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FLERA NYA SORTIMENT –
OCH EN BRA UTVECKLING.
På Internordic har vi presenterat flera nya sortiment under året.
Vi har börjat samarbeta med några helt nya tillverkare, vilket ger oss
tillgång till nya segment på marknaden.
En stor och viktig satsning är vårt fördjupade samarbete med NTN-SNR,
vår huvudtillverkare av premiumlager, där vi för en tid sedan startat upp
ett samarbete på linjärprodukter. Vi är nu NTN-SNR´s Linjärcenter i Sverige,
vilket innebär att vi har ett stort lagerfört sortiment, tillgängligt för omgående
leverans. Det skapar också möjligheten att beställa kapning av skenor direkt
från vårt lager. Den tekniska kompetensen för dessa produkter finns
förstås i huset.
Vi har haft ett bra år tillsammans med våra kunder. Vi kan se en volymökning med hjälp av de nya segmenten men vi har också gjort flera
intressanta nya affärer och projekt i det befintliga sortimentet som också
bidragit till volymökningen.
Alla dessa nya produkter får ni se på Elmia Subcontractor i Jönköping
den 8-11 november. Vi har samma monterplats som vanligt, A03:10.
Välkommen att besöka oss där för att se hela vårt sortiment, våra nya
produkter eller bara vila benen en stund.

VD Tony Atlebris

Vill du också ha vår kundtidning? Eller kanske någon av våra andra tryckta publikationer skickade till dig.
Gå in på vår hemsida och fyll i formuläret, eller ring vår kundsupport på 075-24 24 956.

		

		

INTERNORDIC – DIN LEVERANTÖR
PÅ ELMIA SUBCONTRACTOR 2016
Tisdagen den 8 november öppnar dörrarna till Elmia Subcontractor
2016. 1200 utställare och över 15 000 besökare talar sitt klara språk
om mässans betydelse. Vi presenterar dessutom tre nya leverantörer
– Ringspann, Xuyu och COG. Och ett helt nytt produktsortiment med
linjära produkter från NTN/SNR. Missa inte detta!
Elmia beskriver mässan så här:
”Elmia Subcontractor är norra Europas
ledande mässa för underleverantörer
inom den tillverkande industrin och deras
kunder – en äkta specialistmässa för
produktutveckling och inköp.”
Internordic finns som tidigare år på plats,
i vår monter A03:10. Här visas produkter,
nyheter och framförallt vårt breda sortiment
som både överraskar och samtidigt

glädjer många inköpare. För visst är det
så att det underlättar med en och samma
leverantör!
MÖJLIGHETER OCH FLEXIBILITET

I montern hittar du vår kunniga personal.
De frågor som finns ges ett ypperligt tillfälle
att besvaras av någon av våra experter. Att
kunna ställa frågor på plats leder ofta till bra
och långsiktiga lösningar. Det är vid sådana
här tillfällen vi kan påvisa våra möjligheter
och vår flexibilitet.
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INTERNORDIC BJUDER PÅ INTRÄDE!

Internordic bjuder alla sina besökare på
inträde till Elmia Subcontractor 2016. På vår
hemsida, www.internordic.com, finns en
länk som ger dig en konstadsfri biljett
som du enkelt skriver ut hemifrån. I annat
fall kontakta din Internordic-säljare eller
Internordics kundsupport så hjälper de dig
med en biljett. Lägg monter A03:10 på
minnet och se till att träffa Internordic på
Elmia Subcontractor 2016!

Stärkt samarbete med

CARL OTTO GEHRCKENS
Internordics samarbete med COG har fördjupats och det är med stolthet som vi nu står som
”preferred distributor” till en av marknadens absolut främsta o-ringstillverkare. Tyska COG
(Carl Otto Gehrckens) är tillverkare av främst o-ringar, men också tekniska tätningar
i olika utföranden. Ett anrikt företag, grundat redan 1867. Från starten jobbade företaget
med skinn- och läderprodukter som sedan, via drivremmar, lett fram till dagens produktflora.
Tuffa tyska industrikrav och en bred hemmamarknad har utmanat COG att under åren
jobba väldigt hårt med framtagning av olika typer av material för olika användningsområde.
Resultatet är en av världens bredaste materialportföljer, utöver det som vi till vardags benämner
som standardmaterial, ex NBR70, FKM etc. Hos Internordic får svenska marknaden ta del
av denna erfarenhet, kunskap och breda materialbank.
Här följer ett axplock av material, egenskaper och användningsområden.
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VARIOPUR

