
ESMA + Samhall en framgångssaga

Våra kunder
Sedan oktober 2016 levererar E&K två olika 
verktygskit till UD Trucks i Japan. Det är den 
nya generationen av UD Trucks tunga lastbilar, 
med modellnamnet Quon, som utrustas med 
verktygskiten.... 
Läs mer på nästa uppslag

China news
E&Ks producentpartner sedan många år, 
företaget Hongzhan, har under sommaren 
flyttat till nya lokaler i Dongguan. I samband 
med flytten har Hongzhan också bytt namn till 
Beiyang Machinery Technology... 
Läs mer på nästa uppslag

Våra leverantörer
ESMAs partner inom sinter, spanska AMES, 
visar god tillväxt och expanderar nu kraftigt för 
att möta kundernas ökade efterfrågan. AMES 
har nyligen färdigställt en första fabrik i Kina 
och man bygger nu nya anläggningar i Ungern 
och USA... Läs mer på nästa uppslag

Vår verksamhet
ESMA har bytt kostym online - sedan några 
veckor tillbaka hittar du ett nytt ESMA på 
nätet. Självklart är det ESMA du känner så väl 
kvar, precis som vanligt, men vi kände att det 
var dags för en uppdatering av vår webbplats....
Läs mer på nästa uppslag
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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

I Spånga pågår ett mångårigt samarbete 
mellan ESMA och företaget på granntomten 
- Samhall. En win-win-lösning, där Samhalls 
medarbetare arbetstränar och kommer ut på 
arbetsmarknaden och ESMA får dedikerade 
och stolta konsulter på rätt plats. Nyligen 
blev ESMA nominerade till Visa vägen-priset 
som årets arbetsgivare.

Samhall, som ägs av svenska staten, är en av landets största arbetsgivare 
och världsledande inom sitt område. Företagets uppdrag är att skapa 
utvecklande arbeten åt personer med olika funktionsnedsättningar. 

Givande samarbete som ständigt utvecklas
2011 flyttade Samhall sina lokaler till ESMAs granntomt i Spånga. 
Sedan dess har samarbetet företagen emellan utvecklats mer och mer. I 
dagsläget sysselsätter ESMA och Samhall tillsammans ett femtiotal per-

soner i Spånga och de senaste fyra åren har Samhalls medarbetare i olika 
roller sett till att det med mycket korta ledtider skickas en leverans med 
verktygskit från ESMA till Volvo Trucks varje torsdag.

”Med Samhall har vi hittat ett samarbete som gynnar båda parter. 
Vi är glada att kunna bidra till att bryta det utanförskap personer med 
funktionsnedsättning och andra som står utanför arbetsmarknaden ofta 
upplever”, säger Lars Lüdtke på ESMA.  Läs mer på nästa uppslag...

ESMA + Samhall en framgångssaga

Våra ledord är tillgänglighet och service. 



Susanne Held kommer till oss från IBM där hon arbetade med 
administrativ hantering av IT-tjänster, som processer, kvalitets-
säkring och koordinering.
     Susanne började på ESMA i april och arbetar bland annat med 
tullhantering och andra administrativa uppgifter. Susanne är 
också ansvarig kontorskoordinator för ESMAs kontor i Stockholm.

E-post: susanne.held@esma.se
Telefon: 08-474 42 49

Adam Stolinski jobbar sedan slutet på 2016 på lagret hos oss på 
ESMA, där han tar hand om våra kunder på Volvo, Renault och 
Haldex. Adam, som ursprungligen kommer från Gdansk i Polen, 
har tidigare jobbat inom lager och logistik i 18 år på Elfa Distrel 
och också varit lastbilsförare på UPS.

E-post: adam.stolinski@esma.se
Telefon: 08-474 42 78 

Amin Hallak har varit hos oss som konsult sedan förra året, men  
nu kan vi också välkomna honom som anställd på ESMA. Amin 
jobbar på lagret och ansvarar just nu för våra Scania-leveranser. 
Amin, som också jobbar med vårt dotterbolag Hanson & Frife, har 
studerat handel och administration på gymnasiet. 

