
Fästelement - En av ESMAs 
hörnstenar sedan starten 1951

Våra leverantörer
När kraven blir mer extrema behöver produk-
tion och tillverkning svara med samma sätt. 
Esmas nya samarbetspartner Walker Precision 
Engineering Ltd är en pålitlig partner som vi 
presenterar närmare i detta magasin.

Läs mer på nästa uppslag

Vår verksamhet
Sedan ESMA startade 1951 har fästelement varit 
en viktig hörnsten i ESMAs verksamhet. Mycket 
har hänt sedan dess och ESMAs erbjudanden har 
utvecklats. För att möta kundernas efterfrågan 
ligger idag fokus på kundanpassade fästelement.  
  Mer om detta kan ni läsa nedan

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

Sedan starten 1951 har fästelement varit en 
viktig hörnsten i ESMAs verksamhet. Historiskt 
har ESMA tillhandahållit ett lager av stadard-
artiklar. För att möta kundernas efterfrågan 
ligger idag fokus på kundanpassade fästelement.

 

Tillsammans med våra 20-tal samarbetspartners inom fästelement kan 
ESMA leverera en stor bredd av komponenter med olika former av 
gänga. Allt från muttrar med gänglåsning till oljepluggar och höghåll-
fasta skruvar. ESMA levererar skruvar med gängor från M1 till dentalin-
dustrin (ytterdiameter 1 mm) och uppåt. En majoritet av våra partners 
inom fästelement är belägna i Europa men det finns även ett antal i 
Taiwan, Japan och Kina.
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Våra ledord är tillgänglighet och service. 

Våra kunder
ESMA har fått förtroendet att leverera 
däcktryckmätare till en svensk kund inom 
fordonsindustrin. Tryckmätaren är anpassad 
för att kunna mäta däcktrycket på tvilling-
monterade däck. 
          Läs mer på nästa uppslag

China news
Efter många utmaningar de senaste två åren av 
pandemi och lock downs har nu E&K anställt 
två nya medarbetare för att möta utmaningar, 
möjligheter och projekt i framtiden.  
  
    Läs mer på nästa uppslag

 
Mindre volymer av fästelement kan levereras via skärande bearbetning 
med korta ledtider. Större volymer kan rationellt produceras genom 
kallomformning. Kallomformning innebär att materialet, i form av tråd, 
omformas i rumstemperatur i ett verktyg i flera steg. Processen sker över 
materialets sträckgräns och vanligtvis i 4–6 steg.
          Läs mer på nästa uppslag
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Svensk verkstadsindustri har bra fart under vingarna och efterfrå-
gan ligger fortfarande på höga nivåer.
Ny marknadspåverkan har vi fått via Rysslands angrepp och krig 
mot Ukraina. Inte bara industriproduktion påverkas, även stora 
delar av Europas livsmedelproduktion berörs. Ytterst är det dock en 
befolkning som nu lider kraftigt under den ryska aggressionen.
Detta har medfört att, till redan tidigare betydande kostnadsök-
ningar som drabbat råmaterial och internationella frakter som 
kommit i kölvattnet från Covid-pandemin, nu spätts på med 
kraftigt stigande energikostnader. Det finns även frågetecken 
kring framtida leveranser av olja och gas som behövs i betydande 
omfattning i många av våra produktionskedjor. Allt detta driver 
inflationsnivåerna kraftigt uppåt och årets första sex månader har 
visat på höjder som de flesta av oss inte räknat med och många 
aldrig upplevt under sin levnadstid.
 
Under rådande tider är det då viktigt att vårda gamla väl inkörda 
relationer så att leveranskapaciteten även långsiktigt kan säkras.
ESMA står här väl rustade både när det gäller vårt leverantörsnät-
verk men även med kundanpassade logistiklösningar.
 
Titta gärna på artikeln gällande vårt nya samarbete med Walker 
Precision Engineering Ltd i denna utgåva.
 
Låt oss nu hoppas att den ryska ledningen tar sitt förnuft till fånga 
och söker en fredlig väg framåt så att även Ukrainas befolkning 
kan få en dräglig framtid.

Jag önskar er en skön sommar!

Christian Hähle
VD, ESMA

VD har ordet

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

Vid större dimensioner, vanligtvis från M30 
och uppåt, behöver omformningen ske i varmt 
tillstånd för att möjliggöra den plastiska de-
formationen. Varmomformning ger inte lika 
fina toleranser och hög produktionstakt som 
kallomformning vilket gör att efterbearbetning 
av vissa egenskaper därför ofta är nödvändig. 
Verktygen är något enklare vilket innebär att 
investeringen i dessa är något lägre. Kallom-
formning kräver vanligtvis större partier. Därför 
lagerhåller ESMA större volymer av kallomfor-
made komponenter för att jämna ut kunders 
materialflöde. För bästa korrosionsskydd och 
friktionsegenskaper skräddarsyr ESMA den 
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Fortsättning från föregående sida

Nya medarbetare till ESMA

Fredrik Cederqvist jobbar sedan september 2021 som Key Account Manager 
och försäljningsingenjör hos oss på ESMA. Fredrik började sin yrkesbana som 
rörmontör och rörsvetsare inom fjärrvärme- och processindustri. Därefter valde 
Fredrik att studera till högskoleingenjör med inriktning maskinteknik på Karl-
stads universitet. Efter studierna har Fredrik jobbat som projektledare inom oli-
ka energiprojekt, bland annat med projekt inom fjärrvärme och vindkraftverk. 
Vi välkomnar Fredrik till ESMA och hoppas Fredrik kommer trivas bra hos oss. 

