
Samarbete ger mer 
effektiv tillverkning

Våra kunder
I fler och fler städer runt om i Europa förbjuds 
lastbilar som kör på diesel, på grund av emis-
sionerna de släpper ut och lastbilarnas ljudni-
vå. Nu lanserar en av ESMAs kunder en lastbil 
som drivs med gas istället för diesel... 
Läs mer på nästa nedan

China news
Sedan slutet av april finns ESMAs dotterbolag 
i nya lokaler i stadsdelen Guanlan i Shenzhen, 
Kina. Med de nya lagerlokalerna har E&K 
ännu bättre möjligheter att hantera de logis-
tikuppdrag man redan har...
Läs mer på nästa uppslag

Våra leverantörer
Vespel® utvecklades för över 50 år sedan för 
NASAs rymdprogram. Idag används kom-
ponenter i Vespel® till flertalet applikationer, 
såsom transmissioner och motorer för bilar och 
tunga fordon, flygplansmotorer, pumpar och 
kontaktorer... Läs mer på nästa uppslag

Vår verksamhet
När ESMAs kunder jobbar mer och mer enligt 
principerna för lean manufacturing och balan-
serar produktion med efterfrågan, är det väldigt 
viktigt att rätt komponenter finns på rätt plats 
vid rätt tillfälle för att produktionen ska kunna 
löpa planenligt. ... Läs mer på nästa uppslag

Vi är ESMA
Vi är specialister på att ta fram optimerade komponent- och 
logistik lösningar för dig inom svensk tillverknings industri. 
Med kvalitet, kostnads   effektivitet och leverans säkerhet i fokus
 - för att du ska bli ännu bättre. 
 ESMA grundades 1951 och är ett privatägt ägarlett företag 
med drygt 40 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm 
med avdelningskontor i Göteborg. I ShenZhen, Kina, verkar det 
delägda dotterbolaget E&K Tech Ltd.

ESMA Försäljnings AB: Huvudkontor: Box 8027, 163 08 Spånga  
Besöksadress: Domnarvsgatan 8, Lunda industriområde, Spånga 
Tel: 08-474 42 00 E-post: mailinfo@esma.se 
Avdelningskontor: F O Petersons Gata 32, 421 31 Västra Frölunda 
Tel: 031-40 90 00 www.esma.se

E&K TRADING CO. LTD: Rm 705, FuBen building, No 113, GuanLan Road, 
LongHua district, ShenZhen, GD, China. 518110 Tel:  +86 (755) 2770-30 75 
www.enkchina.com

ESMA har inlett ett samarbete inom produk-
tutveckling och testriggar med Trosam Auto-
mation i Stockholm. Trosam har kompetens 
inom hela produktutvecklingskedjan, med 
allt från konceptgenerering via beräkning, 
konstruktion och testning till produktions-
underlag. De erbjuder både kortare punktin-
satser som ritningsarbete med toleranssätt-
ning och helhetsåtaganden där de driver hela 
utvecklingsprojekt inklusive projektledning 
och kravhantering.

”Samarbetet gör att vi nu kan ta hänsyn till 
produktionsaspekter tidigt i vår utveckling. 
Det ger oss möjlighet att utveckla lösningar 
som både levererar bra funktion och är effektiva 
att tillverka”, säger Joakim Trobeck som är VD 
på Trosam.

ESMA ser också mycket positivt på samarbetet 
med Trosam. “Vi har jobbat tillsammans i ett 
projekt under hösten. På kort tid har vi kunnat 
ta fram ett helt nytt koncept och omsätta det 
till produktionsunderlag”, säger Karl Haglund 
på ESMA. 

Utöver produktutveckling kan Trosam även 
erbjuda såväl test och provning på uppdrag 
som utveckling av hela testriggar för interna 
tester hos kund. Man kan också modernisera 
befintliga testriggar med nya mät- och automa-
tionssystem.

