan Modig och LAPP.” 
DAVID MODIG, VD MODIG MACHINE TOOL SWEDEN
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