En familj med TPU-material, där man
kombinerar funktionen hos en o-ring med
TPU-materialets fördelar som exempelvis
lågt gasgenomsläpp, hög hydrolysbeständighet, tryckbeständighet och nötningsbeständighet. TPU är utöver vissa mekaniska
och kemiska förutsättningar möjligt att färga
efter önskemål för att på detta enkla sätt
kunna särskilja dem i exempelvis montering
och liknande.

EXPLOSIV DEKOMPRESSION

LIVSMEDEL OCH LÄKEMEDEL

Ett system där plötsliga och kraftiga tryckfall förekommer (explosiv dekompression) ställer höga krav på tätningen för att den
inte ska skadas av den hastiga förändringen. Beroende på media
kan vi erbjuda både FKM, HNBR och FFKM-material i sådana
applikationer. Flertalet av material är dessutom godkända enligt
Norska olje- och gasindustrins standard (NORSOK).

Två branscher som ställer väldigt höga krav på renlighet och där
certifierade material är ett måste. Vi tillhandahåller ett flertal EPDM
och FKM-material certifierade enligt FDA, USP klass VI och 3-A
sanitär standardklass 1 och ISO 10993.

COG RESIST

KOSTNAD

Byte av tätning

Totalkostnad Material FKM inkl.
Förlust av produktions- och
monteringskostnader

Kostnadsbesparing
genom användning av
COG Resist®

Materialkostnad FKM
Materialkostnad COG Resist®

PERIOD

En familj bestående av FFKM-material för extrema förhållanden. Detta materials kemiska
beständighet är fenomenalt bred, oöverträfflig
bland elastomerer samtidigt som de behåller
sin smidighet också vid höga temperaturer,
spann mellan -15°C till +325°C. Fungerar
i miljöer med exempelvis explosiv dekompression eller vakuum. Kort sagt den mest
passande typen av material för de flesta typer
av krav.

COG EXPRESS

En lösning vid det akuta behovet. Tack vare sin breda utrustningspark har COG möjligheten att med
mycket kort varsel tillverka ett mindre antal o-ringar på kort tid. Standardmaterialen för denna typ av
tillverkning är NBR70, FKM70-80, EPDM70 samt FVMQ och VMQ, båda i 70 Shore A i dimensioner
upp till 1400 mm i diameter.

➜
➜

För mer information kontakta Jonny Öggesjö 075-24 24 968, jonny.oggesjo@internordic.com
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GÄNGINSATSER FÖR PLAST
Spirol Industries är ett amerikanskt företag grundat 1948 och
den europeiska huvudverksamheten finns i England. Med en bred
produktportfölj och lång erfarenhet är de en av de världsledande
aktörerna i sin bransch.
En av produktgrupperna som Spirol erbjuder
är gänginsatser för plast. De är utformade
för att erbjuda maximal balans mellan draghållfasthet och att rotationshållfasthet.
Primärt finns dessa för 5 olika typer av
fastsättning:
• ultraljud/värme
• ingjutning
• expander

• inpressning
• gängning

Valet av fastsättning är helt beroende av vad
applikationen kräver eller vilken typ av plast
som används. Insatserna finns med både
tum- och metrisk gänga. Grundmaterialet i
insatserna är ett RoHS-godkänt mässingmaterial (CuZn36Pb3) men insatser i kolstål,
rostfritt stål och aluminium finns att tillgå
mot förfrågan. Även ytbehandling som zink
eller nickel går att ta fram mot förfrågan.

