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P MC i Strängnäs AB ligger i Sandlycke, mitt-
emellan Mariefred och Strängnäs. Det sörm-
ländska företaget är specialister på glasen-
treprenader och tillverkar stål-, rostfria- och 
glaspartier efter kundens önskemål. 

PMC tillverkar också räcken och infästningsdetaljer. 
Det är mycket svetsning hos företaget som tar hand om allt från 
konstruktion till montering. Montering kan bland annat utfö-
ras av PMC:s montörer på plats hos kunder.

Det är full fart hos PMC. I dagsläget byggs det mycket i  
Mälardalen, framför allt i Stockholm med omnejd där PMC har 
många kunder.

– Det kommer dagligen beställningar om plåtbearbetnings-
jobb. Det handlar framför allt om anslutningsplåtar runt 
dörrar, runt fasader med mera. Det är knappt någon framför-
hållning alls. Det som gäller just nu är att kunder frågar – när 
kan ni leverera, säger Peter Rosén.

För att rationalisera produktionen, men framför allt för att 
kunna bredda sig och bli mer flexibla har PMC köpt en vatten-
skärmaskin, en kantpress och en gradsax. 

PMC breddar sig med ny teknik
Under den senaste tiden har tre nya maskiner installerats hos PMC i Strängnäs AB.  
En av maskinerna är en femaxlig vattenskärmaskin. 
   – Vi får helt nya möjligheter med de nya maskinerna. Vi breddar oss och kan ta helt andra 
jobb än jämfört med tidigare, säger Peter Rosén, delägare av företaget.

Samtliga maskiner är inköpta hos Din Maskin i Värnamo och 
har installerats under den senaste tiden.

– Vi satsar i första hand för att uppnå bättre kvalitet på  
produkterna, men också för att kunna utveckla nya produkter 
samt utföra fler uppdrag, säger Peter Rosén.

Kantpressen och gradsaxen är av märket SafanDarley. 
Gradsaxen är en M-Shear 430-6 med en klipplängd på 4 300 mm 
och som klipper upp till sex mm i plåt. 

– Det är en hypermodern sax, säger Peter Rosén.
Gradsaxen har bland annat helautomatisk justering av klipp-

vinkel och klippspalt samt pneumatiska plåtupphållare. 
SafanDarleys gradsaxar är hybrider. M-Shear är servohydraulisk 
– endast 22 liter olja har saxen.

Kantpressen E-Brake 300T Dual Drive är helt och hållet servo-
elektrisk. Maskinen har en presskraft på 300 ton och en bock-
ningslängd på 4 100 mm.

– Fyra meters bocklängd är bra. Vi har nu fler möjligheter än 
tidigare att ta olika jobb, säger Peter Rosén och fortsätter: 

– Då och då kommer det in fyra metersjobb, till exempel 
bockning av profiler i 3,50-4,0 meter och liknande beställningar. 

Mattias Davidsson 
som tycker att vat-
tenskärning är en 
spännande teknik.
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Det handlar om jobb där man inte vill skarva. Nu klarar vi det.
En av operatörerna som sköter kantpressen 300T är Nathalie 

Rosén:
– Den är ett bra köp. Nu kan vi bocka betydligt grövre 

material än tidigare och framför allt längre profiler.
Kantpressen har beteckning Dual Drive, vilket innebär att 

den är utrustad med fyra servomotorer.
– Mindre servoelektriska kantpressar har två servomotorer. 

Det är dubbla system i 300T-maskinen, säger Richard Uppen-
berg, säljare på Din Maskin och den som har sålt maskinerna 
till PMC.

Din Maskin har haft stora försäljningsframgångar med  
SafanDarleys servoelektriska maskiner.

– Vi är snart uppe i 200 sålda servoelektriska kantpressar i 
Sverige, säger Richard Uppenberg. 

SafanDarley E-Brake 300T Dual Drive är en servoelektrisk kantpress med 
en presskraft på 300 ton och en bockningslängd på 4 100 mm.  
Beteckningen Dual Drive innebär att den är utrustad med fyra servomo-
torer.

Nathalie Rosén och 
Maria Sjöström 
är operatörer och 
sköter bland annat 
den nya pressen 
E-Brake T300 Dual 
Drive. 

Det finns ett par fördelar med en servoelektriskt driven kant-
press framför en med hydraulisk drivning, bland annat lägre 
energiförbrukning och sänkta driftskostnader.

