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medarbetare, kunder och leverantörer. Självklart kan 
vi inte i detalj ge riktlinjer för allt, men i stora drag har 
vi sammanfattat våra etiska, sociala och miljömässiga 
förhållningsregler i syfte att tydliggöra våra värderingar. 

Trygghet i ett större perspektiv
Ett bra exempel på vårt ansvarstagande är vår medverkan 
i det egyptiska barnhemmet DGSS. En fantastisk 
verksamhet, där en av Axelents grundare, Folke Axelsson, 
tillsammans med två andra företagare, startade upp ett 
mindre projekt som genom engagemang och oerhört 
många ideella timmar utvecklats till en stor verksamhet 
som nu blommar för fullt.  DGSS är också ett tydligt bevis 
för att vi kan leverera trygghet på olika plan.  Axelent ska 
vara en trygghet för medarbetare, leverantörer och kunder 
men också till våra medmänniskor som aldrig hört talas 
om varken maskinskydd eller trådstegar. Det är därför med 
stolthet jag nu kan presentera Axelents värderingar även i 
”broschyrform”. 

En ljus och härlig sommar önskar jag er alla!

Vi bär ett ansvar
Som företagare har vi oftast en väl genomtänkt affärsidé. Vi har strategiska 
och taktiska planer, mål och visioner för hur vår verksamhet ska bedrivas 
och bära vinst. Men vad som är viktigt att tänka på, är att vi också bär 
ett ansvar som inkluderar etiska, sociala och miljömässiga aspekter. På 
Axelent har detta funnits med som en naturlig del sedan starten, men i 
takt med att vi växer som globalt företag har vi nu även satt det på pränt i 
vår Axelent Code of Conduct.

Det handlar om hållbarhet över tid. Att kunna förena 
affärsnytta och tillväxt med sunda relationer och omtanke 
kring miljö och medmänniska. Det ena ska inte behöva 
utesluta det andra. Detta tänk är den enda hållbara vägen 
för att vi ska kunna fortsätta att driva vårt företag över 
generationer.

Axelents värderingar i världen
Axelent är idag verksamt genom dotterbolag och agenter 
i 56 länder. Därmed blir det allt viktigare att vi är tydliga 
med vad vi står för och vad som representerar Axelent 
i tanke, ord och handling. Vi måste vara tydliga till våra 
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Code of Conduct
Vi kan nu stolt presentera Axelent Code of Conduct. Vårt företags 
riktlinjer vad gäller etiska, sociala och miljömässiga frågor. Som 
globalt agerande företag är det oerhört viktigt att vi har dessa 
dokumenterade och självklart också lever efter dem. 

Vi fortsätter vår globala vandring genom att tydliggöra vad 
Axelent står för inom olika områden som rör etiska, sociala 
och miljömässiga frågor. Det som kan vara självklart i 
Hillerstorp, kan vi inte utan dokumentation förvänta oss 
vara lika självklart i Sydamerika, Japan eller Australien 
för att bara nämna några av de länder vi verkar i idag. 
Framgång och tillväxt bär med sig ett ansvar som 
måste gälla alla som jobbar inom gruppen, liksom 
leverantörer och kunder. 

The Spirit of Axelent
För oss på Axelent var det viktigt att inte bara göra 
en formell historia som snart blir ett bortglömt 
dokument. Vi ville skapa något eget som 
förmedlar det som gör oss unika på marknaden 
– The Spirit of Axelent! 
 Vår Code of Conduct kommer därför hållas 
levande och uppdateras kontinuerligt och finns 
att ladda ner från vår webbsida, initialt på 
svenska och engelska.
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God tanke som blev färgstark 
och framgångsrik verksamhet

DGSS - Den Gode Samariten Sverige

Den Gode Samariten Sverige startades av de tre Hillerstorps 
företagarna: Folke Axelsson, Kjell-Ove Gunnarsson och Lars Erik 
Backstig. Tillsammans besökte de 1989 barnhemmet Helwan i 
Kairo. Föreståndaren för barnhemmet, Magdy, gjorde starkt intryck 
på de tre genom sitt genuina intresse, arbetssätt och förmåga att få 
barn att känna en hemkänsla och vara älskade. De tre företagarna 
beslutade sig för att stödja verksamheten på barnhemmet på olika 
sätt. Engagemanget växte och 1992 anordnades en resa till Kairo och 
barnhemmet för 14 personer. Vid hemkomsten bildades föreningen 
Den Gode Samariten i Sverige (DGSS).

