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WICA COLD

KYLDISKTILLVERKAREN UTÖKAR MASKINPARKEN
Småländskt entreprenörskap mötte italiensk design och resten är som man brukar säga  historia. 

Med skarpa tekniklösningar och smart tillverkning har Wica Cold lagt en stabil grund på 

marknaden för kyldiskar i Norden och Baltikum.

Här har detaljhandeln inom livsmedel en 
av sina viktigaste leverantörer. Vi besöker 
 kyldisktillverkaren i småländska Vislanda, 
ett företag med anor sedan 1957 och som 
2005 blev en del av den italienska Arneg-
koncernen. Här tillverkas varje år upp emot 
10 000 enheter som sedan bidrar till att kyla 
matvarorna i en livsmedelsbutik förmodligen 
helt nära dig.

– Hela idén inom Arneg-koncernen är att 
ha lokal produktion, nära kunden. Men vi 
är väldigt duktiga på att använda samma  
 konstruktioner och ritningar runt om i 
världen. Vi nyttjar också samma inköps-
kanaler och plockar de allra bästa bitarna ur 
Arneg. 
Italienarna ligger ju i topp när det gäller 

både design och teknik, konstaterar fabriks-
chef Gustaf Rosén.

29 000 KVADRATMETER PRODUKTIONS
YTA – OCH MER PÅ GÅNG
Wica Cold säljer direkt till de stora 
 mat varukedjorna och hela Wica-gruppen 
omsatte förra året ca 1 miljard SEK. 286 
personer är anställda i Vislanda varav 40 är 
resemontörer som installerar och gör service 
i butikerna.
Produktionsanläggningen i Vislanda 
 imponerar med sina 29 000 kvadratmeter. 
Här tillverkas ungefär 50 enheter per dag.
– Nu ska vi bygga till plåtverkstaden 
 ytterligare och även bygga till ett kallager. 
Och vi investerar gärna i maskinparken. 
 Vi tycker att det är roligt att tillverka från 

 grunden och vi är stolta över att få göra det 
här i Vislanda, säger Gustaf.

BYGGER UT MED AUTOMATISERAD 
KANTPRESS
Allt börjar i plåtverkstaden där man utför 
både stansning och bockning. Här är också 
den enda delen av tillverkningen där man 
 arbetar både i 2-skift och 3-skift. 
Två stans- och vinkelsaxmaskiner samt en 
komplett linje med stansning och bockning 
utgör hjärtat i verkstaden. Ytterligare en  linje 
är på väg in under nästa år för att klara det 
ökade trycket inom fåstycksproduktionen. 
Därtill har man en panelbockningsmaskin, 
fyra manuella kantpressar och så den senaste 
investeringen, en SafanDarley servoelektrisk 
kantpress med automation från Starmatik, 

50 enheter tillverkas dagligen 
på Wica Colds anläggning i 
Vislanda. ”Vi investerar gärna i 
maskinparken” säger fabrikschef 
Gustaf Rosén.
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levererad av Din Maskin.
– Det är en ren expansion för vår del som 
har gjort att vi har kunnat matcha upp ökad 
 orderingång. Satser på 50 detaljer och uppåt 
är perfekt att lägga här, konstaterar Gustaf.
Själva kantpressen var ingen nyhet i huset.
– Vi har ju fyra SafanDarley sedan  tidigare 
och är väldigt nöjda med dem. Det som 
var viktigt för oss den här gången var 
verktygs bytet, att kunna få helautomatiska 
 omställningar, och där föll valet på Star-
matik eftersom de hade goda referenser, 
säger Gustaf.

SIKTAR PÅ HALVERAD 
ENERGIFÖRBRUKNING
För maskinparken hos Wica Cold gäller att 
hålla sig med så modern teknik som möjligt, 
inte bara för effektivitet utan även ur ett håll-
barhetsperspektiv där man strävar efter att 
vara ett CO2-neutralt företag. Målet är halv-
erad energiförbrukning, bland annat  genom 
prioriterade inköp av elektriska maskiner. 
Egen solcellsanläggning är ett annat steg 
på vägen. Man är också självförsörjande 
vad gäller uppvärmning genom en egen  flis-
anläggning för emballagevirke.

Ytterligare ett sätt att verka för hållbarhet 
och miljö är ständig utveckling av de egna 
produkterna. I teknikhallen kopplas elen 
som styr kyldiskarna. 
– Vi bygger hela systemet själva, bygger och 
anpassar förångarna, vi pulverlackar detaljer 
själva och skickar ut dem till plocklagret 
för slutmonteringen där vi gjuter diskarna 
med polyuretanskum och monterar det allra 
 mesta helt manuellt eftersom det mesta är 
kundspecifikt, berättar Gustaf.

En SafanDarley kantpress 50 ton 
med integrerat omslagsverktyg 
har kompletterats med Starmatik 
robotsystem, här med Fanuc robot 
samt automatisk verktygsväxling 
och automatiskt gripdonsbyte.

Kyldiskarna tillverkas från 
grunden i Wica Colds 
anläggning i Vislanda. 
Elen monteras i den egna 
teknikhallen.

Senaste investeringen, en servoelektrisk kantpress från 
SafanDarley med Starmatik automation, levererades av Din 
Maskin. Från vänster Henrik Sandberg, operatör; Gustaf 
Rosén, fabrikschef; Kjell-Arne Thorén, Din Maskin.