Våra ledord är tillgänglighet och service. 
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Innovativa batterilådor 
från Waldaschaff 
ESMAs partner Waldaschaff har startat tillverkningen 
av batterilådor för två stora fordonskoncerner. Produktionen av 
lådorna sker i Europa och i Asien. Batterilådor för personbilar 
är en viktig del av karossen, vilket ställer stora krav på produkten 
när det gäller bland annat krocksäkerhet, hållfasthet och vikt. 
Waldaschaff har under åren byggt upp en expertis inom crash 
management system, vilket man dragit nytta av i utvecklingen 
av batterilådorna. Detta har varit väldigt uppskattat hos kunder-
na och är en bidragande orsak till att Waldaschaff nu har 
serieordrar på produkterna.



Tomas Gylfe är ny försäljningsingenjör på ESMA. 
Sedan en månad tillbaka är Tomas på plats på Stockholmskontoret, där han 
bland annat jobbar vidare med kunder till Angelica Andersson-Duraj, som går i 
pension till sommaren. Tomas kommer närmast från en tjänst med försäljning 
av hel- och delsystem för sensorer inom tryck, nivå och flöde. Ett av Tomas 
projekt kommer innefatta elektriska kontaktdon tillsammans med vår partner 
Doduco. Varmt välkommen!

E-post: tomas.gylfe@esma.se
Telefon: 070 508 43 63

Nya medarbetare till ESMA
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Våren, som är en återkommande kär vän på våra nordliga bredd-
grader, har i skrivande stund anlänt med full kraft.
 
På ESMA fokuserar vi alltmer på att erbjuda monterade kund-
system, även utvecklingen av delmontage utvecklas vidare. Vi är 
glada att få vara med inom den tunga fordonsutvecklingen nu när 
man på allvar slår in på naturgasdrivna tunga fordon. Även inom 
trädgårds- och skogsprodukter går utvecklingen vidare i riktning 
utökade batteridrivna produkter. Det är glädjande att se att männ-
iskan är uppfinningsrik och löpande tittar efter alternativ för att 
minska miljöpåverkan. 
 
Vi utökar nu ESMAs logistikkapacitet i linje med tidigare medde-
lande. I vecka 20 sätter vi grävmaskinens käftar i backen för att 
starta lagerutbyggnaden som har projekterats sedan i höstas. 
Till oktober 2018 ska den vara inflyttningsklar. Vi får därmed 
både mer plats och bättre väderskydd vid in- och utlastning.
 
Även hos vårt dotterbolag E&K har logistikservicen ökat via 
inflyttning i nya lokaler med tillhörande logistikcenter i Shenzhen, 
Kina. Vi kommer med detta även att kunna genomföra kundan-
passad packning och monteringsarbete – allt för att ge en optimal 
kundservice.
 
Jag vill även slå ett slag för Vespel®, materialet från DuPont som 
vinner mer och mer terräng inom många användningsområ-
den. Har du behov av ett lätt, nötningsbeständigt och tempe-
raturokänsligt material för din produkt, kan vi erbjuda mycket 
intressanta lösningar via Vespel®. Produktbredden inom familjen 
utvecklas ständigt, även om kärnan är oförändrad. Utmana oss 
gärna med din kravspecifikation.
 
Till hösten är ESMA tillbaka på Elmia Subcontractor den 13-16 
november. Jag hoppas ni tar er tid att titta förbi!
 

Christian Hähle
 

VD har ordet
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Till Paris på cykel 
till förmån för svårt 
sjuka barn
Den sista juni startar 1 900 cyklister i lag från 
sex nordiska länder en gemensam cykeltur till 
Paris, där man tillsammans sedan ser avslut-
ningen av Tour de France. 

Nordiskt välgörenhetsprojekt
Cykelresan, som bär namnet Team Rynkeby - 
God Morgon efter att cyklister med anknytning 
till juiceproducenten Rynkeby Foods A/S tog 
sig till Paris 2002, är en del i ett nordiskt välgö-

WE  SUPPORT  2018

Vespel® utvecklades för över 50 år sedan för 
NASAs rymdprogram. Idag används kom-
ponenter i Vespel® till flertalet applikationer, 
såsom transmissioner och motorer för bilar 
och tunga fordon, flygplansmotorer, pumpar 
och kontaktorer. I den ständiga jakten på 
mer effektiva fordon och maskiner åter-
finns Vespel® i allt fler applikationer. Den 
potentiella viktbesparingen och de goda 
friktionsegenskaperna, jämfört med metal-
liska material, får allt större uppmärksamhet 
bland ESMAs kunder.

