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Nya starka produkter
i sortimentet
Under året har vi fyllt på vårt produktprogram med en riktigt stark tillverkare; GGB, som har ett av världens största program av högpresterande
lagerlösningar.
GGB är ledande inom forskning och utveckling av lagerlösningar, vilket
gör att de hela tiden utgår från kundernas behov, utifrån detta utvecklar
de sina lagerteknologier och sin tribologi.
Tribologi är vetenskapen om ytor i glidande eller rullande kontakt och
omfattar friktion, nötning samt smörjning. Internordic arbetar hårt med
att erbjuda våra kunder exakt den produkten som kunden behöver för
sin applikation. Det är därför GGB är helt rätt tillverkare för Internordic
och våra kunder. Läs mer på sidan 6.
På Elmia - Subcontractor visar vi för första gången produkter från GGB,
men vi visar också andra nyheter som vi lanserat den senaste tiden
som t.ex.:
- TGB Svängkranslager
- MBO Gaffel- och vinkellänkar
- NTN-SNR Linjärprodukter
Kom och besök oss i vår nya monter på vår vanliga plats A03:10!

Tony Atlebris, VD
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Kundsupport hjälper dig!
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 eller ring på
tel. 075-24 24 956.

PRECISION

Precision nr 4 2018_16sid alt.indd 2

2

INTERNORDIC

2018-10-29 09:14

INTERNORDIC – DIN LEVERANTÖR
PÅ ELMIA SUBCONTRACTOR 2018
Tisdagen den 13 november öppnar dörrarna till Elmia
Subcontractor 2018. Med 1200 utställare från runt 30
länder skapas helt unika förutsättningar för utveckling
och lönsamma affärer.

										

Monter A03:10
Internordic finns som tidigare år på plats i vår monter A03:10. I år
med ett nytt utseende. 2018 kan vi stoltsera med en ny världsledande tillverkare inom lagerprodukter GGB. GGB har stor kunskap inom
glidande eller rullande kontakt samt friktion, nötning och smörjning.
Med denna tillverkare under vårt paraply kan vi leverera bättre helhetslösningar till dig som kund. På mässan kommer framförallt det
breda sortimentet som både överraskar och samtidigt gläder många
inköpare att visas upp. Vi vill flagga lite extra för sortimenten från
TGB Svängkranslager, MBO Gaffel- och vinkellänkar, NTN SNR
Linjära produkter och COG O-ringar. För visst är det så att det
underlättar med en och samma leverantör!

Elmia beskriver mässan på följande vis:

”

Möjligheter och flexibilitet
I montern hittar du vår kunniga personal. De frågor som finns får ett
ypperligt tillfälle att besvaras av en 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.

Elmia Subcontractor är norra
Europas ledande mässa för underleverantörer inom den tillverkande
industrin och deras kunder.
- En äkta specialistmässa för
produktutveckling och inköp.

”

Internordic bjuder på inträdet
Internordic bjuder alla sina besökare på inträde till Elmia Subcontractor
2018. 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. Så lägg monter A03:10 på minnet och
se till att träffa Internordic på Elmia Subcontractor 2018!
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Ny utbildningslokal

sparar pengar
för dig som kund!
I Internordics nya lokal för teoretisk och praktisk utbildning, delar vi
med oss av våra samlade kunskaper och erfarenheter. Faktorer som
sparar tid och pengar för dig som kund.
Här erbjuder vi:
• Produktutbildning. Genomgång av vårt breda sortiment, vi
berättar om olika kvalitetsnivåer på produkterna för att du enklare ska
kunna välja rätt produkt och kvalitetsnivå till din applikation.
• Praktisk utbildning. Exempelvis hur du monterar ett lager på rätt
sätt och hur det servas. Allt för att förlänga livslängden på produkten
samt spara tid och pengar.
Vår kunniga personal kan även komma ut till dig som kund och
genomföra utbildning på plats hos er.