Telefon: 070-508 16 81
E-post: fredrik.cederqvist@esma.se

Grezgorz Caban jobbar sedan juni 2021 hos oss på lagret. Grezgorz brinnande 
intresse för bilar, motorcyklar och lastbilar gjorde att han tidigt valde att utbilda 
sig till bilmekaniker. Innan Grzegorz började på ESMA jobbade han på sin brors 
byggfirma. Grzegorz är nyfiken och ser fram emot att utveckla sig inom lager och 
logistik samtidigt som han har planer på att börja studera på distans. Grzegorz 
intressen och utbildning kommer bli värdefullt för oss på ESMA. Vi hälsar Gr-
zegorz välkommen till oss på ESMA.

ESMA har fått förtroendet att leverera däcktryckmätare till en svensk 
kund inom fordonsindustrin. Tryckmätaren är anpassad för att kunna 
mäta däcktrycket på tvillingmonterade däck. Däcktryckmätaren kom-
mer att säljas som tillbehör och beräknad volym är några tusen mätare 
per år. Tillverkningen sker hos Flaig i Tyskland som är ett traditionsrikt 
familjeföretag med runt 10 medarbetare.

Vill du veta mer är du varmt välkommen 
att kontakta Lars Lüdtke på lars.ludtke@esma.se

ytbehandling som önskas, till exempel fosfate-
ring, elektrolytisk ytbehandling och zink-fla-
ke. För att säkra att förband inte lossnar av 
vibrationer samt är täta för gaser och vätskor, 
finns en mängd produkter som kan applice-
ras på gängan. Vanligast förekommande är 
mikrokapslad låsningsvätska (precote® 85 med 
flera) eller klämmande polyamidbeläggningar 
(Clemm-Loc). 

Mikrokapslade låsningar krossas vid montering 
och en kemisk härdprocess initieras. Detta 
ger generellt ett starkare skydd än klämmande 
beläggning. Dock måste tid upplåtas för att 

härdning ska ske. Klämmande beläggningar 
däremot kan belastas omedelbart efter monte-
ring. En förapplicerad gänglåsning förenklar 
och minimerar misstag vid montering och 
eliminerar behov av ytterligare mekaniska 
säkerhetselement.

Däcktryckmätare till svensk 
kund inom fordonsindustrin

Fördel med kallomformning: 
•   Hög produktivitet
•   Litet eller inget behov av efterbearbetning
•   Litet materialsvinn 
•   Hög hållfasthet tack vare deformationshårdnande
•   Goda dimensionstoleranser och fina ytor

 
Utöver traditionella skruvar och muttrar levere-
rar ESMA bland annat pinnskruvar, blindnitar, 
stift, pinnar, SEMS-skruvar och stoppskruvar.

Vill du veta mer är du varmt välkommen att 
kontakta Viktor Hähle på viktor.hahle@esma.se



Walkers huvudsakliga produktionsområden är optiska system för bland 
annat försvars-, flyg- och rymdindustri. Walker har en högteknologisk 
tillverkning med bearbetning i kontrollerade miljöer, där man kan nå en 
noggrannhet på 0,4 tusendelar (0,0004 mm).

Utöver svarvning, fräsning, gnistning och slipning, erbjuder Walker även 
ytbehandling och montering. Stora delar av tillverkning och montering 
sker i renrum.

För efterbehandling har Walker anlöpningsugnar samt ett flertal olika 
ytbehandlingsprocesser som förgyllning, anodisering och lackering. 
Processer som Walker jobbar med vid montering inkluderar bland annat 
lasersvetsning och lödning. Vid denna typ av produktion är kvalitets-
uppföljning och processäkring en stor och viktig del. All mätning utförs 
i kontrollerade miljöer där man nyttjar bland annat röntgen samt 12 st 
CMM maskiner.

Efter många utmaningar de senaste två åren av pandemi och lock 
downs med problem inom logistik och transporter, har nu E&K 
anställt två nya medarbetare för att möta utmaningar, möjlig-
heter och projekt i framtiden. Helen Liu arbetar sedan december 
2021 som säljkoordinator på E&K. Sedan oktober 2021 arbetar 
även Eagle Xu på E&K och ansvarar för lager och logistik. 

Vi på ESMA och E&K önskar båda välkomna och hoppas de skall 
trivas hos oss.  Vi ser fram emot att möta morgondagens utma-
ningar och möjligheter tillsammans. 

China 
news
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Våra ledord är tillgänglighet och service. Våra ledord är tillgänglighet och service. 

