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Vid fabriken i Mellerud tillverkas koncernens brandportar, 
stålpartier och högsäkerhetsdörrar. Historiskt hade vi stor 
tillverkningsvolym inom högsäkerhetsdörrar och andra kom-
ponenter för skyddande anläggningar, exempelvis petroke-
miska industrier, kärnkraftsanläggningar och militära skydds-
anläggningar. Nu fokuserar vi mera på portar av olika slag.

Företaget har utvecklat och förfinat sina produkter i över 
sjuttio år. Framgångsreceptet är innovativ design, intelligenta 
konstruktioner och utvecklad produktionsteknik för att få 
nöjda kunder. Hela tiden tänjer vi också på gränserna för 
vad en dörr, en port eller ett glasparti kan vara. Genom åren 
har detta gett Daloc en marknadsledande position i Sverige. 

Vi är i Mellerud och Daloc fabriken där man nu investerat 
i maskiner för högautomatisk produktion. 

– ”Ska man göra något ska man göra det rejält” är min 
mors motto och här har vi nu investerat i den senaste tekniken 
när det gäller helautomatisk produktion enligt ”just-in time” 
principen, säger Fredrik Silverstrand som är ny koncernchef 
på Daloc. 

– Jag är utbildad ingenjör och har läst industriell ekonomi 
på högskolan i Jönköping och arbetat inom Daloc-koncernen 
sedan 2004. Först på montering sedan vandrat igenom orga-

nisationen och prövat på det mesta i företaget som produk-
tionstekniska frågor, försäljning och ledarskap. 

– Nu har min mor pensionerat sig och är numera arbetande 
styrelseordförande vilket innebär att jag nu skall axla hennes 
arbetsuppgifter vilket skall bli spännande och utmanande.

– Vår familj är i grund och botten mycket teknikintresserade 
och det gör att vi alltid tittar efter den bästa, senaste och mest 
effektiva produktionslösningen som passar vår tillverkning, 
säger Fredrik Silverstrand och fortsätter;

– Grundtankarna bakom investeringen är att vi lite filoso-
fiskt säger att ”vi bygger tekniken innan vi planerar produk-
tionen”, vi är väl förberedda när väl en maskininvestering 
sjösätts. Det betyder att den maskininvesteringen du ser här 
idag har vi arbetat med som ett projekt under nästan två år.

– Vi måste se till att vi har kapacitet i våra fabriker så att 
våra kunder inte drabbas av att vi inte kan leverera i tid alltså 
en produktionsförbättring. Detta är en långsiktig investering 
med ett tydligt mål som sakta vuxit fram under en tid där 
Hans Rosén och Din Maskin tillsammans med sin leverantör 
Prima Power har fått mycket att tänka på när vi kommit med 

Daloc i Mellerud gör storinvestering
Tillverkning ”just in time” i en automatiserad process

Familjeföretaget Daloc Futura AB grundades 1942 och till-
verkar klassade ståldörrar och trädörrar som skyddar männ-
iskor och egendom mot brand, buller, inbrott mm. Man har 
huvudkontor i Töreboda och produktion finns i Mellerud, 
Töreboda och Orresta. Företaget ägs och drivs idag av Inga-
Lisa Johansson och hennes son Fredrik Silverstrand.

Teamet runt den nya helautomatiska produktionscellen på Daloc fabriken i Mellerud.
   Från vänster: Operatörerna Fredrik Nilsson och Farzad Saremi, produktionstekniker Johan Norenby, koncernchef 
Fredrik Silverstrand, Per Ove Gunnarsson projektledare och technical advisor och platschef Andreas Strand.
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våra frågor och krav. Vi kan väl säga att det 
började med att vi ville ha en ny stansmaskin, 
sedan började vi prata om en kantpress, som 
i nästa steg behövde robotisering och tillslut 
handlade hela projektet om att knyta ihop allt 
parametriskt i en helautomatisk linje, säger Per 
Ove Gunnarsson som har lång erfarenhet av 
maskininköp och automatisering från Daloc 
fabriken i Töreboda, och tillägger; - För när 
produktionen skall utvecklas och idéer ska 
växa då behövs både tid, tålamod, kompetens 
, erfarenhet och en ägare som är teknikintres-
serad och som tror på framtiden. 