Ersätter metalliska tätningar
Vespel erbjuder utmärkta egenskaper för 
statiska och dynamiska tätningsapplikationer i 
tuffa förhållanden. I applikationer där kostsam-
ma metalliska tätningar tidigare varit det enda 
alternativet, kan dessa nu ersättas med tätningar 
i Vespel®. Vespels SP och SCP tål höga tempera-
turer, upp till 288°C under längre intervall och 
upp till 482°C i korta sekvenser, med vidhållen 
tätning under ett stort temperaturintervall. De 
utmärkta termiska egenskaperna – tillsammans 
med självsmörjande egenskaper, låg friktionsko-
efficient och hög slitstyrka – har varit fram-
gångsfaktorer i många projekt där ESMA och 
DuPont hjälpt kunder att installera tätningar 
i Vespel®.

Slitkomponenter för pumpar
Vespel® CR-6100 är utvecklat för applikationer 
i tuffa kemiska miljöer, bland annat pumpar för 
oljebaserade produkter. Materialet innehåller 
teflon och kolfiber för geometrisk stabilitet 
och klarar torrgång när andra material skulle 
orsaka driftstopp. Vanliga pumpapplikationer 
där Vespel® CR-6100 återfinns är raffinaderier, 
kemianläggningar och kommunala vatten-
anläggningar. 

Utvärdera Vespel® om du söker 
följande egenskaper hos ett material:
• lång livslängd (låg friktion & hög slittålighet)
• hög verkningsgrad
• låg vikt
• enkel montering
• låg totalkostnad.

Vespel® - högpresterande plaster från DuPont

Vespel®
Vespel® är en högpresterande komposit från DuPont 
som bland annat används i applikationer där det 
förekommer friktion och slitage. Komponenter i Ve-
spel® tillverkas genom sintring eller formsprutning. 
Vespel® kan fyllas med bland annat grafit, teflon 
eller glasfiber för optimala egenskaper. Prototyper 
och mindre serier kan tillverkas från stångmaterial 
utan verktygskostnad. Som generalagent för Vespel® 
i Norden tillhandahåller ESMA ritningsbundna kom-
ponenter, samt lagerhåller stänger och plattor för 
snabb leverans till de kunder som själva vill bearbeta 
komponenterna.

renhetsprojekt som varje år samlar in pengar till 
barn med cancer och deras familjer. I Sverige går 
pengarna oavkortat till Barncancerfonden.

ESMA stolt guldsponsor
I år har projektet samlat ett rekordantal deltagare 
och ESMA är med som guldsponsor till ett av de 
48 lag som ställer 

kosan mot Paris; Team TR - GM Stockholm. 
Stockholmslaget har deltagare som är allt mellan 
25 och 65 år gamla, och en erfaren lagledare som 
är med för fjärde året i rad. Den 30/6 står de 
redo för start, med ungefär 20 mils cykling om 
dagen, i sju dagar framöver. Under året tränar 
inte bara laget för att cykla de drygt 120 milen 
ner till Paris, de jobbar också för att samla in 
pengar till svårt cancersjuka barn. 

Stöd insamlingen!
Vill du också stödja insamlingen? Då kan du 
antingen bli företagssponsor som ESMA, swisha 
in bidrag, bli barnsupporter eller delta i Team 
Rynkeby - God Morgon Skolloppet. Mer infor-
mation hittar du på www.team-rynkeby.se

ESMA är stolta över ett gott rykte om hög leveransprecision 
och bra kvalitet. Bakom bra kvalitet ligger både engagerade 
och kompetenta medarbetare, en rejäl portion hårt arbete och 
ett ledningssystem som stödjer verksamheten på ett bra sätt.
 
