
Vilka förbättringsbehov eller utmaningar hade Engcon?
En del i Engcons framgångskoncept hänger ihop med tiltrotatorns 
funktionalitet och slittålighet. Bland annat kräver vissa detaljer av 
stommen slitstyrka och andra seghet. För att öka slittåligheten 
monterades förr slitbrickor på utsatta  delar av stommen. Men 
eftersom monteringen gjordes för hand blev kvaliteten ojämn 
 samtidigt som slitbrickorna upptog plats i lagret. 

I jämtländska Strömsund tillverkar Engcon tiltrotatorer 
– en hydraulisk handled som gör att grävmaskinen kan 
vrida och vinkla skopan. Produkten har gjort att Engcon 
kunnat växa globalt, i dag omsätter de närmare 650 

JÄMNARE KVALITET OCH SÄNKTA 
KOSTNADER MED LASERHÄRDNING

”Laserhärdning har 

gjort att vi sparat 

11 procent i produktions-

kostnader.”
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Vilken lösning föreslog vi på Permanova?
Eftersom Engcon letade efter andra metoder för att härda 
specifikadetaljerfickPermanovauppdragetatttillverkaen
station för robotiserad laserhärdning på plats i Strömsund. 
Laserhärdning är en teknik där man värmer upp materialet till 
1 000°C för att göra det hårdare och mer slitstarkt. I stället för 
atthärdahelastycketienugnselektivhärdarPermanovaden
specifikaytanmedprecisionnedpåentiondelsmillimeter.
Det betyder att det övriga materialet i stycket som inte härdas 
behåller sin seghet/hållfasthet.

Vinster för Engcon
•  Att växla från slitbricka till laserhärdning gjorde att Engcon 

sparade 11 % i produktionskostnader.
• Den robotiserade tillverkningen har inneburit en jämnare 

kvalitet på slutprodukten. 
• Eftersom inga slitbrickor behöver lagerhållas har Engcon 

minskat sin lagersituation med 500 000 kronor.

Permanovaärsedandrygt30årenledandeleverantörav
 kundanpassade laserbaserade produktionssystem. Det innebär 
attdusomkundfårenmycketflexibellösningsomkanhantera
många olika produktvarianter. Laserbaserad tillverkning medför 
bättre produktivitet samtidigt som det ger högre kvalitet med 
mindreefterbearbetning.UtöversvetsninglevererarPermanova
också produktionsceller för laserhärdning, laserlödning och laser-
skärning. 

Vi arbetar idag med mycket krävande kunder av olika storlek, 
exempelvis Volvo Cars, Alfa Laval, GKN Aerospace och Brogren 
Industries. Vi är med hela vägen från design till installation och 
driftsättningaverproduktion.Permanovaerbjuderocksåservice
under hela stationens livstid.

Ärdunyfikenpåattfåvetahurvåralaserlösningarkanlyftadin
produktion till nya höjder?KontaktaosspåPermanova!Videlar
gärna med oss av vår  kunskap och erfarenhet.

Ingen process eller produktion är för stor eller för liten för laser. 

Engcon hydrauliska handled, tiltrotator gör att grävmaskinen kan vrida och 
vinkla skopan.

Vissa detaljer kräver slitstyrka och andra seghet.Det ställer stora krav på 
 tillverkningsmetod och precision.