Maskininvesteringen i tekniska fakta
Utrustningen som Daloc Futura AB i Mellerud 
nu investerat i är en Prima Power stansmaskin 
E6 och LST staplingsrobot samt ett combo lager 
med 20 kassetter för råmaterial. Man köper 
även en SafanDarley hydraulisk kantpress med 
Starmatik robotcell. Hela systemet körs som en 
fullt automatisk cell och stämmer bra in med 
Daloc´s tidigare investeringar.

Prima Power E6 är en 30 tons servo-elek-
trisk precisions-stansmaskin med 5 servo-
styrda axlar och med fullt programmerbara 
stansslag får man unika möjligheter att utföra 
formnings- och bockningsoperationer. Den 
servoelektriska driften ger låga underhålls- och 
driftskostnader. El förbrukningen är endast 
ca 5 kW per timme under körning. Genom 
att utrusta den med LST sorteringsrobot och 
ett combo lager för 20 materialkassetter ges 
möjlighet till obemannad produktion. 

Råmaterialet hämtas från Combo lagret och 
laddas in i stansmaskinen, stansade detaljer 
plockas av LST plockrobot som placeras på 
rullbana för upp riktning och hämtning av 
bockrobot. Detaljerna bockas med automatisk 
justering av gripdons längd beroende på detalj-
längd samt automatisk bomberings justering 
på kantpressen efter detalj längd.

Detaljerna staplas därefter på lastbärare, 
dörrblad matas ut på ett separat bord för 
vidare transport till en annan maskin för bear-
betning. Små detaljer kan även stansas och 
släppas ut genom en fallucka.

Program till alla maskiner genereras auto-
matiskt via Daloc´s interna ordersystem. 
Combolagret laddar ner material till stans-
maskinen, LST roboten plockar och sorterar 
stansade detaljer på ett rullbord för vidare 

transport till bockcellen där roboten plockar 
upp detaljen och slutför bockning och stapling 
av färdig detalj. Alternativt sorteras stansade 
detaljer på två staplingsbord för senare bock-
ning eller så kör man detaljer som inte skall 
bockas. Systemet är konfigurerat för Daloc’s 
behov av fullt automatiserad ”Just In Time” 
produktion.

Hela systemet är orderstyrt via koncernens 
MPS system. När en order kommer in knap-
par ordermottagaren in mått på detalj, hål-
bilder etc. Den parametriska programme-
ring klarar både längder och bredder vilket 
är unikt i ett sådant här fall. En XML fil går 
sedan från order till Prima Powers NC express 
programmerings system, NC express laddar 
program till stanssystemet och robot/kant-
press automatiskt, berättar Hans Rosén som 
är ansvarig teknisk säljare hos maskinleve-
rantören Din Maskin och informerar vidare 
om anläggningen;

– Starmatik robotintegrering består av en 
Fanuc R200IB-125L robot, Starmatik mjuk-
vara Simuleasy för off-line programmering av 
robot och kantpress samt Workcell supervisor 
för körning av produktionskö. Starmatik har 
också tillsammans med Fanuc utvecklat ett 
unikt system för Linetracking, detta betyder 
att robot och kantpress integrerar med hastig-
het på pressbalk samt robotens följsamhet. 
Detta ger full kontakt och support av roboten 
under hela processen.

– Kantpressen är en SafanDarley H-brake 
320 ton med Delem styrning och 5-axligt 
bakre anslag. CNC bombering, Wila premium 
verktygs infästning, robotinterface samt start-
stop funktion på hydrauliksystemet uppnås 
maximal produktivitet och noggrannhet med 
minimal elförbrukning, avslutar Hans Rosén 
på Din Maskin 

Per Ove Gunnarsson, projektledare produk-
tionsteknik på Daloc, säger avslutningsvis;

– Det vi imponerades mest av vad gäller 
utrustningen från Prima Power, SafanDarley 
och Starmatik var funktionaliteterna. Vi job-
bar också med andra leverantörer och i det 
här fallet tycker vi att dessa maskiner uppfyl-
ler våra önskemål vad gäller att kunna köra i 
kraftigare materialtjocklekar med en mycket 
hög automatiseringsgrad. 
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Johan Norenby, Farzad Saremi och Hans Rosén.


