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Kundsupport
hjälper dig!

							
						

HÖG TILLGÄNGLIGHET
Vi skall ha en hög tillgänglighet för våra kunder. Med detta merar vi:
- att våra säljare snabbt skall kunna vara på plats hos den kund där vi
gemensamt driver ett projekt, men också vara flexibla i vilket kontaktsätt som passar bäst för en fråga eller diskussion. Det är inte alltid ett
besök är det optimala, ofta kan en videokonferens eller ett telefonmöte
vara effektivare.
- att andra resurser i företaget som t.ex. produktansvariga, tekniker eller
applikationsingenjörer snabbt skall kunna vara på plats för att utreda
vilken produkt som passar bäst för en kunds behov.
- att vår kundsupport skall vara enkla att nå, via telefon mail eller chat,
om du som kund vill beställa, kontrollera/ändra en beställning eller få
hjälp med val av produkt.
Tänk också på att utnyttja våra digitala verktyg som t.ex:
- vår produktinformation på hemsidan - ett alltid uppdaterat sortiment
av produkter där du har möjlighet att beställa produkter (i nuläget via
mail), få teknisk information om respektive produkt eller se ett bruttopris.

Vår kundsupport finns till hands när
du behöver oss. Vi hjälper dig med
beställningar, leveransinformation och
teknisk rådgivning. Via hemsidan kan
du chatta direkt med oss om du inte
hellre vill ringa på tel. 075-24 24 956.

Vill du ha vår
kundtidning?

							
						

Vi jobbar hårt för att ta fram en ny web-plattform där vi kommer att
erbjuda en användarvänlig, responsiv hemsida med en e-handelslösning
med många viktiga funktioner, utöver att enkelt kunna beställa produkter,
som t.ex. kundunika priser, beställningsmallar och köphistorik. Målet
är att denna nya plattform är klar under mitten av 2018.
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- med inloggningsuppgifter kan du även se våra lagersaldo.

08:32

Eller kanske någon av våra andra
tryckta publikationer skickade till dig.
Gå in på www.internordic.com och fyll
i formuläret, eller ring vår kundsupport
på tel. 075-24 24 956.
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KULKEDJA

I SKENSTYRNINGAR
Internordic är linjärcenter för NTN SNR på den svenska marknaden.
Med snabba leveranser, direkt från vårt lager i Nässjö, säkerställer
vi kundernas behov. NTN SNR är den tredje största lagertillverkaren i världen, koncernen är ledande inom utveckling och
nytänkande inom alla produktområden där man finns representerade. Utvecklingscentrum och fabriken för montering finns i
Bielefeld, Tyskland. Härifrån levereras linjära produkter till hela
världen.

FÖRDELAR MED SKENSTYRNING MED
KULKEDJA:

SKENSTYRNINGAR MED OPTIMERADE EGENSKAPER FÖRLÄNGER DRIFTSTIDEN
Vid användning av konventionell vagn har kulorna punktkontakt med varandra, tillsammans med hög rotationshastighet av varje enskild kula skapas det värme samt
stort slitage på kulorna. För att undvika detta har NTN SNR utvecklat en kulkedja
som kraftigt reducerar yttrycket mellan kulorna. Kedjans konstruktion medför också
att smörjmedlet transporteras bättre och skapar en tunn film på kulorna.

• Jämn belastningsfördelning

• Högre maximal hastighet
• Reducerad värmutveckling
• Lägre ljudnivå
• Jämnare gång under drift
• Optimerad smörjning
• Längre smörjintervall
• Längre livslängd

Det är inte möjligt att bibehålla ett konstant avstånd mellan kulorna i en vagn utan
kulkedja, effekten blir ojämn gång under drift. Det ojämna motståndet som skapas av
kontakten mellan kulorna reduceras kraftigt vid användning av kulkedja, skillnaden är
upp till 30 procentenheter.

							

Internordic har ett stort sortiment av skenstyrning med kulkedja.
Vi kapar skenorna efter kundens önskemål för snabb och enkel
leverans från Nässjö.

