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modeller och möjligheten att exportera STEP-filer i 
SnapperWorks. X-Tray Calculator är ett annat exempel, 
programvaran som Axelent Software utvecklat tillsammans 
med Axelent Wire Tray. Kombinationen av gruppens 
kompetenser skapar ett unikt erbjudande från oss. 

Slutligen vill jag önska alla en riktigt härlig vår och ett 
spännande 2016! 

Mats Hilding, vd, Axelent AB

Internet är en fluga, sa en känd svensk politiker år 1996. På Axelent trodde vi på motsatsen 
och bestämde oss redan 1997 för att bli en del av den digitala revolutionen. Det visade sig 
bli ett lyckokast och en stor del av våra framgångar. Faktum är att vi inte befunnit oss där vi 
är idag om vi inte tidigt insett att IT är ett konkurrensmedel.

Snabbheten har varit vårt signum sedan start, och den 
bygger vi vidare på även i de digitala kanalerna. Vi finns 
i sociala media och på webb, och i våra egenutvecklade 
mjukvaror, t.ex. SnapperWorks, digitaliserar vi 
kommunikationen mellan oss och våra kunder.  
(Läs mer om SnapperWorks på nästa sida.)

Närheten till kunderna är A och O
Vi byggde tidigt vår egen mjukvaruorganisation, Axelent 
Software, för att vara nära våra kunder. Genom denna 
talangfulla organisation utvecklas moderna verktyg som 
underlättar arbetet hos våra kunder. Vi kan dessutom  
dra nytta av den kompetens som finns inom våra olika 
bolag för att skapa en unik kundnytta.

Mjukvarusamarbete inom gruppen
Vi försöker arbeta över gränserna inom våra olika 
Axelentbolag för att skapa synergieffekter. Ett exempel är 
att Axelent Software tillsammans med kompetensen hos 
Axelent Engineering har tillfört 3D-funktion, solida  

Konsten att göra  
det krångliga enkelt
Det finns en princip bakom programvaran SnapperWorks. Det som går att bygga 
i programmet, går att montera i verkligheten – och kanske ännu viktigare, tvärtom. 
SnapperWorks spärrar de kombinationer som inte är möjliga att bygga för att på  
så sätt undvika felleveranser. 

Mats Jonsson, programutvecklare Axelent Software:

”På Axelent Software arbetar vi med olika mjukvarulösningar 
åt Axelent och företagen inom Axelent Group. När det  
gäller SnapperWorks är vi tidigt med i kedjan när nya 
produkter utvecklas. Önskemålet om att införliva nya 
produkter snabbt i SnapperWorks är inte det enklaste 
eftersom produktens egenskaper och användning kan 
förändras under utvecklingsfasen. Därför har vi ett tätt och 
nära samarbete med Axelents produktvecklare.”

Verklighetsförankrad programvara

”En viktig del i SnapperWorks är att det du bygger på 
skärmen, ska gå att bygga i verkligheten. För att få ordning 
på möjliga och omöjliga kombinationer bombarderar vi 
produktutvecklarna med en mängd detaljfrågor och en 
gissning är att de stundtals upplever oss som jobbiga. 
Denna frågvishet är dock nödvändig för att vi ska kunna 
bygga ett korrekt regelverk som i slutänden innebär 
korrekta leveranser. En annan fördel med frågorna är att 
vi tillsammans med produktutvecklingen kan upptäcka 
risker och problem när vi implementerar nya produkter i 
programmet.”

Flera hundra användare runt om i världen

”SnapperWorks har utvecklats sedan starten 1997 och 
är idag ett extremt användarvänligt program. Klicka-och-
dra-tekniken gör att du väldigt snabbt lär dig att hantera 
programmet. Idag har vi nästan 500 licenserade användare 
runt om i världen."

