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FRÅN BRANSCHLEDANDE 
SPECIALIST TILL KOMPLETT 
LEVERANTÖR
Investeringen i en kombinerad stans och fiberlaser har gjort Anderstorps Mekaniska Verkstad 

till en komplett leverantör av produkter i plåt och band.

Det har sina fördelar att vara specialist på 

sitt område. Familjeföretaget Anderstorps 

M ekaniska Verkstad (AMV) köpte in sin första, 

ja faktiskt Europas första helautomatiserade 

maskin för bandbearbetning 2004 och det 

visade sig vara en riktig framgång från första 

stund. Ett strategiskt utvecklingsarbete på 

maskinsidan gjorde snart AMV till bransch

ledande specialist inom bandbearbetning.

– Det finns bara fyra sådana här bandbock

ningsmaskiner i Sverige och vi sitter på tre av 

dem, säger Fredrik Andersson. 

EGENUTVECKLADE MASKINER

FÖR BANDBOCKNING

Maskinerna har de själva utvecklat i s amarbete 

med franska Numalliance och konceptet 

b ygger på standardverktyg som gör det 

e nkelt för kunderna att komma igång med 

t illverkningen utan dyra v erktygsinvesteringar. 

Maskinen riktar, stansar, gängar, borrar, för

sänker och bockar, allt i ett enda tempo. 

Snabbt och med precision.

– Eftersom vi jobbar med standardverktyg så är 

det lätt att ställa om produktionen om kunden 

vill ändra något. Därför kan vi erbjuda både små 

och stora serier till ett bra pris, säger Fredrik. 

Man bearbetar bandjärn från 0,5 till 6 mm och 

med bredder upp till 45 mm. Maskinerna är 

konstruerade för att hantera de flesta material 

och kvalitéer, såväl valsat som skuret av både 

koppar, mässing och stål.

FORMADE EN VISION FÖR FRAMTIDEN

Och som sagt, visst är det bra att vara s pecialist. 

AMV har sett en kraftig tillväxt u nder åren. 

2008 investerade man i en andra produktions

linje för att möta kundernas e fterfrågan. Efter 

t värstoppet under den globala finanskrisen 

a rbetade man upp sig igen och investerade i 

en tredje bandbockningsmaskin 2013.

Ett par år tidigare hade Fredrik Andersson och 

hans kusin Björn Hellqvist kommit in i företaget 

som fjärde generationen. Fredrik för att arbeta 

på marknadssidan och Björn för att ägna sig 

åt produktionsplanering och inköp. Och hösten 

2015 satte man sig ner tillsammans i företags

ledningen för att diskutera framtiden.

– Vi fick aldrig en hel förfrågan från våra kunder, 

banddetaljerna var bara en liten del i en större 

plåtorder, och här utmanade vi Fredrik och 

Björn att fila på en vision för framtiden, b erättar 
”

                                                                                                      "Vår förhoppning är att våra kunder ska se och 
        förstå att vi vill vara en leverantör som växer 
        tillsammans med dem” säger Fredrik Andersson.

Tack vare investeringen kan AMV effektivisera 
produktionen med färre eftertempon. Försänkning 
och gängning – allt blir färdigt i ett moment.
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Jan Andersson, marknadsansvarig och 

delägare tillsammans med sin syster G unnel 

Hellqvist.

INVESTERADE I KOMBINERAD

STANS OCH FIBERLASER

Fredrik och Björn började visionera och hade 

snart bilden klar för sig. AMV behövde gå 

från branschledande specialist till komplett 

l everantör. 

– De föreslog att vi skulle satsa på en 

k ombinerad stans och fiberlaser samt en kant

press, och så blev det. Vi gjorde upp a ffären 

med Din Maskin i Värnamo, maskinerna 

l evererades efter semestern 2016 och produk

tionen startade i oktober, berättar Jan.

– Och sedan dess har det bara pekat uppåt!