För mer information kontakta
Fredrik Scholander 075-24 24 971
fredrik.scholander@internordic.com
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Den unika midjestyrningen på Belos-maskinerna ger maximal åtkomlighet och svängradie.
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KÄRCHER BELOS AB. Företaget grundades
1944 i Stockholm av Olof Bennich.
I starten marknadsförde Belos en enaxlad traktor från USA och utvecklade
sedan egna modeller av redskapsbärare med en unik midjestyrning.
1984 köptes Belos upp av Stiga/Monark
och tillverkningen flyttades till Tranås,
där Stigas tillverkning låg.
I Stigas sortiment fanns ett antal åkgräsklippare som också utgick från midje-

styrning och tillsammans kunde utvecklingen av redskapsbärare fortsätta.
2000 såldes Stiga till UBS och GGP
Group bildades. 2011 förvärvar Kärcher
(specialister på städ inomhus) Belos och
Kärcher Belos AB grundas och därmed
vidgar man marknaden.
Idag utvecklar och tillverkar Kärcher
Belos AB högkvalitativa redskapsbärare för året-runt-användning under
det kända varumärket Belos.

Redskaps-bärarna används främst på
stora allmänna ytor, gator och i parker.
Olika tillbehör så som gräsklipparaggregat, sop, snöslunga, plog eller kratta
kopplas på och gör maskinen mycket
användbar.
Maskinerna säljs över hela världen och
är det ledande varumärket i Norden.
De mest kända produkterna är idag
MIC 34, MIC 45 och MC 50.

BELOS – REDSKAPSBÄRAREN SOM

HÅLLER RENT PÅ GATOR OCH TORG
Vi fortsätter att presentera flera av våra spännande kunder som vi har nöjet att arbeta tillsammans
med. I detta nummer av Precision fick vi en pratstund med Malin Ekeflo, sourcing Manager på
Kärcher Belos AB.
HUR LÄNGE HAR INTERNORDIC VARIT ER
LEVERANTÖR?
Det var jag tvungen att kolla upp,
eftersom jag själv inte funnits på företaget lika länge som Internordic varit
vår leverantör. Det jag fick besked om
är att samarbetet med Internordic går
tillbaka minst 20 år i tiden, till den tiden
då Belos ägdes av Stiga/Monark. Vårt
samarbete har utökats under åren.
VILKA PRODUKTER LEVERERAR VI TILL ER?
Idag köper vi ledlager, glidlager, vinkellänkar, ”protection cap” och bussningar.
Den viktigaste och mest utsatta platsen
i en redskapsbärare är i midjestyrningen.
Där ställs det höga krav på lagret och
därför har vi valt ett ”longlife-lager” med
en GS-tätning på den positionen.
VI KRÄVER HÖG TEKNISK KOMPETENS
Eftersom vi på Kärcher Belos jobbar
mycket med produktutveckling så behöver vi en partner som har den höga
tekniska kompetens som krävs för att

vara med i utvecklingsprocessen. Vi
behöver en partner som kan föreslå
de mest lämpade produkterna för våra
applikationer. Närheten till Internordic
är definitivt en fördel för oss. Vi har
möjligheten att snabbt kalla till ett möte
hos oss och problemlösningen går
därmed mycket snabbare.
VI KAN LITA PÅ SERVICEN
Tryggheten i att kunna lita på att vi får
våra produkter levererade i tid är viktig.
Tillsammans med Internordic indikerar
vi en årsvolym och sedan hålls ett säkerhetslager i Nässjö som säkerställer att
vi kan få snabba leveranser om det
krisar.
Kärcher är en stor koncern så när det
gäller reservdelar till våra maskiner hålls
dessa på ett servicelager i Tyskland
varifrån delarna skickas ut till alla länder.
Det ska finnas reservdelar till alla
maskiner som är yngre än 15 år. Det
innebär att Internordic även levererar dit.
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DET KÄNNS TRYGGT ATT PRODUKTERNA
KONTROLLERAS AV INTERNORDICS EGET
TESTLABB I KINA
Ett annat skäl till att vi är så nöjda
med Internordic är att kvaliteten på
produkterna är så bra. Våra produkter
tillverkas i Kina och det är i huvudsak
kundanpassade standardlösningar.
Internordic har ett logistik- och kvalitetscenter för stora delar av inköpen
som görs i Kina. Här testas och
kontrolleras våra produkter innan de
levereras till oss. Det känns tryggt.
PROAKTIVITET GILLAR VI
Vi värdesätter att vår egen kontaktperson
hos Internordic alltid är proaktiv och
ligger på. Han ser till att vi inte glömmer
att beställa våra produkter i tid så att vi
inte hamnar i tidsnöd i produktionen.

INTERNORDIC
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– ett fulländat koncept
Internordics leverantör SFERO
tillverkar verktyg och låsmuttrar med hög precision och låseffekt. Företaget som är placerat i Frankrike tillverkar över
40 000 muttrar och låsringar
varje år. SFERO är känt för sitt
patent av konstruktionen med
en friskuren låsslits.