Axelents mjukvara 
– en stor del av framgången

Axelent Software

SnapperWorks-tips
• Ladda ner senaste version:  
 SnapperWorks Axelent 3.30b

• Frågor kring programmet:  
 sebastian.jiteg@axelent.se

• Använd tillräckligt stor bildskärm när  
 du jobbar med SnapperWorks, minst 1 366x768  
 pixlar, där det är bredden som är det viktiga  
 (minimumbredd på skärmupplösning 1 366 pixlar).

• Vill programmet inte bygga som du?  
 SnapperWorks spärrar kombinationer som inte går  
 att bygga i verkligheten.

Håkan Renning
Programutvecklare

+46 (0)370 37 37 47
info@axelentsoftware.com

Mats Jonsson
Programutvecklare

+46 (0)370 37 37 66
info@axelentsoftware.com

Andreas Hansen
IT-chef

+46 (0)370-37 37 44
andreas.hansen@axelent.se

5 snabba!
med Mats Jonsson

Storstad eller landet?
Landet

Träna eller slappa?
Slappa

Äta ute eller hemma?
Ute

Favoritplats?
Alla nya platser

Dold talang?
Jag är grym på att grilla 
chilimarinerad kyckling  
på kolgrillen.

Bild saknas 
tyvärr på 

Håkan  
Renning
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SnapperWorks är mjukvaran som förenklar arbetsdagen för många användare runt om i 
världen. Bara i Tjeckien och Slovakien finns fler än 60 licensierade kunder som på daglig 
basis använder SnapperWorks.

Ivo Bierhaus, produktchef på 
Haberkorn Ulmer s.r.o berättar:

"Det finns många fördelar med 
SnapperWorks, men det våra 
kunder särskilt uppskattar 
är möjligheten att enkelt 
kunna rita in maskinskydd. 
Programmet är mycket 
enkelt, användarvänligt och 

tidsbesparande. 

När en ritning ska färdigställas finns 
möjlighet att importera en ritning av 

befintliga maskiner och därefter anpassa 
maskinskyddet enligt gällande normer 
och krav. 

När ritningen är klar är det enkelt att anpassa det 
föreslagna maskinskydden i 3D-format och att exportera 
dem som STEP-filer för vidare implementering i CAD-
miljö. 

För att våra kunder snabbt ska komma igång med 
sina ritningar erbjuder vi dem alltid utbildning av 
SnapperWorks."

I Tjeckien och Slovakien har  
fler än 60 licensierade  
användare upptäckt fördelarna 
med SnapperWorks.

SENASTE NYTT!  
Grattis Michaela Ahlberg till styrelseposten i DIRA.

Viby, Danmark, 16-03-02. 
Som första kvinna någonsin valdes Michaela Ahlberg, säljare Axelent Denmark, in i  
DIRAS styrelse som suppleant. Såväl DIRA (Danish Industrial Robot Association) som  
Axelent välkomnar utvecklingen.

Ivo Bierhaus
Produktchef,  

Haberkorn Ulmer
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Från vänster till höger:  
Jeroen Verhoeks,  
Stefan Grudelbach.

BENELUX

Den nya  
Axelent Benelux

säljorganisationen 
i Nederländerna

Det nederländska säljbolaget Axelent Netherlands B.V. i fokus.  
Vi bad Stefan Grudelbach berätta mer.

Vilka produkter säljer ni? 
”Vi fokuserar på maskinsäkerhet och är just i färd med 
att utöka vårt distributionscenter där nederländska 
slutanvändare är vår målgrupp.”

Hur många anställda är ni på 
företaget? 
”I samarbete med Axelent Belgium, som vi är ett 
dotterbolag till, bildar vi Axelent Benelux. Tillsammans är 
vi totalt 14 personer, två från oss och tolv från Axelent 
Belgium.”

Vilka sektorer jobbar ni mot?
”Vi säljer Axelents maskinsäkerhet till ett stort antal  
olika områden, till exempel verkstads-, förpacknings- 
och robotindustrin, distribution- och logistik (såväl 
manuella som automatiserade) samt ”nyckelfärdiga” 
säkerhetsprojekt. 