Lena Backstig, ordförande i DGSS och en av 
drivkrafterna i verksamheten:

”Tack vare ett fantastiskt engagemang, gåvor och annan 
hjälp från grundare och medverkande företag har DGSS 
kunnat utvecklas hela tiden sedan starten.”

Barnhem med lägenheter
”Idag har vi en verksamhet som inkluderar barn- och 
daghem, fem lägenheter samt undervisning för cirka 30 
barn.  Till vår hjälp har v vi lärare och fyra heltidsanställda 
kvinnor, eller ”mammor” som vi kallar dessa kvinnor som tar 
hand barnen i DGSS.”

Ny resurs i verksamheten
”Det är verkligen stimulerande att se hur DGSS växer och 
hur vi kan hjälpa dessa föräldralösa barn. Vi kommer att 
satsa ännu mer på tonårsflickor framöver då vi får en ny 
resurs till verksamheten genom Malin Åkvist.”

Satsning på tonårstjejer
”Malin var hos oss för tio år sedan och vill nu komma tillbaka 
och bli mer delaktig. Hon kommer att studera arabiska och 
sedan ägna resten av tiden åt framförallt våra tonårstjejer. 
Det är oerhört viktigt att de får rätt förebilder för att kunna 
utvecklas på ett bra och tryggt sätt.”
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32 medverkande företag
”DGSS drivs helt och hållet genom bidrag från våra 
medverkande företag och gåvor. Idag har vi 32 företag som 
stödjer oss och det känns roligt att kunna berätta om hur 
vi varje dag faktiskt har möjlighet att förbättra tillvaron för 
de barn som tillhör DGSS. Utan vårt barnhem hade många 
av dem fortsatt att vara gatubarn med en väldigt dyster 
framtidsprognos.”

Stöd till universitetsstudier
”Vi vill också berätta om att vårt engagemang numera inte 
bara inkluderar de yngre barnen och tonåringarna. DGSS 
har även beslutat att finansiera utbildningen för de flickor 
som valt att studera vidare på universitet. Med dessa studier 
i bagaget kommer de att ha riktigt bra förutsättningar för ett 
fortsatt gott liv. Det känns riktigt bra att nu kunna bidra även 
med detta.”

Vill du också stödja DGSS?
Vi tar tacksamt emot alla former av stöd till vår 
hjälpverksamhet. 

Hör av dig till:

Lena Backstig, informationsansvarig, tel: 0370 - 225 78, 
lenabackstig@yahoo.se
Gert-Ove Nilsson, kassör, tel 0370 – 37 33 09, 
gertove@gunnarstrad.se
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”Min roll på Axelent har 
hela tiden utvecklats”

Den 6 juli slutar Anna-Greta Malm sin 
anställning som controller på Axelent efter 
15 år. Från början en energisk idrottslärare, 
som valde att sadla om och bli civilekonom. 
Anna-Greta slutar för att nu få tid att njuta 
av det hon tidigare fått göra vid sidan av 
sitt ansvar på Axelent. Ett spännande liv 
långt ifrån siffror hägrar golf, fotografering, 
framkallnig av svartvita foton och ännu 
närmare kontakt med barn och barnbarn. 

Det är energi som vi förknippar med Anna-Greta. Energi 
och en fantastisk förmåga att skapa struktur och kontroll 
på det som bygger ett starkt företag över tid, nämligen en 
god ekonomi. Vår controllerfunktion har blivit viktigare och 
viktigare i takt med att vi satsar och växer vidare genom nya 
bolag, går in på nya marknader och hela tiden utvecklar vår 
produktion och vårt lager genom investeringar. 

Anna-Greta Malm, controller på Axelent i Hillerstorp 
sedan 2000

”På Axelent har jag fått lära mig oerhört mycket. Jag fick 
tidigt ett stort ansvar och förtroende från ledning och ägare. 
Det har varit väldigt stimulerande att få möjlighet att driva 
projekt tillsammans med ett härligt gäng.”

Internationell touch 
”Den internationella touchen är också väldigt stimulerande. 
Jag har fått vara med om att starta bolag i olika länder, 
starta upp ekonomiavdelningar och anställa ekonomer i 
några av våra dotterbolag utomlands. Därmed har mitt 
arbete aldrig blivit enahanda.”

