
  Vi besöker Modig Machine Tool

– DET GÅR BRA NU. Vi har aldrig 
haft så många offertförfråg-
ningar tidigare. Nu har vi varit 
fullbokade sedan 2010, berät-
tar vd David Modig. Och antalet 
förfrågningar fortsätter att öka.

Det var en tung period för 
flygindustrin efter Nine-eleven. 
Men säg de smålänningar som 
ger sig. Modig Machine Tool är 
ett familjeföretag i tredje generationen och 
David har tagit över ledarskapet efter sin  
far Percy. 

I lokalerna i Virserum tar David emot kun-
derna och diskuterar planerna för de kom-
mande åren innan det är dags för ritbordet. 
Modig Machine Tool tillverkar de maskiner 
som sedan ska finnas på plats hos flygplans-
tillverkarna. Maskiner som med otrolig preci-
sion ska tillverka exempelvis vingar till de nya 

Dom har kunder över hela världen. De riktigt stora flygplanstillver-
karna kommer på besök och diskuterar sina framtidsplaner. Modig 
Machine Tool startar sedan arbetet med att utveckla de mycket avan-
cerade maskiner som ska tillverka delar till morgondagens flygplan. 

modellerna av plan. Det innebär att tillverk-
ningen av maskinerna sker i ett tidigt skede, 
när det endast finns ritningar.

– Vi startar faktiskt med att bygga en pro-
totyp i trä. Det har visat sig vara det bästa 
sättet att få överblick och vara säker på att 
slutresultatet blir bästa möjliga. Det finns 
inga felmarginaler att ta till, vi pratar tusen-
dels millimeter. 

NU HAR MODIG MACHINE TOOL även startat 
ett dotterbolag i Chicago för att kunna ge 
service och samarbeta på plats med dist-
ributörerna och med sina största kunder. 
Kontaktnät över hela världen har de sedan 
många år.

Inom industrin ställs högre och högre krav 
på snabba maskiner. Driften måste samtidigt 
vara tillförlitlig. Att optimera maskinernas 
kapacitet är något man arbetar mycket med.

Kontakt! 
Tomas Wallin 
0155-777 65, 
tomas.wallin@
miltronic.se

MODIG MACHINE TOOL beställer bland annat 
kabel, slang, släpkedjor och förskruvningar 
från Miltronic.

Tomas Wallin på Miltronic ser Modig 
Machine Tool som en viktig och intressant 
kund. Kabelschlepps släpkedjor har klarat de 
stränga krav de har och Miltronic har även 
de godkännanden som behövs för export till 
bland annat USA.

– För oss är det viktigt med en bra leveran-
tör som har den kvalitet och de varumärken 
som vi behöver i produktionen. Kabel och 
förskruvningar är basen. Vi har nu använt 
släpkedjor från Miltronic under flera år och 
är mycket nöjda med dem. 

Miltronic tackar för besöket och ser fram 
emot ett fortsatt gott samarbete.  N

 DAVID MODIG, VD, I FABRIKENI
 DÄR PROTOTYPER TASI  

 FRAM TILL MASKINERNA.I  

Maskintillverkare  
i världsklass
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