För mer information kontakta Jonny Öggesjö 075-24 24 968, jonny.oggesjo@internordic.com

En av världens största tillverkare av

OLJETÄTNINGAR
NAK, från Taiwan, är den största tillverkaren
av oljetätningar och liknande tätningsprodukter. Företaget har nästan 40 års erfarenhet och exporterar till mer än 50 länder.
NAK samarbetar med ett stort antal välkända
OEM-kunder runt om i världen.
Samarbetet mellan Internordic och NAK
startade redan i början av vår etablering på
den svenska marknaden. Internordic har
också varit NAK viktigaste distributör och
partner i Sverige under lång tid. NAK spelar

en viktig roll i att leverera roterande tätningar
och tätningar av olika slag och under de
senaste åren har vi sett en allt mer accelererande tillväxt på den svenska marknaden.
Detta genom ett nära och fördjupat samarbete mellan oss och NAK och utveckling av
betydande OEM-projekt i Sverige.
Certifikat såsom ISO14001, OHSAS18001
och TS16949 har erhållits i vår strävan
att kontinuerligt förbättra vår kvalitet och
respektera miljön.

För mer information kontakta Allen Hodzic 075-24 24 363, allen.hodzic@internordic.com
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STYRBAND
OCH STYRRINGAR
Det engelska företaget är ett förhållandevis ungt företag som
grundades 1994. Med många medarbetare som varit i branschen
betydligt längre än så är erfarenheten ändå stor i företaget.
Kvalitet är ledordet och CDS Bearings & Seals har därför begränsat
sitt utbud till i huvudsak vävarmerade material.
”CDS Bearings & Seals
har en bred lagerhållning
på standardprodukter vilket
innebär korta leveranstider.”
Produktutbudet består till största delen av vävarmerade styrringar, styrband och styrringar
för hydrauliska applikationer, men även vävarmerade ledlager.

Styrringar finns i både bomull/harts och polyester med olika fyllning. Som standard i vårt
lager finns grafitfyllda syntet-/polyesterkompositstyrringar. Hög slitstarkhet och bärighet
samt goda nödkörningsegenskaper präglar
materialet som vi benämner P20.
Styrband är en lösning på metervara. Styrband finns att tillgå både vävarmerade och i
bronsfylld PTFE. Detta är en lösning som är
utomordentligt smidig då man enkelt klipper
en längd och den bronsfyllda PTFEn är dessutom relativt enkel att montera.

För mer information kontakta Allen Hodzic 075-24 24 363, allen.hodzic@internordic.com
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Utöver styrband finns också en lösning i
spiralform för de vävarmerade materialen.
De kan vara svåra att montera på meter och
det är lätt att överstressa materialet och bryta
fibrerna i bandet. Spiralerna är förformade
och används inom specifika diameterspann.
I mer småskalig produktion är de ett billigare
alternativ till färdigformade styrringar utan att
man behöver tulla på kvaliteten.

UTÖKAT SORTIMENT AV
GAFFEL- VINKEL- OCH AXIALLÄNKAR
Vi på Internordic utökar nu samarbetet med XUYU MACHINERY
genom att erbjuda gaffellänkar,
vinkellänkar och axiallänkar.
FÖRST LINKAR SEDAN LÄNKAR

Internordic utvecklar samarbetet ytterligare
med den kinesiska tillverkaren XUYU
MACHINERY. Samarbetet startade för snart
10 år sedan med ett gemensamt utvecklingsprojekt på linkar till bilindustrin. Nu
utökar vi sortimentet genom att erbjuda
gaffellänkar, vinkellänkar och axiallänkar.
Samarbetet fungerar väldigt väl i allt ifrån
att hålla svarstider och givna löften till en
hög och jämn kvalité på produkterna d.v.s.
så som det ska vara!
XUYU MACHINERY är sedan 2008 certifierade enligt ISO/TS16949.
Här följer några exempel på produkter
vi erbjuder. De finns i olika material och
utföranden.
Hör av dig så hjälper vi till.

AXIALLÄNK

VINKELLÄNK

VINKELLÄNKAR

Typiska applikationer för vinkellänkar och axiallänkar är gasfjädrar, gascylindrar,
vajerreglage, snabbkopplingar, fordonsstyrkablar, hydraulcylindrar, entreprenadmaskiner
och jordbruksmaskiner.