E-post: amin.allak@esma.se
Telefon: 08-474 42 16

Nya medarbetare till ESMA
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Välkommen till ett nytt nummer av ESMAgazine. I den här 
utgåvan kan du läsa om stor efterfrågan på både sintrade 
och precisionssmidda komponenter hos våra leverantörer. 
Jag vill också gärna nämna nyheten om UD Trucks (du hittar 
den under China news här i tidningen), där vi tillsammans 
med vårt dotterbolag E&K i Kina nu förser även japansk 
fordonsindustri med specialkomponenter. 

Vi på ESMA jobbar mer och mer med logistiken kring våra 
leveranser till dig som kund. Med vårt stora nätverk av till-
verkare och våra anpassade logistikflöden hjälper  vi dig 
stärka din konkurrenskraft. 

Om vi, tillsammans med dig som kund, också kan ta fram 
optimala varuflöden in till dina monteringsenheter - ja, då 
kan vi gemensamt sänka vår påverkan på miljön. 

På ESMA noterar vi en stark volymtillväxt i just logistikflöden 
och vi har därför börjat titta på möjligheter för att ytterligare 
optimera våra tjänster inom området. Under sommaren har 
vi inlett en översyn av vår befintliga kapacitet och ansökt om 
bygglov för en utbyggnad som kan säkerställa behovet på 
mellanlång sikt.

Med en förhoppning om ett fortsatt gott samarbete - med 
allt lägre miljöpåverkan.

Christian Hähle
 

VD har ordet

ESMA har bytt kostym online - sedan några 
veckor tillbaka hittar du ett nytt ESMA på 
nätet. Självklart är det ESMA du känner så väl 
kvar, precis som vanligt, men vi kände att det 
var dags för en uppdatering av vår webbplats. 

Nytt på esma.se är tydligare information om de 
produktområden och bearbetningsmetoder vi 
ofta arbetar med. Vi har också ett nytt upplägg 
där vi bland annat hoppas kunna dela med oss 
av all den kunskap och kompetens som finns 
hos våra medarbetare här på ESMA.  

Tydligare och mer 
tillgängligt på nya esma.se

Vi vill att du som inköpare, konstruktör och lo-
gistiker snabbt och lätt ska hitta rätt person att 
prata med. Du hittar numera rätt person både 
via våra produktområden och vår kontaktsida.

”Vi vill ge en tydligare bild av ESMAs erbju-
dande och den kompetens som finns i före-
taget”, säger ESMAs Martin Schleifstein. ”Vi 
hoppas att webbplatsen ska göra det enklare för 
ännu fler att välja ESMA och ser fram emot att 
skapa nya kontakter.”

Fortsättning från första sidan...

ESMA och Samhall 
en framgångssaga
Tillsammans skapar vi arbetsmöjligheter för människor med funktions-
nedsättningar. Samhalls modell innebär att medarbetare anställs för att 
arbetsträna hos Samhall och målet är att medarbetarna så småningom 
ska lämna Samhall för en riktig anställning. 

”I ESMA har vi hittat en fantastisk partner som kan bidra med 
utvecklande arbeten för våra medarbetare”, säger Jimmy Wallmo, 
Samhalls områdeschef i Spånga. ”Samarbetet började med enklare 
arbeten, som till exempel etikettering, men vi har utvecklats tillsam-
mans över tid och nu jobbar medarbetarna med mer avancerade 
arbetsuppgifter.” 

För något år sedan började ESMA också anställa medarbetare från 
Samhall. ”Det är vårt mål att matcha rätt person till rätt arbete, 
och på ESMA har det blivit så himla bra”, fortsätter Jimmy Wallmo 
på Samhall. ”De har verkligen fått en bra personlig matchning och vi 
är väldigt glada att vår mångåriga relation också leder till anställningar.”

