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AD-Trä säljer pallar, lock, mellanlägg och lådor, men det är 
pallkragar som är företagets huvudprodukt. Årligen tillver-
kar de 1,5 miljoner pallkragar till små och stora företag över 
hela världen.

– Varje dag lämnar 6000 pallkragar fabriken och när vi 
får hem vår nya nitmaskin som vårt dotterbolag i Kalmar, 
Promatek, har byggt ökar vi volymen med 2000 kragar till, 
säger Anders Danielsson som startade företaget 1992.

Att AD-Trä har lyckats så bra trots hård konkurrens från 
andra länder beror enligt Anders Danielsson på att företaget 
tillverkar det mesta själva, vilket håller nere kostnaderna.

– Idag tillverkar vi sprintar, nitar, beslag och monterar 
pallkragarna själva. Vi försöker ständigt öka våra marknads-
andelar och hitta fördelar gentemot våra konkurrenter.

Tidigare lade AD-Trä ut tillverkningen av beslag på ett annat 
företag, men när fordonsindustrin började efterfråga tjockare 
beslag på två millimeter valde Anders Danielsson att inves-
tera i en ny presslinje och sköta tillverkningen själv.

– Den andra maskinen klarade bara av att tillverka våra 

Ny press gör AD-Trä  
mer konkurrenskraftiga

AD-Trä i Växjö är en av nordens största tillverkare av pallkragar. För att fort-
sätta ta marknadsandelar har företaget investerat i en ny 250 tons presslinje 
med kapacitet på 90 slag i minuten.
     – För att få jobb från de riktigt stora företagen måste vi vara konkurrens-
kraftiga genom att sänka produktkostnaden och då är investeringen i en ny 
press ett led i detta, säger Anders Danielsson, VD och ägare för AD-Trä.

TEXT & BILD // PIERRE EKLUND

Patrik Olson, delägare på familjeföretaget Olsons Maskinservice, och Anders Danielsson, VD och ägare av AD-Trä, tar i hand efter en väl genomförd affär.

Anders Danielsson stoltserar framför pallkragar till SKF med beslag från den nya pressen.



Tel. 0393-61 41 10    www.lenima.se

En effektiv maskin till rätt pris - ger ökad konkurrenskraft!
”Our intention is to exceed

customer expectation!”

Tillsammans är vi oslagbara! 
”Ni är ju oslagbara” det är något vi fått höra, och vi tycker om beröm, 
men det är inte det som driver oss!  Vi gör det för att vi vet att det ökar 
Er konkurrenskraft! Vi vill vara en ledande leverantör och strävar efter att 
välja rätt partner, vilket är viktiga kriterier för att bli framgångsrik! 
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Swift-Cut  
-liten plasmaskärmaskin

Vi berättar mer om oss och våra maskiner  
på 08-550 512 00 eller www.areg.se

Nya Swift-Cut passar perfekt för den mindre verkstaden, 
plåtslagerier och skolor. 

•	 Skärområde från 1250-1250mm till 1500x3000mm
•	 CNC-styrning
•	 Nestning
•	 Hypertherm plasmaströmkälla
•	 Skärbord

Leasing från 2 650:-/mån för instegsmodellen 

tunna beslag på 1,25 millimeter. Vi var tvungna att investera 
i en maskin och på sikt blir det mer lönsamt. Dessutom har 
vi större kontroll på kvalitén.

Anders Danielsson kontaktade Patrik Olson, delägare 
på familjeföretaget Olsons Maskinservice. Företaget, som 
grundades 1973, arbetar med service, förebyggande under-
håll, reperationer, försäljning och utveckling av centrala 
styrsystem för pressar.

– Just servicen är ett avgörande val när kunderna väl-
jer oss. Ska maskinen fungera i flera år framöver krävs 
ett kontinuerligt underhåll. Idag har vi ungefär 300 kon-
traktskunder och servar cirka 3000 pressar av alla fabrikat, 
berättar Patrik Olson.