GAFFELLÄNK

BULT TILL GAFFELLÄNK

GAFFELLÄNK
INKL. BULT

Typiska applikationer för gaffellänkar är pneumatikcylindrar, gascylindrar och länksystem.

För mer information kontakta Joakim Värn 075-24 24 973, joakim.varn@internordic.com
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KOMPLETT SORTIMENT AV

LINJÄRSTYRNINGAR
I Internordics sortiment av linjärprodukter ingår linjärstyrningar från
NTN-SNR som en av tungviktarna i programmet. NTN-SNR, som är en
del av NTN Corporation, har varit en av de mest innovativa företagen
inom denna sektor i årtionden. NTN Group är en av de tre största
rullagertillverkarna i världen. NTN-SNR etablerades på den linjära
teknikmarknaden 1985 och har sedan dess strävat efter att erbjuda
ett komplett och konkurrenskraftigt produktsortiment.
Linjärstyrningar används inom en mängd
olika områden som specialmaskiner,
automation och monteringslinjer, trä- och
halvledarindustri, medicinteknik med flera.

konstruktiva lösningar. Produktkvalitet, ekonomisk effektivitet och stora användarfördelar är grunden för ett strategiskt partnerskap
mellan Internordic och dig – vår kund.

Vår produktkatalog utgör grunden för våra
vidare diskussioner med dig om lämpligt utförande av linjärstyrning och våra säljare och
applikationsingenjörer hjälper dig gärna med
sin expertis. Vi ser fram emot dina frågor.
Vårt mål är att uppnå gemensamma och

Med 32 olika typer av vagnar i 13 olika
storlekar och med en mängd olika tätningsalternativ och optioner, såsom bälgar, broms
och låselement, manuella eller pneumatiska
kan vi vara din kompletta leverantör.
Det finns dessutom ett flertal ytbeläggningar

att välja mellan, både när det gäller vagnar
och räls. Svartförkromning och hårdkrombeläggning samt Duralloy® TDC-beläggning
gör att man kan uppnå önskade korrosionsoch optiska egenskaper.
Leveranserna sker från vårt lager i Nässjö,
där vi kundanpassar rälsen till linjärstyrningarna efter ditt behov, vilket säkerställer
kortaste möjliga leveranstid.

För mer information kontakta Mikael Sigfridsson 075-24 24 001, mikael.sigfridsson@internordic.com
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FRIHJUL
Frihjul används i många olika applikationer där man eftersträvar funktioner som
backspärr, frihjulskoppling eller stegvis
rotation. Internordic säljer och marknadsför
Ringspanns breda sortiment av inbyggnadsfrihjul. Dimensionerna överensstämmer med
standard spårkullager vilket medför en kompakt och utrymmesbesparande konstruktion.

Med axeldimension från 8 mm upp till
40 mm axel, både öppen och tätad version
direkt från lagerhyllan i Nässjö har vi rätt
produkt för den svenska marknaden.
Ringspann är ledande inom frihjul och
Internordic är stolt samarbetspartner till ett
av världens mest renommerade bolag inom
sitt segment.

För mer information kontakta Fredrik Scholander 075-24 24 971, fredrik.scholander@internordic.com

TILLVERKARE MED BRETT SORTIMENT
KASTAS är en leverantör som alltid haft
fokus på att bli en världsledande tillverkare
av tätningsprodukter inom hydraulik och
pneumatik. Därav det höga engagemanget
för kvalitet och service samt den konstanta
ökningen i produktsortimentet.
KUNDANPASSAT OCH KVALITETSCERTIFIERAT

KASTAS är ett välkänt varumärke inom
tätningsbranchen. Med ett brett sortiment
av produkter samt en professionell teknisk
support har man en bra grund för att tillfredställa de flesta kunders behov. Den tekniska
konsultationen är en uppskattad tjänst,
särskilt vad gäller kundanpassade produkter.
Tillsammans med kund kan Kastas finna
unika tätningslösningar för applikationer från
mycket låga till extremt höga tryck (upp till

1000 bar). De är idag kvalitetscertifierade
enligt både ISO 9001:2000 och ISO/TS
16949:2002. och kan därmed leverera till
kunder med mycket högt ställda krav.
LÅNGT OCH FRAMGÅNGSRIKT SAMARBETE

