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VÄXANDE MARKNAD 
FÖR VATTENSKÄRNING
Det är mångsidigt, precist och enkelt i drift. Efterfrågan på vattenskärning växer stadigt och 

nu introducerar Din Maskin CMS Tecnocut på den svenska marknaden.

Man räknar med att det finns ungefär 10 000 

installerade vattenskärningssystem i Europa 

och upp emot 30 000 i hela världen. I Sverige 

handlar det om ca 400 installerade enheter 

och globalt sett ungefär 5 procents tillväxt på 

marknaden årligen. 

De senaste åren har Din Maskin gjort l yckade 

satsningar i grannlandet Norge vad gäller 

v attenskärning – och nu är det dags för den 

svenska marknaden.

LANSERAR CMS TECNOCUT I SVERIGE

Här lanserar man italienska CMS Tecnocut, 

”en av få i branschen med egen komplett 

d esign, utveckling och tillverkning av system 

för vattenskärning”, säger Thomas Hägglund, 

p roduktansvarig hos Din Maskin.

Vad skiljer CMS Tecnocut från andra aktörer på 

marknaden?

– Det som gör den här utrustningen riktigt unik 

är den servoelektriska pumpen, säger Thomas.

UNIK SERVOELEKTRISK PUMP

Och visst är pumpen Green Jet speciell med sin 

TEXT  & BILD GABRIELLA MELLERGÅRDH

Under två dagar i slutet av mars stod Din Maskins 
demohall öppen i Värnamo för besökare som ville lära 
sig mer om vattenskärningsteknikens möjligheter, både 
genom föreläsningar och demonstrationer av CMS 
Tecnocuts Idroline S1730.

Vattenskärning lämpar sig alldeles ypperligt vid prototypframtagning med hög precision och komplexa
geometrier. Lennart Andersson, Lars Ridell och Tommi Saarikoski från Volvo Lastvagnar Lundby ser 
möjligheterna för framtidens produktutveckling.
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låga energiförbrukning - ca 30 kw jämfört med 

hydrauliska pumpar som förbrukar upp emot 

47 kw. Green Jet drivs av en 60 hk vätskekyld 

linjärmotor som är extremt tyst jämfört med de 

hydrauliska. Ljudnivån ligger under 75 dB. 

– Dessutom kan du räkna med att i princip 

all energi som tillförs blir till vattentryck utan 

f örluster på vägen. Och ju högre flöde desto 

större energibesparing, upp emot 78 procent, 

säger Thomas.

Initialt är Green Jet något dyrare än de 

h ydrauliska alternativen på marknaden men 

break even ligger på 2-4 år, förklarar Thomas.

IDROLINE S1730 – UTRUSTAD MED

 EXTRA ALLT

Den kompletta anläggningen som visas hos 

Din Maskin är en CMS Tecnocut Idroline S1730 

för abrasiv vattenskärning. 

– Den här har extra allt: automatiskt höj- och 

sänkbara sidor för rena och tysta processer 

vilket också gör att du slipper ljusbommar; 

automatisk slamtransportör så att du slipper 

tömma tankarna; ett 5-axligt skärhuvud med 

IKC, intelligent kerf control, som inte bara ger 

optimala skärsnitt och korrekta vinklar utan 

också möjliggör högre hastighet med min-

dre vinkelavvikelse. Och så en rostfri tank för 

den abrasiva vattenskärningen med alman-

dite, en extremt hård mineral från dagbrott vid 

A ustraliens sydvästkust, berättar Thomas.

Servicetekniker Tobias Andersson har tidigare arbetat med 
lanseringen av CMS Tecnocut i Norge. Nu ser han fram emot att 
möta de svenska kunderna.

Tommy Berglund servicetekniker 
på Din Maskin, Thomas Hägglund 
produktansvarig Din Maskin och 
Roberto De Leidi area manger på 
CMS Industries.
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ABRASIV VATTENSKÄRNING

MED ALMANDITE

Sanden är en viktig detalj inom abrasiv vatten-

skärning eftersom den står för drygt 40 procent 

av kostnaden. Här har man valt att samarbeta 

med GMA Garnet som leverantör av almandite.

– Hårdhetsgraden ligger nära diamant vilket 

gör att sanden kan återanvändas 5-10 gånger 

beroende på applikation. Och det som inte 

återvinns transporteras sedan tillbaka av 

GMA Garnet som återskapar naturen och 

s anddynerna, vilket 

är viktigt ur miljö-

synpunkt, säger 

T homas.

Den abrasiva 

e nheten nc-styrs 

med exakt kontroll 

på hur mycket sand 

som matas fram. 

Standard för abrasivtanken är 300 kg men med 

möjlighet att ta upp till 2 ton.

Och vad gäller vattennivån i den rostfria tanken 

kan den enkelt och snabbt justeras med 90 

mm. Det innebär att man kan starta skärningen 

ovanför vattenytan för att kontrollera att allt ser 

bra ut för att sedan snabbt höja vattennivån och 

fortsätta skärningen under ytan för att minska 

rök och damm.

MJUKVARA FRÅN SVENSKA IGEMS

CMS Tecnocuts maskiner har tre viktiga 

b askomponenter: tryckförstärkare, hög-

teknologiska skärrobotar och sofistikerad 

programvara för maskinstyrning och kontroll. 

Mjukvaran för maskinhantering och styrning 

kommer från svenska Igems.

Idroline S1730 som demonstrerades hos Din 

Maskin under vattenskärdagarna i slutet av 

mars är den som man sålt mest av i Norge och 

som även förutspås bli mest efterfrågad på den 

svenska marknaden. Men CMS Tecnocuts ut-

bud av maskiner är omfattande där Easy Line 

står för de enklaste och billigaste lösningarna, 

från 600 000 kr och uppåt. 

Milestone S är en enklare version av Idroline S 

som bland annat saknar de höj- och sänkbara 

sidorna samt har ståltank istället för rostfri.

Aquatec är den riktigt stora anläggningen som 

också är modulär. Standard för bordslängd är 2 

meter men du kan komma upp i så mycket som 

72 m2 arbetsyta.

Och så till sist Idea med plattformar runt 

b ordet som gör att du lätt kan stå och gå runt 

a rbetsytan.

TROR PÅ TILLVÄXT I SVERIGE

Vattenskärning handlar i grunden om detaljer i 

mycket komplexa geometrier som kan skäras 

färdigt i en enda uppspänning vilket spar både 

tid och pengar, och marknaden växer sakta men 

"Hårdhetsgraden ligger nära diamant vilket 

gör att sanden kan återanvändas 5-10 gånger 

beroende på applikation."

Den abrasiva enheten nc-styrs med exakt 
kontroll på hur mycket sand som matas fram. 
Standard för abrasivtanken är 300 kg men med 
möjlighet att ta upp till 2 ton.
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säkert. Men vilka möjligheter ser Din Maskin att 

ta marknadsandelar på det här området?

– Vi är en komplett maskinleverantör som 

h jälper kunden men allt ifrån inköp och 

i nstallation till service och support i egen regi. 

Vi har sett en stark tillväxt i Norge och vi tror 

på samma möjligheter här i Sverige, säger 

T homas Hägglund.

Mjukvaran för maskinhantering 
och styrning kommer från svenska 
Igems.
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