Vilka är Axelents starkaste sidor?
”Axelents användarvänliga och samtidigt smarta 
produkter ger Axelent en stark position på marknaden. 
Med alla de fördelar och möjligheter som vår produkt 
erbjuder kan vi tillhandahålla ett starkt och brett 
sortiment. 
 När kunderna tar en titt på våra produkter för första 
gången är de oftast mycket imponerade av funktionerna 
hos framför allt X-Guard, dess beslag och hur produkten 
är utvecklad och konstruerad. När vi sedan berättar  
om möjligheterna förstår de att det vi erbjuder är ett 
komplett system.”

Vilka är fördelarna med att ingå i
Axelent Group? 
”Jag upplever fördelarna med att tillhöra Axelent 
Benelux Group eftersom jag nyligen gått över till det nya 
säljbolaget i Nederländerna. Att ha tillgång till bland annat 
kundsupport, IT-tjänster och affärssystem känns som 
en oerhörd trygghet. Jag känner mig som en del av den 
globala Axelentfamiljen – den tryggheten och styrkan 
hjälper mig i min kontakt med kunderna.”

Vad tycker ni och era kunder om att 
Axelent är ett svenskt företag med egen 
tillverkning?
”Axelent har inte bara visat världen att ett svenskt företag 
är mycket stabilt när det gäller produktion och utveckling 
– att dessutom ha produktionen i Sverige ger oss både 
en stark image och sparar kostnader. Den svenska 
produktionen möjliggör snabba leveranser till länderna i 
Europa.”

Hur ser framtiden ut?
”Min syn på framtiden när det gäller Axelent generellt är 
positivt. Jag tror att Axelent kommer att förbli ett starkt 
varumärke som dessutom kommer att vara en av de 
ledande aktörerna i världen!
 Den familjära andan där vi befinner oss tillsammans 
med alla Axelents agenter runt om i världen skapar ett 
mycket bra arbetsklimat.”

BENELUX

Axelent Benelux 
Stefan Grudelbach:

”År 2003 grundade Carl Becquet, vd, Axelent 
Belgium och sedan dess har man, tack vare 
dedikerade medarbetare och en utmärkt 
produktportfölj, varit marknadsledande i Belgien 
inom nätväggar. Axelent Belgium med dotter- 
bolag Axelent Netherlands, ägs sedan september 
2015 till 100 % av Axelent AB och sedan november 
2015 har vi en stark plattform för hela Benelux 
(Belgien, Nederländerna, Luxemburg) med en ny 
säljorganisation i Nederländerna. Efter tre månader  
i denna kostym känner vi oss redan nöjda!

Medan Axelent Belgium koncentrerar sig på 
sin redan uppbyggda marknad, försöker vi i 
Nederländerna utöka våra marknadsandelar.  
Vi är fulla av tillförsikt och energi för att stärka  
vårt varumärke.

Samarbetet mellan Belgien och Nederländerna 
fungerar väldigt bra. Särskilt för oss holländare 
känns det tryggt att ha en moderorganisation 
att luta sig emot och få dela såväl kunskap som 
besökande kunder med. 

Sedan Axelent AB kom in som helägare har vi 
förändrat en del rutiner. För oss i Nederländerna 
innebar det att börja om från noll. Vi har fått fin 
support från Axelent AB. Till exempel tog det bara 
fyra dagar att få vårt nya affärssystem installerat 
och igångsatt, så ett stort tack till Andreas Hansen 
och Martina Ståhl från IT och Team Black!

September 2015: Mats Hilding, Axelent AB,  

och Carl Becqet, Axelent Belgium.

Foto: Atonium, Mike Cattell 
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Short track  
världscup i Dresden
Den första helgen i februari gick Short Track Worldcup i Dresden  
av stapeln. Axelent GmbH är sponsor av Tysklands största talang i  
Short Track, Anna Seidel, men under tävlingshelgen i Dresden var  
Axelent GmbH även officiell partner till själva världscuptävlingen.