För mer information kontakta Torbjörn Jonestad 075-24 24 970, torbjorn.jonestad@internordic.com
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En tradition av allra
högsta kvalitet
Dichta designar och producerar radialtätningar, v-ringar, mekaniska
glidringstätningar och avstrykare av yttersta kvalitet. Man har specialiserat sig inom varje produktområde genom att dela upp produktionsenheterna. Den stora vinningen är att här hittar man många års samlad
specialinriktad erfarenhet och kunskap kring tillverkning, teknik och
utveckling.
The Dichta Group har en 40-årig historik och erfarenhet av branschen
från sitt säte i Schweiz. Givetvis är man certifierad enligt ISO9001 och
ISO14001.
Med sitt breda standardutbud av olika typer av tätningar i breda dimensionsspann så är ledtiderna oftast väldigt korta på standardprodukter.
Skulle standard inte göra jobbet i just er applikation så finns möjligheten
att skräddarsy lösningar.

För mer information kontakta Jonny Öggesjö 075-24 24 968 jonny.oggesjo@internordic.com
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Förbättrat och breddat
sortiment tack vare
glidlagerspecialisten GGB

Vi på Internordic har startat ett samarbete med GGB
som innebär att vi ännu bättre kan möta framtidens krav
på komponenter. Fokus ligger bl.a. på självsmörjande
glidlager med en mängd alternativ av material beroende
på vad applikationen kräver. Exempel på material är
PTFE, Acetal (Pom), komposit och plast.
Samarbetet passar väldigt väl in i Internordics sätt att
arbeta med projekt, behovsanalyser m.m.
Företaget grundades 1899 och omsätter ca 200 miljoner
USD med 1100 anställda. De har sitt huvudkontor i
Frankrike, tillverkning samt testcenter i Tyskland.
GGB fokuserar på produktkvalitet och prestanda tillsammans med kunddriven innovation. GGB har en mycket hög
teknisk kompetens och ett testcenter för kvalitetssäkring
och utveckling.
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Certifikat:
• ISO 9001, ISO 14001, IATF 16949, OHSAS 18001 m.fl.
Fördelar med att välja GGB glidlager:
• Ökad livslängd
• Förbättrad energieffektivitet
• Ljudreduceringar

För mer information kontakta Mattias Jonestad 075-24 24 016, mattias.jonestad@internordic.com
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Standardisering och utveckling är

framgångsfaktorerna
Med en strävan om att bli den bästa i sitt slag, lever Spirol upp till måtten som
krävs för att bli godkänd som Internordics tillverkare. Med en bred produktportfölj bestående av insatsgängor för plastingjutning, fjädrande rörpinnar,
spiralspännstift, tallriksfjädrar, kompressionsdämpare - allt av högsta kvalitet
och med ett halvt århundrade av samlade kunskaper känner man sin bransch
och dess behov mycket väl.
Standardisering och utveckling är grundläggande för Spirols framgång. Genom
att identifiera marknadens gemensamma krav, så utvecklar Spirol en standardproduktion som uppfyller de önskade målen. Genom standardisering sänker
man kostnader för material, verktyg och produktion. Detta lägger i sin tur
grunden och möjligheten att även producera specialprodukter på ett kostnadseffektivt sätt. Spirol utför de flesta värme- och slutbehandlingar av produkterna
”in-house” för att kunna säkerställa leveranstid och en konsekvent hög kvalitet.

För mer information kontakta Jonny Öggesjö 075-24 24 968 jonny.oggesjo@internordic.com
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Spara tid och pengar
med hjälp av sammansatta lagerlösningar
Ibland är den bästa lösningen en kundunik produkt. Dessa ersätter i många
fall sammansatta produkter som kunden själv tidigare monterat. Med specialkomponenten effektiviseras produktionen samtidigt som logistiken rationaliseras. Här följer ett antal produktidéer framtagna i tätt samarbete med några
av våra kunder. Vi följer en projektprocess för att tillsammans skapa en
optimal lösning där du som kund sparar tid och pengar.
Du får:

• Snabbare och enklare

orderhantering tack vare
färre leverantörer

• Optimerad produktionsplanering och logistik

• Snabbare och enklare
montering

• Lägre totalkostnad
Detta ger dig ökad konkurrenskraft!

