Hanteringen av
glas i Roslagen
når nya höjder

”Hooked on ABUS”

Roslagsglas expanderar med ny ABUS-travers
Roslagsglas byggde ut sina
produktionslokaler till det dubbla
under januari 2006. Samtidigt
passade KAMAB på att utrusta
lokalerna med en ABUS-travers.
Främst lyfter den nya 5-tonstraversen fönster och isolerglas.
”Nu kan vi ta hem större kvantiteter
glas vid samma tillfälle. Dessutom
får kunderna snabbare leveranser
och våra anställda friskare ryggar.
Effektivitet och hälsa går hand i
hand,” säger Roslagsglas VD
Johan Waern.

Rätt in i hallen
”När 25 ton glas levereras sparas
mycket tid på att bilarna kör rakt in
i hallen och vi kan lyfta av glaset
direkt. Det underlättar även vid utleveranserna. Vi har sedan tidigare
en mindre ABUS-travers så vi vet
att det fungerar. Radiostyrningen
gör också sitt till.”

Ronnie Pettersson på IMS lyfter en bottenplatta till en plåtformningsfräs.

IMS Maskinteknik använder ABUS-traverser sedan 1990. Företaget
grundades 1976 och levererar bland annat statorgavlar till ABB.
Totalt är man 23 anställda.
Bilarna kan köras in i hallen
och lastas före leverans.

Johan Waern vid
lyftoket som är försett
med Åkerströms
radiostyrning.

Expansion
”I takt med att efterfrågan ökar kommer vår nya hall att
underlätta grossistförsäljningen på isolerrutor och
vanligt glas. Vi förser även vår filial i Norrtälje med glas
från Åkersberga. Totalt arbetar 18 personer i företaget.”

Varför valde ni KAMAB och ABUS?
”Vi valde KAMAB på grund av att de kan lyfthantering
och att deras priser ligger rätt. Vi kollar alltid upp sådant
även om Ieverantören bara ligger ett stenkast bort, som
i KAMABs fall. ABUS-traverserna är smidiga att arbeta
med.”

IMS Maskinteknik ligger vid E18
mellan Enköping och Västerås.
Närheten till både vägen och ABB
är praktisk vid tunga leveranser.
Man kommer inom kort att utvidga
verksamheten med nya lokaler i
Enköping.

Att hantera t ex speglar blir enklare för Roslagsglas med den nya 5-tonstraversen och den högre takhöjden.
Isolerglas och bilrutor är annat som hanteras.

Roslagsglas i Norrtälje
tillverkar fönster och
dörrar i aluminium. De
inmonterade isolerglasen
kommer från Åkersberga.

Smidiga traverser är ett måste
”För att kunna lyfta rationellt är
ABUS-traverserna nödvändiga.
De är lätta att arbeta med och
driftsäkra, bl a tack vare noggrann
service.”

TEKNISKA DATA
Roslagsglas AB har två ELK-traverser
från ABUS.

Den befintliga 3,2-tonstraversen.

En 3,2 tons ABUS-travers och
nedan en statorgavel till ABB.

Den nya med 5 tons kapacitet är från
2006. Bredd: 19,8 m.
Den äldre är på 3,2 ton. Bredd: 20 m.
Båda traverserna är utrustade med
Åkerströms radiostyrning.

TEKNISKA DATA
För ytterligare information, kontakta KAMAB:
Telefon: 08-540 691 80. Fax: 08-540 605 66. E-post: info@kamab.nu. Internet: www.kamab.nu

IMS har sex ELV-traverser.
Två traverser är på 3,2 ton
och fyra på 6,3 ton.

Serviceavtal och reservdelar
”Vi har dels ett serviceavtal med
KAMAB, dels ett reservdelslager
för lång tid framöver. Allt för att
klara oförutsedda händelser.”
Varför väljer ni KAMAB?
”De är lätta att få kontakt med och
ställer alltid upp. Servicen är lika
viktig som hårdvaran, avslutar
VD Ronnie Pettersson.”