LÅSNING MED FJÄDRANDE SLITS
Låsningen sker via en fjädrande ”slits”
som friskurits på tre sidor ur mutterns
gänga. En eller två stoppskruvar (beroende på typ) pressar ner slitsens gängprofil i mottagande gängprofil på axeln
och åstadkommer en både precis och
kraftig låsning som fördelas jämnt över
hela anläggningsytan. Systemet medför
att varken slitsen eller mottagande
gänga riskerar att skadas, och innebär
väsentliga fördelar jämfört med användande av en separat insats i metall eller
konstfiber.
Exempel på användningsområden är:
• Fixering och justering av alla typer
av lager
• Montering av kulskruvar
• Roterande höghastighetsspindlar
• Konstruktioner som utsätts för höga
temperaturer och/eller vibrationer
• Konstruktioner som regelbundet
demonteras och återmonteras

KUNDANPASSADE SFERO-MUTTRAR
Internordic kan erbjuda kundanpassning
av SFERO-muttrar. Tillverkning finns i
ett flertal olika material t.ex. rostfritt, syrafast, aluminium, titan brons etc. Även
olika dimensioner och gängtyper.
DE FINNS PÅ HYLLAN
Internordic i Nässjö lagerhåller de
vanligaste gängdimensionerna för radiell
låsning samt några av de vanligaste
dimensionerna för frontlåsning. Dessa
muttrar är oftast ett klart bättre alternativ för de kunder som idag använder
låsmuttrar, då SFERO har en betydligt
starkare, enklare och inte minst snabbare låsning. Dessutom har de en högre
precision samt kan användas om och
om igen vilket givetvis påverkar prisbilden positivt för användaren.
Några av SFERO:s referenser är Michelin, Peugot, Arcelor, Heidelberg/Goss,
Nadella, Vallorec och Komori.
För mer information kontakta
Torbjörn Gustafsson 075-24 24 944
torbjorn.gustafsson@internordic.com

BLYFRITT

ger miljögodkänd bussning
RoHS-GODKÄND

Blyfri bussning med PTFE-glidyta på tennpläterad stålstomme innebär att den är
särskilt lämplig när man inte vill/kan smörja, vilket innebär hög produktionseffektivitet.
Denna bussning väljer man om man har hög last och låg hastighet eller hög hastighet
och låg last. Kan även användas i t.ex. olja eller vatten och har god korrosionsbeständighet. Bussningen tillåter mycket hög och låg temperatur och har låg
friktion. Används i applikationer som t.ex. gymutrustning.

För mer information kontakta
Joakim Värn 075-24 24 973
joakim.varn@internordic.com
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KUNDANPASSADE

lagerlösningar

Ibland är den bästa lösningen en kundunik produkt. Dessa ersätter
i många fall sammansatta produkter som kunden själv tidigare
monterat. Med specialkomponenter effektiviseras kundens produktion samtidigt som logistiken rationaliseras.
ÖKAD PRODUKTIONSEFFEKTIVITET
OCH MINSKADE KOSTNADER
Många av våra kunders produkter
arbetas fram genom ett nära samarbete mellan kund och vår personal. Det
är därför viktigt att vi kommer in i ett
tidigt skede för att tillsammans kunna
erbjuda rätt produkt till varje kundunika
applikation. Genom vår vidareförädling
med förmontering av flera produkter till
din applikation uppnås fördelar i form
av reducerade hanterings- och monteringskostnader och därmed ökad
produktionseffektivitet.
Du får:
• Snabbare och enklare orderhantering
tack vare färre leverantörer

TRYGG PARTNER
På Ibec, vårt eget kvalitetskontrollcenter
i Kina, kan vi erbjuda kostnadseffektiv
vidareförädling och montering av kompletta lagerlösningar. Här utvärderar vi
tillverkare och produkter som kontrolleras mot specifikation innan leverans.
Märkning och spårbarhet, där fabrik och
produktionstid identifieras, finns på såväl
förpackningen som på varje enskilt lager.
Allt för att kunna erbjuda en optimal
kostnads- och kvalitetslösning.

Precisionskontroll

Ibec är ISO 9001-certifierade och arbetar
enligt etiskt faställda riktlinjer. Internordics
långa erfarenhet av Kina och etablerade
distributionskanaler bidrar till hög leveranssäkerhet.