Investeringen på ca 10 miljoner är den klart 

största som gjorts i företagets historia. Prima

Powers kombilaser, LPe6f med fiberlaser, 

k ombinerar stans/lasermaskinens fördelar där 

man kan stansa, laserskära, forma, gänga samt 

utföra mindre bocktempo med fi berlaserns en

ergieffektivitet och låga underhållskostnader. 

Maskinen som tar fullformatsplåt 3000 x 1500 

mm levererades med Tulus användargränssnitt 

med effektiv verktygshantering och överblick 

på sortering, stans och laserprocess.

– Och den har en gedigen verktygsuppsättning 

vilket gör att vi kan gänga från M3 till M10 

s amtidigt, vilket är väldigt unikt, säger Fredrik.

AMV har även valt att utrusta sin kombilaser 

med Compact Express för automatisk in och 

utmatning av plåt.

KANTPRESS MED PATENTERAT

 DRIVSYSSTEM

En 100 tons kantpress, SafanDarleys EBrake, 

även den för fullformatsplåt, följde också 

med i paketet. Kantpressen har en servo

elektriskt driven pressbalk som möjliggör höga 

p resshastigheter med extrem noggrannhet. 

– Maskinen har en rörlig övre pressbalk och 

ett patenterat drivsystem där kraften över

förs via rullar placerade längs med balken, 

vilket m inimerar återfjädringen, säger Henrik 

B ergkvist, Din Maskin.

Kantpressen har linjärskalor för hög nog

grannhet, låg ljudnivå under användning och 

returslag utförs med säkerhetsfjädrar.

– Detta garanterar retur av balken även vid 

strömavbrott samt sist men inte minst en 

mycket låg strömförbrukning, säger Henrik.

ÖKAT TRYCK PÅ FÖRFRÅGNINGAR

Och orderboken hos AMV har redan växt som 

ett direkt resultat av investeringarna.

– Gensvaret har varit väldigt bra och helt klart 

motsvarat våra förväntningar. Vi ser ett o erhört 

bra resultat så här långt! Satsningen har 

g enererat ett lyft för hela företaget, och framför 

allt upplever vi att kunden ser och förstår vår 

vilja att investera och utveckla verksamheten, 

säger Jan.

Att AMV är ett företag som lyser av framtidstro 

är tydligt.

– Vår förhoppning är att våra kunder ska se 

och förstå att vi vill vara en leverantör som 

v äxer tillsammans med dem, säger Fredrik. 

CERTIFIERING ENLIGT NYA STANDARDER

Ett annat viktigt utvecklingsarbete sker på 

c ertifieringssidan. I höstas uppdaterade man sin 

miljöcertifiering och under det kommande året 

ska man även uppdatera till ISO 9001:2015. 

Arbete pågår också för revisionen inom IATF 

16949:2016, den standard för fordonsindustrin 

som ersätter ISO/TS 16949:2009.

– Det är ett sätt för oss att snäppa upp 

verksamheten och utveckla företaget som 

också gör det enklare för oss att leverera till 

andra underleverantörer inom fordonsindustrin, 

säger Fredrik.

AMVs kundbas utgörs av ledande tillverknings

industri. 

– Vi har en bred kundbas och säljer även ett 

a ntal egna produkter inom armaturdetaljer 

som vi marknadsför och säljer till svenska 

 elgrossister, berättar Fredrik.

Företaget har 17 anställda idag. Anderstorps 

Mekaniska Verkstad grundades 1937 av 

R udolf Andersson och firar 80 år i år. 

"Satsningen har 
g enererat ett lyft för hela 
företaget, och fram
för allt upplever vi att 
k unden ser och förstår 
vår vilja att investera 
och utveckla verksam
heten"

Automatiserad bandbearbetning är AMV:s 
specialitet – i unika maskiner som tagits fram i 
samarbete med leverantören Numalliance.

 80-årsjubilerande familjeföretaget AMV, 
 Anderstorps Mekaniska Verkstad AB, ägs
  av syskonen Jan Andersson och Gunnel Hellquist.

Den nya kombinerade stans och fiberlasern från 
Prima-Power gör att AMV går från specialist till 
komplett leverantör inom plåt.

FREDRIK ANDERSSON AMV