För att säkerställa optimal kvalitet arbetar vi efter en beprövad 7-stegsmodell.

1

2

Förstudie

Design

3
Prototyp

4

5

6

7

Testning

Förserie

Produktion

Kontroll
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Ny webbplats och
utökade E-tjänster
REGISTRERA DIG PÅ
INTERNORDIC.COM
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Vi är stolta över att lansera vår nya nya webbplats.
Förutom att den ser bättre ut finns en mängd
förbättringar för dig som besökare, så som bättre
sökmotor och responsiv design. Vi har också fyllt
på med information om respektive artikel så att
det blir enkelt för dig som kund att hitta rätt.
På vår hemsida, www.internordic.com,
kan du se och använda följande funktioner:
Med vårt kraftfulla sökverktyg kan du i princip söka efter allt som
gäller våra produkter.

• ny enklare och överskådligare design
• kraftfullare sökverktyg
• responsiv design
• fördjupad produktinformation
• E-tjänster

Med E-tjänster menar vi inte bara E-handel,
vilket är en bra lösning för en del av våra kunder,
utan också möjlighet att:
• se lagersaldo
• se dina egna avtalade nettopriser eller rabatter
• orderhistorik
• skapa egna ordermallar m.m.
Du ser snabbt lagerstatus, dina avtalade priser eller rabatter på
våra produkter.

Utöver detta fortsätter vi erbjuda en stark support
från vår Kundsupport som kommer att fortsätta svara
på era frågor på mail, telefon och chatt.

Du kan lätt registrera din order, ladda upp din orderfil eller skapa
dina egna ordermallar.
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Technologies

Svängkranslager
breddar sortimentet
Internordic har inlett ett samarbete med TGB GROUP
och kommer nu att marknadsföra deras svängkranslager,
med eller utan drivning, på den svenska marknaden.

Med över 20 års erfarenhet av att vrida moduler, växlar och kraftöverföringar har TGB Group blivit världsledande inom utveckling och produktion av rörelselösningar för industriella marknader och förnybar energi.
TGB's sortiment består av kullager eller rullager som är konstruerade
för att absorbera alla axiella och radiella krafter samt lutningskrafter.
TGB Group Technologies producerar lösningar som används under de
tuffaste förhållandena:
Skogsmaskiner

– speciell korrosionsbehandling
– speciella ytbeläggningar för tung industri (offshore)
– härdningsåtgärder på inre löpbanor och kugghjul etc.
Tilsammans med leverantörens stora tekniska kunnande kommer
Internordic att var en stark leverantör av svängkranslager.
Med tillverkning och lager i Europa, innebär det för dig som kund,
korta leveranstider och snabba leveranser.
Med ett ännu bredare sortiment hoppas vi att Internordic fortsätter
vara din självklara leverantör av lagrade produkter.

Vindkraftverk

För mer information kontakta Mattias Jonestad 075-24 24 016, mattias.jonestad@internordic.com
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Stort sortiment av
gaffel- vinkel- och axiallänkar

Internordic är MBO:s distributör i Sverige. De producerar både standard- och kundanpassade
produkter. Ur deras sortiment erbjuder vi gaffellänkar, vinkellänkar och axiallänkar i de vanligaste
storlekarna, direkt från hyllan eller med kort ledtid. Produkterna finns i olika material och utföranden.
Hör av dig så hjälper vi till!
Gaffellänk

Bult till gaffellänk

Gaffellänk
inkl. bult

Typiska applikationer för gaffellänkar är pneumatikcylindrar,
gascylindrar och länksystem.
Vinkellänk