Harmoni mellan ekonomi och 
rapportering
”Det är spännande att få träffa många nya människor med 
olika kulturell bakgrund och försöka få ”harmoni” mellan 
ekonomi och rapportering i Axelent Group, utan att det blir 
för tidskrävande och ”petigt”.”

Mycket roligt som väntar
”Det känns helt rätt att sluta nu och därmed få möjlighet att 
vara ute mycket. Jag gillar att fotografera, framkalla mina 
svartvita foton i mörkrummet, spela golf, resa, ta hand om 
mina barn och barnbarn. Kanske också hjälpa till med lite 
bokföring ideellt. Det finns massor av roliga saker att göra.”
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”Nu får jag möjlighet 
att jobba med 
ekonomi i ett nytt 
perspektiv”

Under våren har vi fått möjlighet att lära 
känna vår nya controller Lars Axelsson lite 
bättre. Lars kommer att ta över efter Anna-
Greta och vi ser nu stora möjligheter att 
utveckla Axelent Group tillsammans med 
honom.  Vem är då Lars Axelsson?

Lars Axelsson, controller på Axelent från och med juli 
2015

”Jag är en 44-årig tvåbarnspappa som bor i Värnamo med 
min fru, Jenny, och våra två pojkar Edvin, 12, och Linus 
10 år. De senaste 17 åren har jag jobbat på EY (Ernst & 
Young) i Gislaved och Värnamo. Där har jag framförallt 

lars Axelsson, ny controller på Axelent

haft rollen som kundansvarig revisor. Det har inneburit 
att jag jobbat med revision av ett stort antal bolag inom 
många olika branscher. Jobbet som revisor innebär också 
att man får hjälpa kunderna med mycket frågor inom 
redovisning, beskattning och vara ”bollplank” för ägare och 
ekonomichefer i många frågor.”

Vad lockade dig hos Axelent
”Jag kände att det var dags för en förändring i mitt yrkesliv 
och ville få möjligheten att jobba med ekonomi ur ett lite 
annat perspektiv. Mitt mål var att hitta en företagsgrupp 
som gärna hade internationell inriktning med mer än ett 
bolag. Att bolagets ägare har en lokal förankring och själva 
driver bolaget tycker jag också är positivt och viktigt.”

Expansivt bolag som lyckats
”Min bild av Axelent, utan att känna det närmare, var att 
det är ett bolag som lyckats väl och som är expansivt. 
Därför tyckte jag att möjligheten att få anta utmaningen som  
denna tjänsten innebär inte gick att tacka nej till.”

Hur ser din utmaning i din nya roll på 
Axelent ut? 
”Jag ser en utmaning i att, med de erfarenheter jag har med 
mig från att ha jobbat med många olika företag, få vara 
med och bidra till att fortsätta den positiva utveckling som 
Axelent haft under många år. För mig personligen är det 
naturligtvis också en utmaning att ”byta sida” från att ha 
varit den som granskar till att istället vara den som är med 
och genomför och upprättar redovisningen och bokslut.”

Vad triggar dig i ditt arbete?
”Det som triggar mig i jobbet är att ständigt utvecklas och 
lära nytt, men även att få se att man tillsammans genomför 
ett jobb eller projekt på ett bra sätt som tillför bolaget ett 
mervärde.”

Vad brinner du för inom din profession?
”Att på ett effektivt sätt se till att företaget håller en 
hög kvalitet på sin redovisning. Detta tycker jag är en 
förutsättning för att kunna fungera som beslutsunderlag för 
bolagets ledning och ägare.”

Vad är ”god” ekonomi i ett företag och
hur kan en sådan öppna möjligheter i ett 
företag som vill växa?
”Ett företag med god ekonomi, som Axelent, skapar 
goda förutsättningar på flera områden. Det ger en styrka 
för fortsatt expansion, trygghet för såväl kunder som 
leverantörer i affärer och samarbeten, och är även en viktig 
del i att betraktas som en trygg och attraktiv arbetsgivare. 
Ett företag med god ekonomi har naturligtvis fördelar i 
jämförelse med andra bolag då det gäller möjligheterna att 
fatta beslut om sådant som investeringar och förvärv. Det 
ger en större handlingsfrihet.”