• Optimerad produktionsplanering och
logistik
• Snabbare och enklare montering
• Lägre totalkostnad
DETTA GER DIG ÖKAD KONKURRENSKRAFT!

För mer information kontakta
Hans Sandström 075-24 24 966
hans.sandstrom@internordic.com

Visuell inspektion

För att säkerställa den optimala kvaliteten
arbetar vi efter en beprövad 7-stegsmodell.

1

FÖRSTUDIE
FÖRSTUDIE

2

DESIGN
FÖRSTUDIE
DESIGN

3

PROTOTYP
FÖRSTUDIE

4

TESTNING
FÖRSTUDIE

PRECISION
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FÖRSERIE
FÖRSTUDIE

6

PRODUKTION
FÖRSTUDIE

7

KONTROLL
FÖRSTUDIE
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When it matters...

Högkvalitativa compound

FÖR ALLA BRANSCHER
Med tiden ökar kraven och för att hålla sig ajour måste man ständigt jobba med
att förbättra och förnya. COG har i sitt eget labb i Tyskland ständigt pågående
forskning för att både förbättra befintliga compound, men också att ta fram ny
compound för att kunna möta de allt tuffare kraven från marknaden.
Resultatet är en o-ringstillverkare med en riktigt bred materialportfölj som täcker
alltifrån standard NBR till betydligt tuffare FFKM. Materialen motsvarar kraven som
ställs på kemisk beständighet och funktion men COG har också material för livsmedelsindustrin, gas, olja och dricksvatten etc.
Utöver detta så har de dessutom flexibilitet i sin produktion, med både möjlighet till
ändlös skarvning och injektionsgjutning samt formpressning för kortare ledtider och
mindre produktionsbatcher.
150 års erfarenhet och kunskap finns samlad hos COG och genom Internordic
presenterar vi denna erfarenhet, kunskap och breda materialbank för svenska
marknaden. I denna artikel följer ett axplock av material, egenskaper och användningsområden.
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COG EXPRESS
En lösning för det akuta behovet. Tack
vare sin breda utrustningspark så har
COG möjligheten att på mycket kort varsel
tillverka ett mindre antal o-ringar på kort
tid. Standardmaterialen för denna typ utav
tillverkning är NBR70, FKM70-80, EPDM70
samt FVMQ och VMQ, båda i 70 Shore A i
dimensioner upp till 1400mm i diameter.

➜
➜
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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.

LIVSMEDEL OCH LÄKEMEDEL
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 standard klass 1 och ISO 10993.

EXPLOSIV DEKOMPRESSION
Ett system där plötsliga och kraftiga tryckfall förekommer,
så kallad 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 standards (NORSOK)

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

COG RESIST
En familj bestående utav FFKM-material
för extrema förhållanden. FFKM-materialens 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 vaccum, kort sagt den mest passande typen utav material för de flesta typer
av krav.

För mer information kontakta
Jonny Öggesjö 075-24 24 968
jonny.oggesjo@internordic.com
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TOPLINE
TOPLINE-serien utgörs av spårkullager i serie 6000,
6200 och 6300, där det ställs högre krav på varvtal
och temperatur. TOPLINE-lager finns även i tätat
utförande; HVZZ, FT150, FT200 samt LT-serien
är gummitätade. F605 ch F600 finns bara i öppna
utförande.

FT150- & HT200-SERIEN

HVZZ-SERIEN

FT150 är anpassade för driftstemperaturer upp till +150 °C.

Perfekt anpassade för applikationer med höga
hastigeter. Dessa lager erbjuder även en reducerad
energiåtgång.

HT200 är anpassade för driftstemperaturer upp till +200 °C.
För att kompensera för variationer i temperaturer har lagren
C3 internglapp.
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LT- & LTZZ-SERIEN

F6XX -SERIEN

Anpassade till kalla applikationer inom t.ex. lantbruks- och
livsmedelsindustrin. LT ner till -40 °C och LTZZ ner till -60 °C.

För extrema temperaturer har NTN/SNR konstruerat
F6XX-serien. Dessa lager är speciellt framtagna för
applikationer där temperaturen är upp till +350 °C.

För mer information kontakta
Torbjörn Gustafsson 075-24 24 944
torbjorn.gustafsson@internordic.com

N.Dm är en hastighetsfaktor där N är varvrotationen i rpm
och Dm är lagergenomsnittdiametern (d + D) / 2
Exempel: Lager 6202 id = 30 mm / YD = 62 mm
N.Dm = 46 mm x 10 000 rpm = 460 000 N.Dm
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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
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