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Miltronics etikettmärkning vid omspolning 

av kabel UL-certifierad 
– Underlättar för företag som exporterar maskiner till USA 

 

Automationsleverantören Miltronic är numera certifierad enligt standarden "Processed and 

Respooled wire”. Certifieringen, som delas ut av Underwriters Laboratories (UL), intygar att 

Miltronics dokumentations- och märkningsrutiner vid kapning och omspolning av certifierad 

kabel uppfyller kravet på full spårbarhet. 

Miltronic har haft besök av den auktoriserade institutionen Underwriters Laboratories (UL). Vid besöket 

i fabriken i Nyköping inspekterade UL arbetet i samband med kapning och omspolning av AWM-kabel 

och UL-listad kabeltyp. UL, som kräver full spårbarhet vid export till USA, kunde konstatera att 

företagets rutiner för dokumentation och etikettmärkning motsvarar institutionens höga kvalitetskrav. 

Detta innebär att Miltronic numera är certifierad enligt "Processed and Respooled wire”, utifrån 

kategorierna ZKLU, ZKLU7, XKLU2. För att säkerställa att Miltronic följer sina upprättade rutiner även 

framöver kommer UL att besöka verksamheten oannonserat fyra gånger per år. 

 

För att kunna säkerställa full spårbarhet måste den kapade längden märkas med en särskild etikett 

vars referensnummer gör det möjligt att spåra kabeln till sin ursprungliga originalspole. Utöver detta 

innefattar underlaget information om vilken typ av godkännande kabeln har tilldelats samt övriga 

produktegenskaper såsom spänningsklass, temperatur och oljebeständighet. Dokumenteringen ska 

sedan förvaras tillsammans med kabeln och vid en eventuell maskinbesiktning fungerar det som intyg 

för att rätt kabel har använts samt att kabeln är producerad och bearbetad i kvalitetssäkrade fabriker.   

– Vid användning av UL-godkända kablar i maskiner som ska exporteras till USA krävs full spårbarhet, 

berättar Ulf Andersson, produktchef på Miltronic. Certifieringen från UL bekräftar att den kabel som vi 

kapar i vår fabrik är korrekt märkt och klarar dessa tuffa krav. För många svenska maskinbyggare är 

USA en viktig marknad och nu kan vi underlätta för företag som helt eller delvis exporterar sina 

produkter dit.  

 

 

 



 

Ulf Andersson, produktchef kabel, Claes Pettersson, field specialist UL, Robert Andersson, lagerchef, 

och Peter Dahlgren, logistik-/systemschef. 

 

Högupplöst bild finns bifogad. För frågor kring bilder kontakta Viktoria Sundin, Inmema PR, på 073-660 

81 76 eller viktoria.sundin@inmema.com. 

 

För mer information kontakta:  

Ulf Andersson, produktchef  

Miltronic 

Telefon: 0155-777 74 

Mobil:070-509 77 74 

 

 

Om Miltronic 

Miltronic förenar ett av marknadens bredaste sortiment av kabel, specialkabel, kabeltillbehör, 

elkomponenter, kapslingar och automationsprodukter med hög teknisk kompetens och kvalificerad 

rådgivning. Företaget startades 1965 och är idag ett helägt dotterbolag till Lapp Group och är 

koncernens försäljningsbolag på den svenska och danska marknaden. Miltronics huvudkontor ligger i 

Nyköping, där även lager, logistikcenter och resurser för kundanpassad tillverkning finns. Vid 

produktionsanläggningen i Hultsfred spiraliseras kabel. Ett lokalkontor för den danska marknaden 

finns i Greve, söder om Köpenhamn. Miltronic omsätter 265 MKR och har 90 anställda. 

Lapp Group 

Lapp Group är en global koncern med stor forsknings- och utvecklingsverksamhet, egen produktion 

och 41 säljbolag över hela världen. Företaget har 3 200 anställda. 
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