ESMAs ledningssystem är certifierat enligt ISO 9001:2015 
och ISO 14001:2015. För att säkerställa att ESMA 
lever upp till de krav som standarderna ställer, genomför 
certifieringsbolaget Intertek två revisioner varje år. 

I mars i år gjordes en ny revision av ledningens ansvar, 
korrigerande/förebyggande åtgärder och lagerprocess.

Toppbetyg för ESMAs 
kvalitets- och miljöprocesser

 “ESMA fick mycket beröm för hur verksamhetssystemet 
fungerar, sättet att förbättra verksamheten och hur väl 
beskrivningar stämmer överens med hur man jobbar, säger 
Magnus Lindström, CIO/CQO på ESMA. “När revisorn 
säger att han sällan sett ett så bra resultat, då blir vi riktigt 
stolta”, ler Magnus Lindström. 

I Interteks slutrapport syns toppbetyg inom alla områdena 
och inom området ”korrigerande åtgärder” får ESMA hög-
sta möjliga betyg; ”Benchmark”.

Är du nyfiken på vad vi på ESMA 
har för oss på dagarna? Häng med 
oss på Instagram (@esma_fsg) och 
på LinkedIn (linkedin.com/compa-
ny/esma-ab/).



E&K utökar stadigt sin verksamhet med 
fler och större åtaganden, bland annat 
levererar man verktygskit åt Volvo Trucks 
och UD Trucks. Sedan slutet av april finns 
ESMAs dotterbolag i nya lokaler.

I de nya lokalerna i stadsdelen Guanlan i 
Shenzhen, Kina – ett par kilometer från det 

China news
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tidigare kontoret – håller man som bäst på att 
komma i ordning på nya kontoret och lagret. 
Tidigare har viss mellanlagring skett hos sam-
arbetspartners. 

Med de nya lagerlokalerna har E&K ännu bätt-
re möjligheter att hantera de logistikuppdrag 
man redan har och man ser fram emot att 
också kunna utföra andra förpackning- och 
avsyningsarbeten framöver.

När ESMAs kunder jobbar mer och mer en-
ligt principerna för lean manufacturing och 
balanserar produktion med efterfrågan, är 
det väldigt viktigt att rätt komponenter finns 
på rätt plats vid rätt tillfälle för att produk-
tionen ska kunna löpa planenligt. För ESMA 
som leverantör betyder det att alla leveranser 
måste vara perfekta: Något annat kan inte ses 
som godkänt.

Inom fordonsindustrin där några av ESMAs 
kunder finns, används MMOG/LE (eller 
Global Logistikbedömning som det heter 
på svenska) för oberoende bedömning av en 
organisations logistikfunktioner. MMOG/LE 
är utarbetat av två branschorganisationer inom 
fordonsindustrin, europeiska Odette och AIAG 
i USA. Det bedömer områdena:

• strategi och förbättring
• arbetsorganisation
• kapacitet och produktionsplanering
• samspel/gränssnitt mot kund
• produktion & produktkontroll
• samspel/gränssnitt mot leverantör.

Bedömningarna inom de olika områdena läggs 
samman och resultatet visar på företagets totala 
kapacitet inom logistik i klassificeringen A, B 
eller C. För att nå A, den bästa klassificeringen, 
krävs ett resultat i MMOG/LE på över 90%.

97/100 - hög nivå på ESMAs logistikarbete
I våras genomgick ESMA en ny MMOG/
LE-bedömning och verifiering av Odette. I 
bedömningen besvarades nittio frågor om allt 
från affärssystem till arbetsbeskrivningar. 

”Vi följer en fiktiv produkt genom hela kedjan 
från inleverans, intern hantering och utleve-
rans”, berättar Martin Wärn, som jobbar som 
Lead Assessor på AB Volvo och är den person 
som verifierade ESMAs bedömning.