Axiallänk

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

För mer information kontakta Joakim Värn på 075-24 24 973 eller joakim.varn@internordic.com
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Internordic
komplett leverantör
av linjärprodukter
Internordic marknadsför ett av marknadens
bredaste sortiment av linjära produkter.
Vi samarbetar med NTN-SNR och är sedan
några år tillbaka Linjärcenter i Sverige.
För dig som kund innebär detta:
• Tillgång till ett brett sortiment av linjära
produkter med hög kvalitet
• Teknisk konsultation
• Snabba leveranser från Internordics
lager i Nässjö
Sortimentet består av skenstyrningar,
kulbussningar, slipade axlar, ballsplines
(momentkulbussning) samt kompletta
linjärenheter. Internordic lagerhåller många
artiklar för att kunna leverera till den svenska
tillverkningsindustrin med kort ledtid.
Kulbussning samt axlar
Kostnadseffektiv lösning som är enkel att
använda och montera. SNR har ett brett
sortiment av både öppna/stängda, både
ISO- och JIS-standard för alla typer av applikationer som finns i industrin. Kulbussningsenheter är ett alternativ om applikationen
kräver precision och kunden vill undvika
att tillverka hus själv.

Skensstyrning
Skenstyrningar från NTN-SNR är lagerförda
i Nässjö för snabba leveranser. Vi har ett brett
sortiment av vagnar med olika förspänningar
och tätningsalternativ. Skenor finns på lager
i fullängd 4000 mm som kapas enligt kundspecifikation för att passa till kundens applikation. Utöver detta har vi ett brett utbud
av olika tillbehör såsom låsenheter, smörjautomater och skydd för skenor. Allt för att
kundens applikation ska bli optimal.
Linjärenhet
NTN-SNR Linjärenheter är framtagna
för att möta de ständigt växande kraven
på automatisering av monterings- och
tillverkningsprocesserna. De olika varianterna är modulbyggda, och kan beroende
av applikationen enkelt erbjuda en stor
frihet för kundpassade lösningar. Detta
innebär lägre tillverkningskostnader och en
fördelaktig ekonomi för kunden. NTN-SNR
Linjärenheter kan enkelt kombineras med
varandra och integreras i befintliga system.
För applikationer med begränsat utrymme
men önskemål om lång slaglängd finns det
teleskopiska enheter.
Ballsplines
Splinesaxlar används när applikationen
har höga belastningar och kräver en styv
och kompakt lösning med hög precision.
Storlekar från 4 mm upp till 100 mm och 4
olika muttertyper. Tillverkning sker i Japan
enligt kundspecifikation gällande längder
och förspänning.

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

när damm är ett problem
Välj det nya tätade sfäriska rullagret
från NTN-SNR för bättre tätning och
högre livslängd.
NTN-SNR har utvecklat ett nytt sfäriskt rullager med plåttätningar på båda sidor som skyddar mot damm och minskar åtgången av smörjmedel. Detta kommer att förbättra
livslängden jämfört med ett öppet sfäriskt rullager. Den
här produkten är särskilt lämplig för stebrottstransportörer,
cementtillverkning, pappersindustri och ståltillverkningsindustri. Denna serie håller samma inbyggnadsmått som
standardsfäriska rullager
• Samma inbyggnadsmått som standardsfäriska rullager
• Längre serviceintervaller
• Lägre servicekostnader

Dimensions
Protection
Temperature range

Standard SRB

Shielded SRB (ZZ)

Sealed SRB (EE)

ISO

ISO

Special

/

+

++

Min

-40 °C

-40 °C

-10 °C

Max

200 °C

200 °C

120 °C

++

++

+

*ULTAGE

*ULTAGE

*ULTAGE

+

+

+

Clearance checking after mounting

YES

YES

/

Internal inspection

YES

YES

NO

Limit speed
Load rating
( Dynamic % Static)
Re-lubrication efficiency
(Case of maintenance)

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