När kraven blir mer extrema behöver produktion och tillverkning svara med samma mått. Detta bidrar ESMAs nya samarbets-
partner Walker Precision Engineering Ltd till. 1979 grundade bröderna Gary and Mark Walker företaget som idag sysselsätter 
290 medarbetare med verksamhet i både Storbritannien och Polen.

Produktion med hög precision
- Walker Precision Engineering

Nya medarbetare på E&K

Walker i rymden
Walker har levererat över 500 000 nyckelkomponenter till fler än 300 
satelliter som t.ex. Galileo, OneWeb och Thuraya. Här tillhandahåller 
man högprecisa komponenter med högt ställda kravspecifikationer, ytbe-
läggningar samt komplexa monteringsprocesser. Allt i Walkers egen regi. 
Precision är en avgörande faktor för Walker. Därför sker montering av 
mekaniska och elektriska komponenter i renrum enligt klassning 1000.

Walker äger sin tillverkningsprocess och använder egenproducerat 
material där man jobbar med lättmetaller som sedan pulverförtätas med 
målet att hålla vikten så låg som möjligt för slutanvändarens komponenter. 
Därefter kan detaljerna ytbehandlas i en beläggningslina godkänd enligt 
Nadcap.

Behöver du komponenter inom dessa områden är du varmt 
välkommen att kontakta Karl Haglund på karl.haglund@esma.se

För Walker är perfektion ett ledord och man lever och arbetar efter 
mottot: “Together we grow, delivering excellence in all we do”

Walker Precision Engineering Ltd. är certifierade enligt; 
Nadcap (Guldnivå), AS9100D, ISO9001, Joscar och Cyber Essentials. 



Om Hansson & Frife
Hansson & Frife är specialister på handverktyg och verksamma på den 
svenska marknaden sedan 1941. Vi säljer och marknadsför våra fa-
brikat främst genom ledande grossister och återförsäljare. Behöver du 
som slutkund information och råd hjälper vi gärna till, samt hänvisar 
till lämplig återförsäljare. Sedan 1995 är Hansson & Frife ett dotterbolag 
till ESMA Försäljnings AB.

Hansson & Frife AB 
Domnarvsgatan 18, 163 53 Spånga 
Telefon: 08-760 25 10 
E-post: hansson.frife@esma.se 
www.hanssonfrife.se 

Nyheter från 

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

Hansson & Frife representerar 
dessa varumärken i Sverige

L.S. Starrett  Company, grundat 1880, 
tillverkar över 5000 varianter av preci-
sionsverktyg, mätinstrument, hålsågar 
och sågblad för professionella användare. 

Den unika positionen 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 komponen-
terna har.

När det gäller att spänna eller klippa 
material har BESSEY ett stort antal 
smarta och användarvänliga produk-
ter för en mängd olika tillämpningar 
inom byggnation och industri; trä-
bearbetning, svetsning, montering, 
takarbeten bland mycket annat.

BESSEY kännetecknas av hög kvalité 
och innovation och finns represente-
rade i över 100 länder tack vare sin 
utveckling på marknaden i över 130 
år.”Den som upphör att bli bättre är 
inte längre bra”. 

Enligt denna princip, som var firma-
grundarens ledstjärna, handlar och 

arbetar BESSEY än idag och drivs 
vidare av in i framtiden.

Ända sedan starten höjer BESSEY 
kontinuerligt ribban inom spänn- 
och skärteknik. Det skapas ständigt 
nya, innovativa produkter som 
baseras på en tradition av mångårig 
erfarenhet liksom gedigen forsknings- 
och utvecklingskompetens. I bästa 
BESSEY-anda; av material som håller 
mycket hög kvalitet och tillverkade 
med den senaste tekniken. För ga-
ranterad maximal komfort, säkerhet, 
användarvänlighet och ergonomi. Så 
att du kan dra nytta av ett enastående 
innovationsförsprång även i fram-
tiden. Helt enligt företagets motto: 
”BESSEY - Helt enkelt bättre.”

Vi på H&F är stolta att representera 
BESSEY på den svenska marknaden. 
Vill du veta mer om vad BESSEY kan 
erbjuda dig, kontakta oss så berättar 
vi mer.

Det här är berättelsen om BESSEY

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

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

STABILA är internationellt erkända som 
specialister för vattenpass, lasrar, mått-
stockar och måttband.

Rennsteig tillverkar handverktyg för 
kabelarbete, specialverktyg för VVS, me-
tallarbete, konstruktion och montering.

I en källare i Cronenberg år 1882 grunda-
des det som idag är det absolut världsle-
dande varumärket för tänger: Knipex.

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

Pennor som skriver på alla underlag! Hammare och släggor för professionella 
hantverkare.

År 1889 grundade Max Bessey verksamheten som blankstålsdrageri i Stuttgart. 
Företaget är fortfarande familjeägt och har kontinuerligt utökat sitt produktsor-
timent. I mitten av 1930-talet började man producera manuella spännverktyg 
och har sedan dess bekräftat sin innovationskraft genom en hel rad patent. 1979 
övertog Bessey de redan kända plåtsaxarna Erdi. BESSEY fokuserar på områdena 
spännteknik och skärteknik samt högkvalitativt blank- och ädelstål.