”MMOG/LE bedömer förmågan att hantera 
kapacitetsökningar och kontinuerliga för-
bättringar”, säger Martin. ”Under de ca 15 år 
jag har jobbat med MMOG har fler och fler 
företag fått upp ögonen för vikten av ett bra 
resultat av bedömningen, vilket naturligtvis 
gynnar hela branschen.” 

Vad ESMAs resultat blev i årets bedömning? 
97% och en tydlig A-klassificering!

Viktig kvalitetsindikator
”Vi är självklart stolta över det fina resultat i 
bedömningen”, säger Lars Lüdtke på ESMA. 
”Det är ett kvitto på att vårt sätt att arbeta 
med logistik är effektivt och säkerställer en hög 
leveransprecision”.

ESMAs logistikarbete 
- i certifierad världsklass MMOG/LE

MMOG/LE står för Materials Management Operations Guidelines/
Logistics Evaluation, och kallas Global Logistikbedömning på svenska. 
Det är ett standardiserat verktyg för bedömning av logistikfunktioner 
i företag, utarbetat av branschorganisationerna Odette och AIAG. 
Verktyget används av OEM-företag och leverantörer för att säkerställa 
en effektiv tids- och kostnadsbesparande materialhantering. MMOG/
LE är inriktat mot analys av förbättringspotential och anpassat till 
kvalitetsstandarden ISO/TS 16949. 

ODETTE 
Odette är ett europeiskt samarbetsorgan inom fordonsbranschen. 
Odette sammanför logistik- och teknikexperter för att sätta gemen-
samma standarder för fordonstillverkare och deras leverantörer inom 
e-Business, automatisk identifiering, logistikutveckling och produkt-
datakommunikation.

mera komplicerad produkt. Gastankens storlek 
varierar nämligen beroende på temperatur och 
fyllnadsgrad. För att tankbandet skall klara det, 
har det fått en inbyggd fjäderfunktion.
 
Komponenter från ESMAs globala 
nätverk med lokal montering i Sverige 
Tankbanden består av ett flertal komponenter 
som tillverkas av ESMAs samarbetspartners 
runt om i världen. Sex smiden kommer från vår 
smidespartner Schraner i Polen, sprintar och 
skruvar kommer från en skruvtillverkare i Kina, 
distansmuttrarna från vår partner i Taiwan, 
brickorna från vårt eget dotterbolag E&K i 
Kina och fjäderpaketet levereras av vår partner 
Thuveprofiler som finns i Nybro. Det är även 
Thuveprofiler som står för bearbetningen av 
smidena samt monteringen av det kompletta 
tankbandet. Monteringen sker i samarbete 
med Del-ta, ett lokalt företag i Nybro och 

I fler och fler städer runt om i Europa för-
bjuds lastbilar som kör på diesel, på grund 
av emissionerna de släpper ut och lastbilar-
nas ljudnivå. 

Nu lanserar en av ESMAs kunder en lastbil
som drivs med gas istället för diesel. Att 
använda gas som drivmedel ger flera fördelar. 
Lastbilen går mycket tystare än motsvarande 
diesellastbil, vilket gör att den tillåts köra i 
städerna på nätterna. Den nya lastbilen får 
även köra i de städer som har, eller kommer att 
införa, dieselförbud.

Inbyggd fjädring för varierande tankstorlek 
Till denna gaslastbil har ESMA fått uppdraget 
att leverera tankbanden, det vill säga de band 
som håller gastankarna på plats. Till skillnad 
från tankbanden på en vanlig dieseltank, som 
är ganska enkla, är gastankbanden en betydligt 

Flexibla band runt gastankarna 
på ny lastbilsmodell

Kalmar som skapar meningsfull sysselsättning 
för personer som har svårt att konkurrera på 
arbetsmarknaden. 
 

Tankbandet innehåller många komponenter 
och genom ESMAs globala nätverk av tillverka-
re har vi kunnat ta fram en produkt som håller 
ett konkurrenskraftigt pris och hög kvalitet.