Vad gör du när du inte jobbar?
”Det blir mycket tid med familjen. Jag gillar att 
motionera genom löpning och skidåkning och har en 
del engagemang i föreningsliv. Sedan något år tillbaka 
har jag även fått förmånen att hjälpa till som ledare inom 
scoutingverksamhet.”
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Toda la magia del sur

Axelent Wire Tray ska vara ett premium brand vad gäller trådstegar och 
tillbehör. Därför är varje detalj noga genomtänkt för att leva upp till de 
kvalitetskrav som ställs när man är på den här nivån. En bransch där 
kvalitet är extra viktigt, på grund av högt ställda krav på hygienfaktorer, 
är livsmedelsbranschen. Axelent Wire Trays kabelförläggninssystem 
passar därför utmärkt i just dessa miljöer.

”I miljöer med tuffa krav trivs våra 
produkter allra bäst”

Colun är Chiles motsvarighet till det svenska 
mejerikooperativet Arla och det största mejerikooperativet i 
Chile, även ett av de ledande mejeriproducerande företagen 
på den växande sydamerikanska marknaden.

Grön fabrik
Under det senaste året har Colun byggt en helt ny fabrik i 
La Union, som bär namnet ”Planta Verde”, vilket översatt till 
svenska skulle bli ”Grön Fabrik”. 

Andreas Gotmark, vd Axelent Wire Tray
”Sammanlagt har vi levererat nästan 6 km stegar eller mer 
exakt 5850 meter rostfria stegar. Detta är en så kallad 
state-of-the-art anläggning som därmed blir tonsättande 
för nya fabriker framöver. Anläggningen är topmodern 
för produktion av ost och kommer att ha en kapacitet att 
hantera 500 ton mjölk om dagen.”

Funktion, design och leveranssäkerhet
 ”Självklart har vår starka närvaro på den chilenska 
marknaden tillsammans med vår partner Portaconductores 
spelat en avgörande betydelse. Men, det som gör att vi får 
leverera till den här typen av anläggningar med så höga krav 
är våra produkters funktion och design i kombination med 
vår leveranssäkerhet.”

OM COLUN

Colun kooperativet omfattar 750 bönder, 1.900 anställda, 
samlar mer än 1,2 miljoner liter mjölk per dag och producerar 
240 mejeriprodukter till salu i Chile och utomlands - främst den 
sydamerikanska marknaden. Produkterna är mjölk, ost, smör, 
yoghurt, dulce de leche och andra mejeriprodukter.

läs gärna mer på www.colun.cl

Axelent Wire Tray levererar till livsmedelsindustrin i Chile

CHiLe BeLGieN
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Axelent Belgium NV är ett 
genuint företag i gruppen

Axelents nätväggar på
“Europalia Exhibition” i Bryssel 2007

CHiLe BeLGieN

Axelent Belgium NV började sälja Axelents 
produkter sommaren 2003 som ett delägt 
dotterbolag till Axelent AB.

Vilka produkter säljer ni? 
”Axelent Belgium NV säljer alla produkter i serierna 
X-Store och X-Guard och även produkterna 
näthyllplan och X-tra (industriförnödenheter och 
säkerhetstillbehör).” 

Hur många anställda är ni på 
företaget? 
”Vi är 7 personer på säljkontoret i Rijmenam och vi har 
dessutom ± 8 montörer som jobbar heltid för oss.”

Vilka sektorer jobbar ni mot?
”Våra största marknadsföringsområden är magasinering 
och maskinsäkerhet. Vi kan erbjuda våra kunder hela 
säkerhetspaketet tillsammans med X-Tra produkterna.”

Vilka är Axelents starkaste sidor?
”Axelent är den största aktören på marknaden för 
maskinskydd och övriga nätväggar.”

”Vi återkommer alltid med en offert till våra kunder på 
mindre än ett dygn efter deras förfrågan kommit in. Vi 
är även mycket flexibla när det gäller ej standardiserade 
produkter. De höga kraven kan vi uppfylla tack vare vår 
professionella inställning till de olika marknadsområdena.”
 
Vilka är fördelarna med att ingå i
Axelent Group? 
”Stabilitet, kvalitet, kunskap, snabb service och 
effektivitet…”

Vad tycker ni och era kunder om att 
Axelent är ett svenskt företag med egen 
tillverkning?
”Våra kunder har förtroende för pålitligheten och den 
höga kvaliteten på svenska produkter.”