Det blir heller inte lika mycket underhåll i en servoelek-
trisk kantpress, som i en hydrauliskt driven, eftersom det 
inte är lika många komponenter som ska underhållas. 
Den servoelektriska kantpressen är enklare och har färre  
delar, därför blir underhållet billigare.

Vattenskärmaskinen är en CMS Tecnocut Idroline S1730. 
PMC är först i Sverige med att köpa en vattenskärmaskin av det 
märket. Det var först i vintras som Din Maskin började sälja 
CMS Tecnocut i Sverige. Din Maskins norska dotterbolag har 
sålt CMS Tecnocut under en längre tid med stora försäljnings-
framgångar.
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Vi satsar i första hand för att 
uppnå bättre kvalitet på  
produkterna, men också för att 
kunna utveckla nya produkter 
samt utföra fler uppdrag, 

Peter Rosén, PMC

”
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Idroline S1730 är en femaxlig maskin, vilket inne-
bär att detaljer med mycket komplexa geometrier 
kan skäras helt färdiga i en och samma uppspän-
ning.

– Det finns stora möjligheter med vattenskär-
ning, säger Peter Rosén. Dels kan vi skära i mycket 
tjocka material, och i nästan alla material. Vi skär i 
glas hur bra som helst. Det är lamellglas.

Idroline S1730 kan skära upp till 250 mm i 
femaxligt utförande och upp till 350 mm i tre-
axligt utförande i mer eller mindre alla typer av 
material.

PMC:s Idroline har också en direktdriven elek-
trisk pump som är energisnål och medför energi-
besparingar upp till 33 procent jämfört med hy-
drauliska och mekaniska pumpar, det enligt Din  
Maskin.

Vattenskärmaskinen sköts av Mattias Davids-
son som tycker att vattenskärning är en spännan-
de teknik.

– Jag gillar vattenskärning. Det går att göra 
otroliga saker i den här maskinen, endast fantasin 
sätter gränserna.

Vattenskärning är en kall bearbetningsmetod. 
Att skära med vatten innebär att minimal eller 
ingen efterbearbetning alls behöver utföras på 
skurna detaljer. På detaljer som har skurits i en 
vattenskärmaskin uppstår det inga värmepåver-
kande zoner där till exempel mikrosprickor kan 
bildas, vilket kan vara fallet i en laserskärmaskin.

Laserskärmaskinen har dock den fördelen att 
den är snabb i tunnare material. Vattenskärning är 
en långsam process.

En avgörande anledning till att PMC köpte 
Idrolinemaskinen var att företagets ägare tillsam-
mans med kompanjonen Martin Bjälkefors har 
startat bolaget Strigin Säkerhetsglas AB.

SafanDarley M-Shear 430-6 har en klipplängd på 4 300 mm och klip-
per upp till sex mm i plåt. Gradsaxen har bland annat helautomatisk 
justering av klippvinkel och klippspalt. 

Exempel på vad som kan skäras i vattenskärmaskinen Idroline S1730. 

– Vi hyr en lokal ett par minuters bilväg från PMC, så det är nära och bra, 
säger Peter Rosén.

Strigin utvecklar och tillverkar säkerhetslösningar i glas, stål och  
aluminium bland annat för byggnation och fordonsbranschen. 
Strigin har hittat flera intressanta nischer, en är att entreprenadmaskiner 
som utför arbeten vid byggarbetsplatser där sprängningar utförs, eller har 
utförts, måste ha sprängsäkra framrutor. 

– Vi har lagt ned mycket tid och pengar på att utveckla ramar som vi 
sedan limmar in i säkerhetsglaset, säger Peter Rosén.

Strigin köper färdigbearbetat glas.

PMC är ett växande företag. När de startade, 2011, var antalet anställda 
tre. Idag har företaget 23 medarbetare plus åtta inhyrda som arbetar med 
montage. Den största tillväxten av antalet anställda skedde ett par år efter 
att företaget hade startat.

Det sörmländska företaget är mer eller mindre en helhetsleverantör. 
Utöver maskinparken har PMC också en, pulverlackeringsanläggning 
där både stålpartier och plåt kan lackas. 

På företagsområdet finns fem anläggningar, flera av dem är nya. 
Till exempel står vattenskärmaskinen i en nybyggd lokal. Med över  
2 000 kvm yta är det med andra ord inga problem att få in en eller ett par  
maskiner till hos PMC.

Per Sjögren
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Peter Rosén är delägare av PMC och Richard Uppenberg är säljare 
på Din Maskin.


