PROFFS PÅ LAGER
OCH TÄTNINGAR

”Vi har byggt upp en stor kunskaps- och erfarenhetsbank sedan vi startade verksamheten 1987. Idag är vi
en betydande leverantör av lagerlösningar och tätningar
till svensk industri. Vi vet vilka krav marknaden ställer
på oss och våra produkter och strävar alltid efter att
hitta den bästa applikationslösningen till våra kunder.”

Internordic har ett av Sveriges bredaste sortiment av lager och tätningar. Vi samarbetar med noga
utvalda tillverkare över hela världen och fungerar som deras sälj- och marknadsorganisation på den
svenska marknaden. Genom vår höga marknadsnärvaro, kunskap och service tillför vi mervärde till
produkterna och blir på så sätt en värdeskapande länk mellan tillverkare och kunder.
Huvudkontoret är beläget i Nässjö och säljkontor finns i Stockholm och Umeå. Vi är totalt 35 anställda och
omsätter ca 100 MSEK. Vi startade verksamheten 1987 och är en del av börsnoterade OEM International
sedan 1997, vilket ger oss en trygghet och stabilitet med möjlighet till ett långsiktigt arbetssätt.

Nära våra kunder och god support

Hög leveranssäkerhet och snabba leveranser

Vi har skapat en arbetsstruktur som bygger på ett nära
samarbete med våra kunder. Vi skall vara på plats när
kunden behöver oss, antingen det är frågan om att prata
produktval, applikationsidéer eller kommersiella frågor.
Vår uppskattade kundsupportgrupp hjälper våra kunder
både med beställningar, leveransinformation och teknisk
rådgivning.

Internordics lager är beläget i Nässjö och har goda kommunikationer till hela Sverige. Vår logistik är effektiv och lagret
dimensionerat för snabba, säkra leveranser. Order som
läggs före kl. 16.00 skickar vi samma dag. Detta möjliggör
leveranser just-in-time, så att du inte behöver bygga upp ett
lokalt lager. Som ett led i vårt kvalitetsarbete mäter vi vår
leveranssäkerhet mot det första bekräftade leveransdatumet.
Med ca 10 000 lagerförda artiklar har vi ett stort antal
produkter i standardsortimentet. Kundanpassade produkter
lagerförs efter avtal med kund.

Tony Atlebris
VD

Våra riktlinjer för hållbarhetsarbetet är baserade på FNs
riktlinjer för mänskliga rättigheter, Global Compact. Detta
dokument kan laddas ner från vår hemsida.

Sortimentsutveckling och produkter
för alla applikationer
En produktansvarig på Internordic arbetar med att utveckla
vårt sortiment både vad gäller standardprodukter och

kundunika lösningar. Sortimentsutvecklingen är viktig för
att vi skall kunna erbjuda rätt produkter för våra kunders
behov både nu och i framtiden. Internordics produktbredd
är en av våra styrkor och gör att vi kan erbjuda stor flexibilitet när vi arbetar i utvecklingsprojekt med våra kunder.
Våra produkter förekommer i de flesta branscher,
exempelvis i fordonsindustrin, materialhantering,
maskintillverkning, cylindertillverkning eller
medicinsk utrustning. Kunderna kan
vara allt från stora internationella
företag till små nischföretag.

Kontinuerligt kvalitetsarbete
Vi söker ständigt nya vägar för att möta de krav våra kunder
och omvärlden ställer på oss. Internordic arbetar med
dokumenterade processer och strävar efter kontinuerlig
kvalitetsförbättring. Verksamheten är certifierad enligt
ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004.
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RÄTT FRÅN BÖRJAN
Eftersom vi funnits i branschen i snart 30 år har vi byggt upp en gedigen produkt- och applikationskunskap.
Vi arbetar tillsammans med våra kunder både vid nyutveckling och problemlösning. Vi tar fram olika
produktlösningar som överensstämmer med kundens specifikation och som sedan kan testas av kunden
i rätt miljö. Vi arbetar med en bra fungerande projektprocess i sju steg som bygger på att ta fram rätt
information från början för att kunna presentera en produkt som stämmer överens med kundens behov.

Torbjörn Jonestad, applikationsingenjör

Hans Sandström, tekniker

Nicklas Karlsson, SQA/lagerchef

En väl inarbetad affärsprocess i sju steg. Tillsammans följer vi en strukturerad
process som säkerställer att vi gör rätt från början och därmed tar fram den
bästa produkten för din applikation.