Hur ser framtiden ut?
”Vi vill fortsätta hålla vår höga standard och vara bäst 
på det vi gör, så att kunderna fortsätter lita på oss! Vi i 
Axelent gruppen satsar som alltid på utveckling av nya 
produkter för att tillgodose våra kunders behov.”
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eNGLAND eNGLAND

Marcel Darroch-Davies började arbeta på Axelent Ltd i Swindon 
som säljadministratör. I takt med att företaget växte fick Marcel 
ett större ansvar och 2011 blev han utsedd till vd för bolaget. Då 
Axelent får fler och fler kunder som arbetar globalt, har Marcel nu 
fått rollen som Sales Coordinator Europe.

”En central funktion för våra 
europeiska kunder är nödvändig”

Marcel Darroch-Davies i ny roll som Sales Coordinator Europe

Marcel Darroch-Davies, vd Axelent Ltd och 
Sales Coordinator europe

”I min nya roll ska jag förhandla ramavtal med nya 
kunder och hålla kontakt med olika länder där Axelent 
har en marknad. Detta för att säkerställa en konsekvent 
prissättning och service, samt allmänt förbättra nivån på 
kommunikationen mellan länderna för att Axelent ska kunna 
hitta nya och tjäna sina befintliga kunder ännu bättre.”

Kunder kräver globala avtal 
”Fler och fler kunder vill skapa europeiska eller globala avtal 
och jag ser det som mycket stimulerande att nu få axla 
denna roll, då den är viktig för Axelents fortsatta globala 
tillväxt.”

 
Kunskap blir kommunikativ plattform
”Nyckeln till Axelents framgång är kunskap. Nu ska vi 
tillsammans skapa en plattform där idéer, offerter och 
order enkelt kan delas internationellt och hjälper oss att 
samarbeta länderna emellan. Vår ambition är att Axelent nu 
ska kunna leverera service, produkt och prissättning som 
är konsekvent från land till land. Det handlar i mångt och 
mycket om en riktigt bra och tydlig kommunikation.”

Vi förklarar ”Elektrisk och 
Funktionell säkerhet”
GrATIS Workshop
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eNGLAND eNGLAND

liam Davies Victor Herman

Nya säljare hos Axelent ltd
Axelent Ltd i Storbritannien är glada över att kunna presentera två 
nyanställda säljare. Den brittiska marknaden fortsätter att växa!

”Jag tycker det är väldigt kul att få börja jobba här på 
Axelent just som företaget går så spännande tider till mötes. 
Jag ser fram emot att få bevara de goda relationerna med 
våra lojala kunder men även att få skapa nya.”
Liam representerar Axelent Ltd i London och sydöstra 
Storbritannien.

”Jag ser fram emot ett nära samarbete med mina kollegor 
och att få utnyttja mina erfarenheter för att söka och anta 
nya utmaningar, så att vi kan nå våra affärsmål tillsammans 
som ett team.”
Victor representerar Axelent Ltd i sydvästra Storbritannien 
och i Wales. 

Fördelar med att delta:
Kursen är avsedd för alla med grundläggande elkunskaper. 
Den ger en introduktion till och överblick över de viktigaste 
punkterna i EN 60204-1. 
Kursen riktar sig mot alla som ägnar sig åt utformning/
konstruktion av paneler, arbetar med elektriska 
styrsystem och uppgradering av maskiner, jobbar som 
industrielektriker, konstruera eller uppgradera maskiners 
elektriska utrustning till en nivå som ska uppfylla kraven.

Denna endagskurs introducerar och ger överblick över 
följande standarder:

EN 60204-1 EN 62061 EN ISO 14119 EN 953/14120
EN 13849-1 EN 349 EN ISO 14120 EN 953/13857

Vid kursens slut har deltagarna
Fått insikt i maskiners elektriska och funktionella säkerhet. 
Kan identifiera fel och problem och kan ta fram och tillämpa 
korrekta EU-standarder.

Datum och plats
• 14 juli 2015 The Westerwood Hotel, Nr Glasgow
• 3 november 2015 Imperial War Museum, Duxford 
(Nr Cambridge)

För att anmäla dig, gå in på: 
www.phoenixcontact.co.uk/safetyworkshop
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Anna Seidel

TySkLAND TySkLAND

När började du med short track?