Harald Steidle, vd, Axelent GmbH:

”Short Track är en perfekt sport i kombination med 
Axelents identitet. Snabbhet, precision och säkerhet är 
viktigt för att lyckas i den här sporten. Anna Seidel, som 
vi är stolt sponsor till, hjälper den här sporten att bli allt 
mer känd i Tyskland. Dessutom hade vi en fantastisk 
närvaro i tysk TV på bästa sändningstid under helgen!”

Hög spänning i Short Track

”Short track är en fantastisk och spektakulär olympisk 
gren! Idrottarna tävlar direkt mot varandra på is. Det 
finns tävlingar över 500, 1 000, 1 500 meter men även 
stafetter över 3 000 och 5 000 meter. Direkta dueller med 
en hastighet på upp till 60 km i timmen på den 111 meter 

17-åriga Anna Seidel lyckades som första tyska kvinna  
någonsin ta medaljer i Short track världscuptävlingar, dessutom knep 
hon bronset i Europamästerskapen i Sotchi samt i Junior Olympiska  
Spelen 2016 i Lillehammer, Norge, på distansen 1 000 meter.  
I Lillehammer fick hon även äran att agera flaggbärare för den  
tyska truppen.

TYSKLANDTYSKLAND

långa banan gör tävlings- 
momenten oerhört spännande! 
Dresden var en helg full av  
fantastiska tävlingar och rekord!  
I nästan varje lopp kunde man  
se såväl olympiska hjältar som  
världsmästare slåss om  
medaljerna.”

Tyskt rekord

”Anna Seidel slog ett nytt tysk rekord med  
stafettlaget över 3 000 meter." 
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X-märkta franska grönsaker
Grönsaker kan förena människor. Att Bonduelle-gruppen sedan 1978 fanns i den franska 
regionen Aquitaine blev orsaken till ett Joint venture med namn Soléal. En historisk 
sammanslutning där syftet var att bibehålla, utveckla och stärka grönsaksindustrin i franska 
"South West", för att bättre stå emot internationell konkurrens. BMI-Axelent fick i uppdrag 
att ordna maskinsäkerheten.

Soléal sysselsätter årligen 210 permanent anställda 
tillsammans med 650 säsongsanställda (juni till oktober). 
Varje år förvandlas ungefär hälften av odlingsytorna 
i "South West" tack vare Soléal till grönsaksodlingar 
bestående av 12 000 hektar majs, bönor och gröna ärtor.
 Soléal bedriver stora produktionsanläggningar i  
Landes Labenne och Bordères med en total kapacitet av 
165 000 ton grönsaker, såväl konserverade som frysta.

Säkerheten står i fokus

Alla tillverkade grönsaker marknadsförs av Bonduelle, ett 
världsledande företag inom grönsakssektorn. Bonduelle 
arbetar hårt för att skapa de bästa förutsättningarna för 
både hälsa och arbete i såväl odling och produktion som 
för slutkonsument. 
 Företaget lägger stor vikt vid säkerhet och har därför 
implementerat detta i sin affärsstrategi samt i en årlig 
säkerhetsrelaterad investeringspolicy. 

Säkerhetssamordnaren på Bonduelle berättar:

"Vårt produktionslinje med 3/1 sterilisering är ett mycket 
farligt område. Efter en riskanalys kunde vi konstatera 
att det helt enkelt var vår plikt att ersätta denna farliga 
produktionslinje med en ny säkrare."

BMI-Axelent uppfyllde våra krav

"Vi kontaktade BMI-Axelent, som tidigare via en 
leverantör installerat X-Guard på linjerna 7 och 8. För 
oss var det viktigt att säkerheten överensstämde med 
normerna, följde säkerhetsavstånd enligt ISO13857, 
att nätmaskorna var av rätt storlek och att vi kunde 
lösa såväl höjden på maskinskydden som tillträde för 
maskinoperatörer i riskområdena."