1

Förstudie

I förstudien genomförs en behovsanalys, som sedan ligger
till grund för designarbetet.
Krav på utförande, material
och precision dokumenteras.
Behovsanalysen är viktig och
genomförs i nära samarbete
med kund.
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Design

Med utgångspunkt från förstudien utvärderas kundens
behov som sedan omsätts
i ett designförslag. Detta
dokumenteras i CAD-ritningar
i syfte att kunna övergå till
prototyptillverkning.

3

Prototyp

De första exemplaren av
en möjlig produkt tillverkas
med utgångspunkt i CADritningarna.

4

Testning

Prototyperna sänds till
kund för utvärdering och
godkännande. Kunden utför
de tester som krävs för att
utvärdera om produkten
fungerar tillfredställande
i deras applikation.

5

Förserie

När protyperna är kontrollerade och godkända
övergår projektet i förserieproduktion. Ett större antal
produkter tillverkas för att
kunden ska kunna testa
produkten i sin produktion
vad gäller funktion, montage
och hantering.

6

Produktion

Efter godkännande av
förserie startar produktion.
Projektet övergår sedan till
kontinuerliga leveranser.

7

Kontroll

Produkter i varje leverans
kvalitetskontrolleras enligt
IQL (Ibec Quality Level), en
variant av AQL (Acceptable
Quality Level), en standardiserad kvalitetskontroll).
I vårt kontrollsystem testar
vi större kvantiteter än AQL
kräver.
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AFFÄRSOMRÅDE LAGER

AFFÄRSOMRÅDE
TÄTNINGAR & LÅSELEMENT

Affärsområde Lager tillhandahåller alla typer av lagerlösningar,
både standard- och kundanpassade produkter.

Affärsområde Tätningar & Låselement tillhandahåller ett brett sortiment
av tätningar, o-ringar, låsringar, slangklämmor och smörjnipplar.

AFFÄRSOMRÅDE LAGER

AFFÄRSOMRÅDE TÄTNINGAR & LÅSELEMENT

Affärsområde Lager har en specialiserad kunskap om alla typer av lagerlösningar. De funktioner som arbetar
inom affärsområdet är säljare, produktansvariga, tekniker, applikationsingenjörer och inköp/leveransbevakning.
Tillsammans med vår organisation i Kina, iBec, kan vi lösa de flesta behoven inom lagerlösningar. Information
om vår verksamhet i Kina hittar ni på sidan 12.

Affärsområde Tätningar & Låselement har en specialiserad kunskap om alla typer av tätningar,
o-ringar och låselement. De funktioner som arbetar inom affärsområdet är säljare, produktansvariga
och inköp/leveransbevakning.

Kul- och Rullager
Nållager
Lagerenheter
Delbara lagerhus
Glidlager och Bussningar

ALWAYSE I England ligger
en av världens ledande
tillverkare av kulrullar.
Alwayse har världens
bredaste sortiment av
kulrullar och är en betydande
leverantör till världens
materialhanteringsindustri.

Linjära produkter
Ledlager och Länkhuvud
Kulrullar
Låsmuttrar och Brickor
Kundanpassade produkter

COB En av Kinas ledande
tillverkare av bussningar.
Certifierade enligt
ISO/ TS16949.

IBEC Internordics egna
kvalitetscenter i Kina
med ett stort nätverk
av tillverkare av både
standardlager och
kundunika lösningar.

LS Kinesisk tillverkare som
är världsledande på ledlager
och länkhuvud. LS är
certifierade enligt ISO/
TS16949 och ISO14001.

Hydraulik- & Pneumatiktätningar
Radial- och Axialtätningar
O-ringar
Låsringar
Spännstift

NTN-SNR En av världens
största lagertillverkare.
Fullserviceleverantör med
global täckning och världsledande i teknikutveckling.
Certifierade enligt
ISO9001, ISO/TS16949,
EN9100 och ISO14001.

Vår ambition är att våra kunder ska uppleva oss som närvarande, professionella och
kunniga. Vi arbetar tätt tillsammans med kunden i projekt där vi kan vara en partner och
bistå med vår produktkunskap och erfarenhet. Målet är att hitta en så optimal produkt som
möjligt för varje applikation och tillsammans med kunden identifiera det verkliga behovet
samt ta fram en produktspecifikation. Detta är en av de viktigaste delarna i vårt arbete.