”Min bror var konståkare och efter hans träningspass 
började short track-åkarnas pass och jag tittade alltid på 
när de tränade. Efter att jag konstaterat att friidrott, som jag 
tidigare tränat, var alldeles för tråkigt provade jag på short 
track och gillade det från första stund.”

Short track-åkare

Anna Seidel (17) från Dresden i Tyskland älskar sin sport: Short track speed skating – eller 
som det också kallas på svenska: kortbaneåkning på skridskor. Den här sporten handlar om 
snabbhet och precision – nyckelorden i Axelents filosofi. Anna ingick i den tyska OS-truppen 
under vinter-OS i Sochi i fjol. Axelent GmbH i Tyskland är stolt sponsor av en ung och ambitiös 
short track-åkare. Förra säsongen, som slutade för några veckor sedan, blev hon tysk mästare 
och ingick i den tyska VM-truppen. Anna tävlar för sitt hemmaklubb Eislauf-Verein Dresden.

Höga hastigheter – short track går fort 
och är spännande. Axelent sponsrade 
Annas deltagande i VM i februari i 
hennes hemstad Dresden.

Anna Seidel besökte Axelent under LogiMAT-showen i 
Stuttgart. Från vänster till höger: Stefan Axelsson, exportchef 
för Axelent AB, Anna Seidel, tyska landslaget i short track, 
Harald Steidle, vd för Axelent GmbH Tyskland.
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TySkLAND TySkLAND

Foto taget vid vinter-OS 2014. Från vänster till höger: 
Giacomo Madeddu, säljare för Axelent GmbH Tyskland, 
Anna Seidel, tyska landslaget i short track, isabella ertel, 
marknadsföringsavdelningen på Axelent GmbH Tyskland, 
Harald Steidle, vd för Axelent GmbH Tyskland.

Short track är hela ditt liv! Varför föll du för den här 
sporten?

”Jag gillar de höga hastigheterna och att tävla mot andra. 
På så vis blir det aldrig tråkigt. Att man måste vara taktisk 
gör det bara ännu mer spännande. För att inte tala om att 
man måste övervinna sina svaga sidor varje dag.”

Hur många gånger och hur många timmar tränar du 
i veckan? Var tränar du? Hur ser en normal skol- och 
träningsdag ut?

”Vanligtvis tränar vi sex dagar i veckan, måndag till lördag, 
och tre eller fyra av de dagarna tränar vi till och med två 
gånger om dagen. Det betyder att jag kommer upp på 
ungefär 25 timmar i veckan. Som short track-åkare i 
Tyskland tränar man huvudsakligen i Dresden, där jag bor. 
Oftast är det första träningspasset på morgonen fram till 
kl. 11, sedan går jag i skolan till kl. 15 och efter det är det 
andra träningspasset fram till kvällen.”

Vilka är dina personliga mål nu när du redan varit med 
i OS trots att du är så ung? Var OS i Sochi din största 
short track-upplevelse?

”Ja, absolut. Att få uppleva OS på plats var en fantastisk 
upplevelse! Men mitt mål är att kvalificera mig för nästa OS 
och då handlar det inte bara om att hänga med de andra 
åkarna utan om att verkligen visa vad jag går för och kämpa 
om pallplatserna. En dag vill jag kröna min karriär med en 
OS-medalj.”

Axelent sponsrar dig och din karriär. Ökar intresset 
och uppmärksamheten kring din sport i Tyskland?

”Som tur är, gör den det. Framför allt efter deltagandet i 
OS i fjol har intresset ökat. Fast short track är fortfarande 
en sport som inte är särskilt stor i Tyskland, inte som t.ex. 
fotboll. Så jag är verkligen tacksam för allt stöd och är 
jätteglad över att ha Axelent vid min sida!”

Vad gör du på fritiden?

”Jag försöker ta igen all tid då jag inte hinner träffa mina 
kompisar. Så på mina lediga stunder träffar jag dem, går 
på bio eller åker bort någonstans tillsammans med dem. 
Jag gillar också att fotografera eller läsa en bra bok för att 
koppla av.”

Vet du redan nu vad du ska göra när du har slutat 
skolan?