Visa vägen-priset? Tyvärr gick ESMA inte vidare till finalen, men ESMA 
ser nomineringen som ett bevis på en god relation. ”Att ha hittat ett så 
utvecklande samarbete, det är det som vi ser som den största framgången”, 
avslutar Lars Lüdtke på ESMA.

VISA VÄGEN-PRISET
Visa vägen-priset delas ut av Samhall och uppmärksammar 
de arbetsgivare och eldsjälar som varje år har gjort mest för 
att öppna upp arbetsmarknaden för personer med funktions-
nedsättningar.

”Vi är glada att kunna bidra till att bryta det utanför-
skap personer med funktionsnedsättning och andra 
som står utanför arbetsmarknaden ofta upplever.”

Våra ledord är tillgänglighet och service. Våra ledord är tillgänglighet och service. 



Hongzhan flyttar till nya lokaler 
E&Ks producentpartner sedan många år, företaget Hongzhan, 
har under sommaren flyttat till nya lokaler i Dongguan. I sam-
band med flytten har Hongzhan också bytt namn till Beiyang 
Machinery Technology. De nya lokalerna är modernare och har 
en bättre lämpad utformning för Beiyangs produktion. 

Tillverkningen är fokuserad på skärande bearbetning i aluminium. 
En stor del av komponenterna bearbetas från rör för att minska
materialåtgången och cykeltiden. Tillsammans med lokala 
leverantörer av extruderat aluminium kan unika profiler som 
är anpassade till varje komponent tas fram.

I den nya lokalen har Beiyang installerat nya CNC-svarvar. 
Företaget har idag ett 20-tal maskiner. Kvalitetsavdelningen 
har utökats med en koordinatmätmaskin. Produktionen i 
Beiyangs nya anläggning har fått en bra start i samband med ett 
större kontrakt med en global systemleverantör inom fordonsin-
dustrin. Leveranser till Europa, USA och Kina hanteras av ESMA 
och E&K.

China news

För att möta marknadens behov av precisions-
smidda och bearbetade komponenter har 
SONA BLW investerat i en ny bearbetningsan-
läggning i Polgár, Ungern. Anläggningen som 
togs i drift i januari i år ska förses med smidda 
ämnen från Tyskland och fokusera på skärande 
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ett flertal andra legeringar samt filter i rostfritt 
stål och brons. AMES sintrade lager (som går 
under namnet Selfoil®) finns i ett standardsor-
timent, men kan även anpassas efter önskade 
dimensioner. 

I ett sintrat lager fylls porositeten i materialet 
med smörjmedel, vilket kan skapa en tunn film 
under rotation. Filmen minskar friktion och 
ger mindre slitage och en lägre ljudnivå. 

Vi på ESMA hjälper dig gärna göra rätt kompo-
nentval och bistår tillsammans med vår partner 
AMES vid konstruktion av sintrade lager. 

ESMAs partner inom sinter, spanska AMES, 
visar god tillväxt och expanderar nu kraftigt för 
att möta kundernas ökade efterfrågan.

AMES har nyligen färdigställt en första fabrik 
i Kina och man bygger nu nya anläggningar i 
Ungern och USA. Samtidigt har flera av AMES 
produktionsanläggningar i Spanien fått utökad 
kapacitet och på den svenska marknaden driver 
man flera intressanta projekt inom personbilar 
och tunga fordon.

Utöver kundspecifika mekaniska komponenter 
tillverkar AMES sintrade lager i brons, järn och 

Stor efterfrågan på AMES 
sintrade metallkomponenter

E&K levererar till 
UD Trucks nya lastbilar

Sedan oktober 2016 levererar E&K två olika verktygskit till UD 
Trucks Japan direkt från Kina. Det är den nya generationen av UD 
Trucks tunga lastbilar, med modellnamnet Quon, som utrustas 
med verktygskiten.