Internordic har samarbetat med KASTAS
sedan lång tid tillbaka. Liksom med övriga
leverantörer besöker KASTAS och Internordic
varandra regelbundet, dessutom följer KASTAS
emellanåt med och besöker Internordics
kunder. På så sätt har vi skapat en god
relation och kan tillsammans planera den
framtida gemensamma utvecklingen, vilket
gör samarbetet framgångsrikt. Internordic
känner sina kunder och den svenska marknaden väl och kan därmed ge KASTAS rätt
information om vad som efterfrågas vilket är

ett måste när man jobbar med både aktuella projekt och nyheter som ska lanseras.
Tillsammans har Internordic och KASTAS
konstaterat att de kan tillföra den svenska
marknaden mycket erfarenhet kring tätningar till hydraulik- och pneumatikcylindrar.
Kunder som upptäckt det framgångsrika
samarbetet är bl.a. BT Products, Dellner
Dampers, Melin & Carlsson och NAF - goda
referenser som påvisar det fina resultat
samarbetet gett.

För mer information kontakta Allen Hodzic 075-24 24 363, allen.hodzic@internordic.com
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Tätade sfäriska rullager – ULTAGE

Marknadens ökade krav på minimerat stillestånd och minskat underhåll ställer höga
krav på ingående komponenter i applikatio-

nerna. NTN SNR har genom åren levererat
högkvalitativa lager till processindustrin. Med
sin utvecklade version av sfäriska rullager
ULTAGE har man tagit ett stort kliv i arbetet
att förhindra driftstörningar och förlänga
livslängden på lager.
För applikationer som är väldigt utsatta för
föroreningar, såsom inom stål-, pappersindustrin, krossar och hissar har NTN-SNR
konstruerat ett tätat sfäriskt rullager.
Tätningen som är tillverkad av nitrilgummi
håller konstant tryck mot lagrets innerring
även under snedställningar.

Lagret leveraras försmort med Heavy Duty
smörjmedel som är anpassat för höga
belastningar och en driftstemperatur upp till
+110°C. Då eftersmörjningsbehovet minskar drastiskt med en tätad version bidrar
NTN SNR Ultage till förbättrad totalekonomi
och livslängd på kundens applikation samtidigt som den yttre miljöpåverkan minskar.
Internordic lagerhåller de vanligaste dimensionerna i 222-serien. Genom vårt nära
samarbete med NTN SNR har vi tillgång till
Europas ledande sortiment av rullningslager.

För mer information kontakta Fredrik Scholander 075-24 24 971, fredrik.scholander@internordic.com

BEARING CHECKER – LAGERKONTROLL
Internordic är återförsäljare av Bearing
Checkers i Sverige. En produkt som vår specialiserade personal är rörande överens om
kommer vara till stor hjälp för många kunder.
Bearing Checker är unikt i egenskap av
det är det första portabla instrumentet i
fickformat för utvärderad stötpulsmätning.
Med stötpulsmätning upptäcker man skador
på rullkroppar och rullbanor i ett tidigt
skede, vilket innebär att man kan förhindra
stillestånd och utföra schemalagt underhåll
– kostnadseffektivt!
Bearing Checker ger dig som användare:
• Minskad risk för stillestånd pga
lagerhaveri
• Smörjoptimering
• Tillståndskontroll av anläggningen

Förutom stötpulser mäter Bearing
Checker också yttermperatur med infrarött
ljus och kan även användas som elektroniskt stetoskop för att lyssna på maskinljud.
Instrumentet är ett bra hjälpmedel för smörjoptimering. Med ett enkelt handhavande får
användaren tydlig information om lagrets
smörjmedelsbehov.
Bearing Checker kan minska risken för
stillestånd i produktionen, hitta rätt smörjintervall och vara behjälplig i felsökning.
Bearing Checker kan användas på de flesta
roterande maskiner, såsom elmotorer, fläktar
och pumpar i många olika industriella
miljöer.

För mer information kontakta Fredrik Scholander 075-24 24 971, fredrik.scholander@internordic.com
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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