”Tyvärr vet jag fortfarande inte vad jag ska göra. Jag skulle 
vilja jobba med media, tv eller reklam. Fast jag är väldigt 
intresserad av marknadsföring och affärsledarskap också. 
Jag har tre år kvar i skolan, så jag har fortfarande tid på mig 
att försöka bestämma mig.”
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Internationellt produktmöte 
i Hillerstorp

Våra 3D-ritningar har 
hjälpt CK Teknik A/S 

Innovation hos Smurfit 
Kappa i Timsfors
Smurfit Kappa i Sverige täcker hela kedjan från 
papperstillverkning till konstruktion och produktion av 
säljande, praktiska och innovativa förpackningar och 
produkter i wellpapp och solid board. De har 1400 
anställda på 14 produktionsenheter och två säljkontor 
i Sverige.  
 

Bo Svensson, Smurfit Kappa Timsfors
”Vi är det bolag i Sverige koncernen som kommit längst 
med vår automatisering. Vi har idag 3 st robotceller med 
visionen att i framtiden kunna investera i fler. 
Våra investeringar i maskiner har inte resulterat i någon 
uppsägning av personal utan endast för att underlätta de 
tunga arbeten de utsätts för.

Vi är mycket nöjda med Axelents produkt X-Guard. Vi har 
själva monterat upp systemet utan problem. 
Servicen från kundtjänst har varit mycket god och vi har fått 
snabb respons. Vi kommer välja Axelent vid nästa projekt 
också. ” 

FrANkrike

CK Teknik A/S är en dansk verksamhet 
som producerar maskiner och utrustning till 
skumplastindustrin. Axelent har levererat X-Guard 
Classic och därmed har kunden kunnat ta del av 
våra 3D-ritningar vilket har varit en succé. De är även 
mycket nöjda med vår höga service.

Andreas de Haan, CK Teknik A/S

”Axelent ger alltid snabba svar tillbaka och servicen 
är god. Att kunna ta del av deras 3D-ritningar ger oss 
proffsig approach gentemot våra kunder, då de i sin tur 
få se en helhet av vår maskin tillsammans med Axelents 
maskinskydd.”

Varje år samlas personer från våra 
dotterbolag och agenter, som är 
ansvariga för Axelent’s produkter, på vårt 
internationella produktmöte. I år kom det 
representanter från 15 olika länder.

Johan Axelsson, produktchef Axelent AB

”Det är roligt att live få presentera det vi i 
produktgruppen tagit fram under det senaste året. 
Våra dotterbolag och agenter uppskattar att få komma 
hit och att få ”känna och klämma” på våra produkter, 
samt att få ställa eventuella frågor som uppkommer.
Då blir det snabba svar och det är ju så vi gillar att jobba 
här på Axelent!”
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FrANkrike

Christian Souabe, VD BMI Frankrike

”År 2011 hade vi omsättning på 7,7 miljoner Euro och 
bestämde oss då för att ta fram en vision och ett verktyg för 
framtiden som kunde möjliggöra potentiell tillväxt eftersom 
vi redan hade vuxit ur våra lokaler.
Vi ville att de nya lokalerna skulle stå färdiga inför företagets 
20-årsjubileum, men ödet slog till 2012 och vi var tvungna 
att skjuta upp projektet.
År 2014 bestämde vi oss för att dra igång projektet 
på nytt och att bygga helt nya lokaler. Syftet var att de 
skulle möjliggöra en fördubbling av vår kapacitet. Då var 
vi 14 anställda, men vi behövde lokaler för 20 för att ha 
reservkapacitet i framtiden.”

Historien bakom våra nya lokaler 
– x-lodge

BMI-Axelent grundades 1993 och efter att ha haft kontoret 
beläget hemma hos VD:ns föräldrar i två år flyttade de in i sina 
första egna lokaler i hamnområdet i Le Havre. Där verkade de i 
sju år. Då var de fem anställda och eftersom omsättningen 
börja växa stadigt byggde de nya lokaler 2001 för att nå sitt mål 
med en omsättning på 3 miljoner Euro.

Vi bygger en motiverande arbetsplats

”Det nya lagret är 850 m2 med en övervåning på 200 m2 
och kontorslokalerna är numera 350 m2.
Lagret har dessutom konstruerats så att det går att bygga 
till om det behövs framöver.
Tanken var att bygga något annorlunda som både 
överensstämde med Axelents image som ett modernt 
företag med kvalitetsprodukter och som gav oss en 
ergonomisk och mycket motiverande arbetsplats.
Den stora invigningsdagen är den 12 juni då kommer Mats, 
vd för Axelent AB, samt Johan, produktchef Axelent AB, 
att vara här för att tillsammans med vår personal inviga 
lokalerna.”
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Nu finns den nya versionen 
att tanka ner

• X-Store - Nu har du möjlighet att 

rita med vårt nya lagersystem

• X-Tra - Nu har du möjlighet att rita 

ett urval av våra produkter från 

X-tra sortimentet.