E&K, som sedan tidigare levererar verktygskit till Volvo i Thai-
land och Indien, har visat att man är en pålitlig leverantör med 
kvalitativa produkter och hög leveranssäkerhet. Upphandlingen 
vanns till stor del på pris, som kunde nås genom förslag på kost-
nadssänkningar och volymfördelar genom en standardisering av 
produkterna i verktygskiten.

SONA BLW Group är en tillverkare av precisionsmidda komponenter 
för fordonsindustrin och ESMAs partner sedan många år. SONAs 
produktprogram består av kuggdetaljer, synkronringar, axlar samt 
motor- och transmissionskomponenter. Företaget driver sedan tidi-
gare tre anläggningar för precisionssmide i Tyskland och sysselsät-
ter globalt drygt  2 300 personer.

SONA BLW bygger ny 
anläggning i Ungern

Ny medarbetare E&K 
Under april månad förstärkte E&K China 
inköps- och försäljningsorganisationen 
med Sarah Wang. Sarah kommer från ett 
tidigare arbete inom administration och 
marknadsföring hos ett elektronikföretag 
och har också studerat Business English 
Translation på Hubei University of Econo-
mics.

Våra ledord är tillgänglighet och service. Våra ledord är tillgänglighet och service. 

bearbetning, värmebehandling och slutkontroll. 
Investeringar om totalt 13,5 miljoner euro 
är planerade för de kommande fem åren och 
anläggningen ska, när den är fullt utbyggd om 
fem år sysselsätta 130 personer. 



Att skruva. Det är det som exalterar Weras Tool Rebels. På Wera 
är det ren passion som bidrar till att medarbetarna ständigt 
utmanar standarder och uppfinner nya skruvdragningsverktyg. 
De tydligt stigande försäljningssiffrorna visar att deras koncept 
är framgångsrikt.
   För att säkerställa det globala utbudet av skruvdragningsverktyg 
har Weras Tool Rebels skapat ett nytt logistikcenter i Wuppertal, 

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 slutförbrukare information och råd hänvisar 
vi dig gärna till lämplig återförsäljare. Sedan 1995 är Hansson 
& Frife ett dotterbolag till ESMA Försäljnings AB.

Hansson&Frife Domnarvsgatan 18, 163 53 Spånga 
Besöksadress: Domnarvsgatan 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 

Skyddsskor - Snygga och 
säkra italienska skor! 

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!

Industripennor, blyerts-
pennor och specialpennor.

Hansson & Frife representerar dessa varumärken i Sverige

Specialist på skruvmejslar, bits och insexnycklar med över 3 000 
artiklar i sitt program. Weras verktyg gör livet lättare, säkrare och 
fullt av glädje. 

I en källare i Cronenberg år 1882 grundades det som idag är det 
absolut världsledande varumärket för tänger: Knipex.

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

L.S. Starrett Company, grundat 1880, tillverkar över 5 000 variatio-
ner av precisionsverktyg, mätinstrument, hålsågar och sågblad för 
professionella användare.

STABILA är internationellt erkända som specialist för vattenpass, 
lasrar, måttstockar och mätband.

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

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

Wera, vår specialist på mejslar och bits, öppnar 
nytt logistikcentrum. Låt framtiden komma!

Tyskland. På en yta av 20.000 kvm har man utmanat både 
logistikhantering och processer i en helt ny byggnad. Logistik-
centralen har precis startat upp sin verksamhet och de nya lastbi-
larna, i den typiska Wera-designen, har hittat sina nya hem. Wera 
har nu alla förutsättningar för att uppfylla det framtida stigande 
behovet, på Weras typiska sätt: med fokus på att göra kundens 
och konsumentens liv enklare, säkrare och fullt av glädje.

Wera, vår specialist på mejslar och bits, öppnar 
nytt logistikcentrum. Låt framtiden komma!