PISCETTA Italiensk
tillverkare med ett brett
sortiment av låsmuttrar och
brickor. Certifierade enligt
ISO 9001.

RINGSPANN Tysk tillverkare
av frihjul. Certifierade enligt
ISO 9001 och ISO 14001.

SFERO Fransk tillverkare
av verktyg och låsmuttrar
med hög precision och
låseffekt. Sfero är känt för
sitt patent på konstruktionen med en friskuren
låsslits.

TR Kinas ledande
tillverkare av lagerenheter.
TR erbjuder ett brett
sortiment med hög och
stabil kvalitet.
Certifierade enligt ISO
9001.

Som produktansvarig på Internordic ansvarar man för att ge både kunder och säljare en
bra support vad gäller produktinformation, pris- och logistikfrågor och information om våra
tillverkare. Det är vi som skall se till att vi har rätt produkter i lager och påverka våra tillverkare
så att de utvecklar nya sortiment utifrån vad ni som kund efterfrågar. Vår ambition är att våra
kunder ska uppleva oss som närvarande, professionella och kunniga. Vi arbetar tätt tillsammans
i projekt där vi kan vara en partner och bistå med produktkunskap och erfarenhet. I samarbete
med kunden identifierar vi vilket behov eller specifikation som finns för respektive applikation
och utvecklar därefter en produkt som skall bli optimal för kunden.

XUYU Kinesisk tillverkare
från Ningbo som producerar
bl.a. ledlager, vinkellänkar
och gaffellänkar. Även stor
andel kundunika produkter.
Certifierade enligt ISO/
TS16949.

CDS Engelsk tillverkare
av tätningar. Certifierade
enligt ISO 9001.

CIRTEQ Engelsk tillverkare
av låselement. Certifierade
enligt ISO14001 och
ISO/TS16949.

Shims
Tallriksfjädrar
Smörjnipplar
Slangklämmor

COG Tysk tillverkare av
O-ringar. Certifierade enligt
ISO 9001 och ISO 14001.

DICHTA Tätningstillverkare
från Schweiz. Certifierade
enligt ISO 9001 och
ISO 14001.

GAPI Italiensk tillverkare
av O-ringar. Certifierade enligt
ISO 9001, ISO 14001
och ISO/TS16949.

Vår specialiserade organisation för Tätningar & Låselement finns till för att vi
på bästa sätt ska kunna erbjuda våra kunder hög teknisk kompetens samt både
snabb och effektiv service. På ett flexibelt sätt kan vi alltid vara hos våra kunder för
produktkritik och/eller besvara och diskutera tekniska funderingar. Vi samarbetar
med ett stort antal noggrant utvalda tillverkare som är ledande inom sina respektive
produktområden. Pröva oss du också!

Peter Timén

Joakim Värn

Jonny Öggesjö

Säljchef affärsområde Lager

Marknadsgruppchef

Affärsområdeschef

KASTAS Världens ledande
tillverkare av hydraulik- och
pneumatiktätningar kommer
från Turkiet. Certifierade enligt
ISO 9001 och ISO/TS16949.

KINGFISHER Engelsk
världsledande tillverkare
av smörjnipplar. Certifierade
enligt ISO 9001.

MPC Holländsk tillverkare
av klammer. Certifierade
enligt ISO 9001.

NAK Taiwans ledande
tillverkare av radialtätningar.
Certifierade enligt ISO/
TS16949.

O.L SEALS Dansk tillverkare
av PTFE-tätningar. Certifierade
enligt ISO 9001.

SPIROL En amerikansk
tillverkare av fjädrande
rörpinnar, spiralspännstift
och tallriksfjädrar.
Certifierade enligt ISO 9001,
ISO 14001 och ISO/TS16949.

Världsledande tillverkare
Våra produkter kommer från världsledande tillverkare, företrädesvis i Europa och Asien, samt från en egen organisation för
inköp och kvalitetskontroll i Kina. Detta ger dig tillgång till ett
stort urval av produkter, den främsta tekniken och de senaste
nyheterna. Internordics framgångar bygger långsiktiga samarbeten med våra tillverkare.

Tillsammans utvecklar vi sortimentet för att alltid kunna erbjuda
våra kunder de bästa lösningarna.
Många varumärken under samma paraply bidrar också till att
du som kund kan ha färre leverantörer och det sparar både tid
och pengar.