• STEP - Du har nu möjlighet att 

välja om du vill ha en förenklad eller 

detaljerad STEP-ritning.

Sebastian Jiteg, Snapperansvarig på Axelent AB

”I denna version av SnapperWorks har vi nu förenklat 
nedladdningen av nya versioner. Detta innebär även att du 
får en notifiering när det finns en ny version tillgänglig.”

SnapperWorks
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Sven tipsar!

Ny stolpe till x-Guard 
och x-Store

Vid senaste mässan i Tyskland lanserade vi 
en ny stolpe till våra system X-Guard (maskin-
skydd) och X-Store (lagerskydd). Den nya 
stolpen är kraftigare och har dimensionen 
70x70mm, men är självklart lika flexibel och 
lättmonterad som våra befintliga stolpar.

FAkTA STOLPe 70 X 70 MM

• Fungerar till både X-Guard och X-Store. 

• Har lös fot (typ X-store 70 x 25 och gamla 80 x 80)

• Den nya 70 x 70-stolpen kan användas i kombination 
 med övrigt material, såsom dörrar, skjutportar och 
 nätpaneler.

• För X-Guard - Finns i höjderna 1400, 2000, 2300 mm  
 och som förlängare 750 mm. Som standard, gul stolpe  
 och svart fot.

• För X-Store – Finns i höjderna 1150, 2250 samt förläng- 
 are 1100 och 2200 mm. Som standard, Sendzimir stolpe  
 och svart fot.

 
leverans och mer info!
Den nya stolpen kommer på sikt att ersätta den befintliga 
stolpen 50 x 100 och börjar att levereras ut under våren 
2015.
För mer information kontakta Sven Toftgård 
Tel: 0370-37 32 81, Mail: sven.toftgard@axelent.se
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Vi hjälper dig att få ut maximal effekt av dina PLM-lösningar genom att tillhandahålla utbildning 
och guidning inom PLM och effektiva produktionsflöden. Axelent Engineering är partner till 
Dassault Systèmes, världsledande leverantör inom PLM-lösningar. Detta, tillsammans med 
djup och bred erfarenhet inom produkt- och produktionsutveckling, gör att vi kan erbjuda dig 
en skräddarsydd lösning som optimerar redan gjorda investeringar. 

Optimera din 
PlM-investering!

Axelent Engineering

CATIA · DElMIA · ENOVIA · 3DVIA · ExAlEAD OnePart
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Mechanical design 
V5R19-R24 update

Generative Shape 
Design V5R19-R24 

update

Nu finns vi inte bara på Facebook utan även på Linkedin. 
Här kommer vi att lägga upp nyheter om mässor, 
utbildningar men även platsannonser som gäller hela 
Axelent Gruppen.

Passa på att lära dig mer om Catia genom 
våra utbildningar

Ta del av vår kunskap!

linkedin

Möt oss här! 



Glad sommar!
Avslutningsvis vill vi önska alla kunder, leverantörer 
och övriga läsare en underbar sommar. 
Vi kommer att ha öppet för leverans hela sommaren!  

Vi finns här för dig 24.7!

AxElENT ENGINEErING AB  

AUTOMATION & PlM SySTEMS

HUVUDKONTOr: MÅrTENSGATAN 12, BOX 275

332 30 GISLAVED

0371-58 37 00

LOKALKONTOr: SCIENCE PArK, JöNKöPING

INFO@AXELENTENGINEErING.SE

WWW.AXELENTENGINEErING.SE

AxElENT WIrE TrAy AB

BOX 1 · KäVSJöVäGEN 17

330 33 HILLErSTOrP

0370-37 37 30

SALES@AXELENTWT.COM

WWW.AXELENTWT.COM

AxElENT AB

BOX 1 · KäVSJöVäGEN 17

330 33 HILLErSTOrP 

0370-37 37 30

SALES@AXELENT.SE

WWW.AXELENT.SE

BLOG.AXELENT.COM

Avs/retur: Axelent AB     Box 1    Kävsjövägen 17     330 33  Hillerstorp