E&K på plats i nya 
lokaler i Shenzhen



År 1889 grundade Max Bessey företaget BESSEY 
som blankstålsdrageri i Stuttgart. Sedan denna tid har 
företaget kontinuerligt utökat sitt produktsortiment. I 
mitten av 1930-talet började BESSEY producera ma-
nuella spännverktyg och har sedan dess bekräftat sin 
innovationskraft genom en hel rad patent. 1979 över-
tog de dem redan kända plåtsaxarna Erdi. BESSEY fo-
kuserar på områdena spännteknik och skärteknik samt 

Om Hansson & Frife
Hansson & Frife är generalagenter för världsledande verktygs-
tillverkare och verksamma på den svenska marknaden sedan 
1941. Vi säljer och marknadsför främst våra fabrikat genom 
ledande grossister och återförsäljare. 
 Behöver du som slutkund information och råd hjälper vi 
gärna till, samt händvisar till lämplig återförsäljare. Sedan 1995 
är Hansson & Frife ett dotterbolag till ESMA Försäljnings AB.

Hansson&Frife Domnarvsgatan 18, 163 53 Spånga 
Besöksadress: Domnarvsvägen 8 
Tel: 08-760 25 10 E-post: hansson.frife@Esma.se 
www.hanssonfrife.se 

Morgonstierne Verktyg A/S Holmenkollveien 129b, NO-0787 Oslo 
Tel: +47 22 49 28 00  E-post: tools@morgenstierne.no 
www.morgenstierne.no

Nyheter från 

Insexnycklar, hylsnyckel-
satser och bitsmejslar. 

Borrsatser, stegborrar, 
gängsatser med mera 
för trä, betong och metall. 

Knivar med bra grepp 
som tål tuffa tag. 

Insexnycklar i millimeter-, 
tum- och torxutförande 
för alla situationer.  

Pennorna som skriver på 
alla underlag!

Skyddsskor - Snygga och 
säkra italienska skor! 

Skyddsskor – lätta och 
snygga Italienska skor

Hansson & Frife representerar 
dessa varumärken i Sverige

Under 125 år har Bessey tillverkat tvingar, saxar och 
knivar, med fokus på hög kvalitet och innovativa idéer. 

Specialist på skruvmejslar, bits och insexnycklar med 
över 3000 artiklar i sitt program. Weras verktyg gör livet 
lättare, säkrare och fullt av glädje. 

L.S. Starret  Company, grundat 1880, tillverkar över 
5000 variationer av precisionsverktyg, mätinstrument, 
hålsågar och sågblad för professionella användare.

STABILA är internationellt erkänd som specialist för 
vattenpass, lasrar, måttstockar och måttband.

Tajima Tool Corporation grundades 1909 och är Japans 
största  tillverkare av handverktyg såsom fogsprutor, 
mätverktyg och brytbladsknivar.

Rennsteig tillverkar handverktyg för kabelarbete, 
specialverktyg för VVS, metallarbete, konstruktion och 
montering.

Nyhet från Bessey!
Med den nya transmissionstvingen GearKlamp från BESSEY har du nu 
lösningen för att utföra spännarbeten perfekt och bekvämt även där det 
är mycket ont om plats. För att åstadkomma detta har BESSEY skilt 
spindeln från handtaget och lagt handtaget kring skenan i den nya GearKlamp. 
Med varje vridning överförs spännkraften därifrån till spindeln av en dold 
mekanik i glidbygeln. Det ger betydligt bättre ergonomi eftersom man kommer 
åt att använda tvingen i trånga utrymmen. Finns i fyra storlekar med olika 
maximala öppningsmått, från 15 till 60 cm. 

Köp våra snygga italienska skyddsskor 
till dina anställda! Återkom för mer info.

högkvalitativa blank- och ädelstål. Den unika position 
som tillverkare av verktyg och precisionsstål ger 
BESSEY avgörande kvalitetsfördelar då de kan erhålla 
material för skenor och spindlar direkt och vet exakt 
vilken kvalitet de olika komponenterna har. ”Den som 
upphör att bli bättre är inte längre bra”. Enligt denna 
princip som var firmagrundarens ledstjärna handlar 
och arbetar Bessey än idag och även i framtiden. 