SVENSK KVALITET
MADE IN CHINA
Standardprodukter eller kundanpassade lagerlösningar från iBec i Kina är en viktig del
i vårt kunderbjudande. Detta är vår egen verksamhet sedan år 2000 där vi skapar en
trygghet i vår produktkvalitet och en bra fungerande logistik.

Internordic har arbetat med produkter och tillverkare från
Kina i över 25 år. Våra produkter tillverkas av noga utvalda
tillverkare. Vår verksamhet ligger i Cixi och startades år
2000. På vårt eget kvalitetskontrollcenter, iBec, finns ca 20
medarbetare som arbetar som projektledare, inköpare,
mättekniker, kvalitetstekniker eller lagerpersonal.
Här utvärderar och utvecklar vi samarbetet med en stor
mängd tillverkare genom tätt samarbete och hög närvaro.
Alla produkter kontrolleras mot specifikation innan leverans.
Märkning och spårbarhet är en viktig kvalitetsfaktor. På alla
iBec-produkter märks både produkt och förpackning med
fabrik och produktionstidpunkt.
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Vidareförädling och montering
På iBec kan vi ta fram kostnadseffektiv vidareförädling och
montering av kompletta lagerlösningar. Många av våra
kunders produkter arbetas fram genom ett nära samarbete
mellan kund och vår personal. Det är viktigt att vi blir
delaktiga i kundens projekt i ett tidigt skede för att kunna
erbjuda rätt produkt till kundens applikation.

Trygg partner
iBec är ISO 9001-certifierade och arbetar enligt etiskt
fastställda riktlinjer. Vi arbetar i stora delar även efter
TS-standarden 16949.
iBec ingår i OEM International som är noterat på
Stockholms fondbörs O-lista sedan 1983.

Internordic har hjälpt många av våra kunder att ta fram kundunika produkter för just deras applikation. Våra kunder finns inom
branscher som tekniska hjälpmedel, fordonsindustri, möbelindustri, portar & hissar, park & trädgård och sport & fritid.

075-24 24 940 WWW.INTERNORDIC.COM

13

KUNDER I MÅNGA
BRANSCHER
Internordics kunder finns representerade i många
branscher, främst i den serietillverkande industrin som
har höga krav på leverantörer och produkter. Ett stort antal
av kunderna har varit våra samarbetspartners under många
år. Tillsammans har vi tagit fram lösningar som utvecklat
båda företagen i en positiv anda. Detta bygger ständigt upp
vårt kunnande och vår erfarenhet. En kompetens som du
som kund hos Internordic får ta del av.

Park & trädgård Internordics upplägg med lager och kontor
i Sverige och produktion i Kina medför leveransflexibilitet och
snabb service. Detta i kombination med konkurrenskraftiga
priser är intressant för Husqvarna.

Materialhantering Med Toyota Material
Handling och varumärket BT är Internordic
en del i projektprocessen. Vi levererar
ett stort antal produkter till flera olika
truckmodeller.

Tekniska hjälpmedel Autoadapt erbjuder tekniska hjälpmedel för anpassning av fordon
för funktionsnedsatta. Detta för att kunna öka sina kunders oberoende och ge dem mer
frihet. Vi på Internordic levererar med stor omsorg bland annat bussningar, kullager och
ett kundunikt kugghjul till Autoadapts bästsäljare Turny.

Materialhantering Jopro erbjuder batteribytessystem som möjliggör att truckar på lager och
i produktionsanläggningar kan köra ”nonstop”. Jopros lösning säkerställer ergonomi och säkerhet
vid batteribyten. Internordic levererar ett specialanpassat rullgavellager.
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Fordonsindustri Öhlins har sedan starten 1976 varit en stor del av motorsportindustrin, såväl inom MC som bil. Företagets filosofi har alltid varit att
erbjuda både eftermarknad och OEM-kunder produkter av högsta kvalitet
och prestanda samt racingteam avancerad högteknologi inom stötdämpning
och fjädring. Internordics produkter återfinns i Öhlins styrdämpare för MC och
i de stötdämpare som företaget gör för bil- och banracing.

Sport och fritid Hags är en global leverantör av utomhusprodukter såsom klätterställningar,
lekplatsutrustning och träningsutrustning. Vi på Internordic levererar en rad olika produkter från
våra leverantörer till Hags. På bilden ser ni en Orbit som innehåller stora kullager från Internordic.
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Box 105, 571 22 Nässjö
Tel: 075-24 24 940
E-post: info@internordic.com
Fax 075-24 24 959

www.internordic.com