Med hjälp av Olsons Maskinservice valde AD-Trä att 
köpa en press från italienska tillverkaren Sangiacomo, och 
en bandanläggning från Tomac för totalt cirka 5,5 miljoner 
kronor.

– Pressen, som vi levererade nyckelfärdig, har en press-
kraft på 250 ton. Allt styrs av ett centralt styrsystem, FLEXI 
Pressline, som vi har utvecklat själva. Det blir enklare för 
operatören med en panel och ett system där han kan spara 
program, säger Patrik Olson.

Forts. sida 50 >>

På varje beslag stansas ”AD-Trä” och ”Made in Sweden” 

för att marknadsföra företaget i världen.

Dubbelhaspel med riktverk från Taiwan.



Maskinoperatören Nr 6 | September 2014
50 REPORTAGE

Bandanläggningen, som kommer från Taiwan, leve-
rerades med matarverk, riktverk och dubbelhaspel. 
Operatören Hans-Göran Frisk ser stora fördelar med 
dubbelhaspel.

– Nu kan vi köra en bandrulle i maskinen samti-
digt som jag byter ut den andra rullen. Med enkel-
haspel hade jag fått stanna maskinen, leta efter 
en truck och därefter hänga på rullen, vilket hade 
inneburit 20 minuter förlorad arbetstid, förklarar 
Hans-Göran Frisk som tycker det är lätt att arbeta 
med den nya pressen.

Anders Danielsson är imponerad av hur snabbt 
det går att byta verktygsinsats i pressen och ställa 
om från produktion av 1,25 millimetersbeslag till 
två millimeters.

– Det är smidigt att bara behöva byta en insats. 
Det är fördelen med att köpa en ny press som är 
specialanpassad efter våra behov mot att köpa en 
begagnad. Tanken är att vi ska köra tvåskift framö-
ver och fortsätta växa, säger Anders Danielsson.

 >>

Verktyg med insat-
ser ger minimala 
ställtider.

Pressens kapacitet ligger på 90 slag per minut.

Beslagen pressas i sju olika steg, med 250 tons presskraft.

Operatören Hans-Göran Frisk är nöjd med operatörspanelen FLEXI Pressline styrsystem.



Dags att ersätta  
din invändiga slipning?

Sunnens heningsmaskiner är 
ett självklart val om  

du vill ersätta din  
invändiga slipning.

Med CBN och diamant-
stenar är det många 

gånger snabbare än att 
slipa invändigt.

För mera info gå in på www.hontech.se

tillsammans
är vi oslagbara

WhizThrill - Gängfräsar med full profil från M1,0

WhizThrill - Gängfräsar V profil från M0,5

WhizCut - Många nya skär 
utvecklade för titan och rostfritt

WhizHip - Nya hållare med 
genomgående kylning

INTERNATIONAL MANUFACTURING TECHNOLOGY SHOW

September 8 - 13, 2014 | McCormick Place | Chicago

Tillsammans är vi oslagbara!

Nu har vi släppt...  

Ny katalog! 

info@lenima.se • www.lenima.se

sales@whizcut.se • www.whizcut.se
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AD-Trä
Ägare: Anders Danielsson & Per-Olof Danielsson
Grundat: 1992
Anställda: 16 personer.
Omsättning: 71 miljoner kronor (2013)
Lokaler: Systratorpsvägen 14, Växjö
Produkter/tjänster: Pallkragar och annat träemballage
Marknad: Hela världen, bland annat USA, Australien, Indien och stora delar 
av Europa.

Olsons Maskinservice
Ägare: Tomas och Patrik Olson
Grundat: 1973
Anställda: 28 varav 14 servicetekniker
Omsättning: 40 miljoner kronor (2013)
Lokaler: Huvudkontor och produktionslokaler i Vingåker.
Produkt/tjänster: Service, reparationer och försäljning av pressar och tillbehör. 
Marknad: Skandinavien och Baltikum.

Fordonsindustrin efterfrågar tjockare beslag på två millimeter.

Nöjda miner efter 
slutförd leverans. 
Patrik Olson och 
Anders Danielsson 
ser på när Hans-
Göran Frisk arbetar 
med panelen.