Snabbheten är avgörande

"Vår produktion är igång 24 timmar om dygnet 7 dagar 
i veckan under perioden majs och gröna bönor. När 
akuta situationer uppstår måste lösningen kunna utföras 
mycket snabbt. X-Guardsystemet möjliggör en extremt 
snabb frisättning av panelerna och inga särskilda verktyg 
än X-Key behövs. Av samma anledning är alla våra dörrar 
säkrade av anti-klämsystemet Axelent X-Lock. 
 En trevlig bonus som vi själva upptäckte, var att 
eftersom varje panel kan justeras mellan sina två stolpar, 
kunde vi enkelt anpassa maskinskydden trots att våra 
golv lutar."

Bonduelle Group 
Omsättning: € 1 982 M
Odlad mark: 128 000 hektar världen över
58 processanläggningar

3 440 jordbrukare
9 569 anställda
500 olika sorters grönsaker

4 teknologier: konserverat, färskt, fryst  
och beredda livsmedel

» bonduelle.com

Maskinskydd för transportör.

Dubbel slagport med simultanöppning.

Skjutport utan skena.

1

2

3

1

3 2

FRANKRIKEFRANKRIKE
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Nya på sälj- 
avdelningen  
hos Axelent Ltd
Axelent Ltd är glada över att kunna presentera två nya 
medarbetare som ska stödja säljarbetet på de fortsatt 
växande marknaderna i Storbritannien och Irland.  

Jane Scarlett, försäljningschef för   
London och sydöstra England:

”Jag var lite nervös i början eftersom jag inte visste 
någonting om maskinskydd, men det gick snabbt 
över för alla i Swindon såg till att jag kände mig 
varmt välkommen och gav mig allt det stöd 
och de goda råd jag behövde för att bli en bra 
säljare för Axelent.   
 Jag är väl medveten om att jag har mycket 

kvar att lära och kommer att stå inför många 
utmaningar, men tack vare stödet från alla 

omkring mig ser jag verkligen fram emot 2016.”

David Haley, chef för försäljningskontoret: 

”Jag inledde min karriär hos Axelent som 
säljadministratör i juli 2014. Jag började på 
Axelent Ltd då företaget upplevde en avsevärd 
tillväxt flera år i följd och jag visste att det var en 
ypperlig möjlighet att lära och utvecklas 
tillsammans med företaget.  
Här på Axelent Ltd fanns ett 
fantastiskt team som gav 
mig allt det stöd och de 
goda råd jag behövde för 

att bli en bra säljadministratör. 

 Under de senaste åren har tillväxten för 
Axelent Ltd bara fortsatt och det blev tydligt att 
det behövdes en chef för säljkontoret. Jag blev 
överlycklig när vd Marcel Darroch-Davies utsåg 
mig till ny chef för säljkontoret i december 2015. 
Det har varit en underbar resa tillsammans med ett 
suveränt team och jag ser fram emot företagets fortsatta 
tillväxt. Jag uppmanar alla att jobba hårt och vara positiva för då händer 
det bra saker.” 

Swindon är en mellanstor 
stad i sydvästra England. Den 
ligger mitt emellan Bristol,  
56 km västerut, och Reading, 
56 km österut. London ligger 
114 km österut. I folkräkningen 
2011 hade tätorten Swindon 
185 609 invånare. 

MACH är den största brittiska mässan för tillverkningsindustrin 
och den hålls vartannat år. På mässan presenteras  
de bästa innovationerna och största framstegen från en lång  
rad tillverkare inom energiteknik, medicinsk utrustning  
och rymdteknik. 

Axelent Ltd kommer att vara med på MACH för andra gången 
för att visa fram Axelent X-Guard och sortimentet Axelent X-tra. 
Besök oss den 11–15 april i monter 4598 i hall 4.
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Kundcase 
Norra Stranden 
Hökerum Bygg
I Norra Stranden, Ulricehamn, finns allt från 
mysiga tvåor – till rymliga fyror. I husets källare 
finns dess hjärta – Axelents Förrådsväggar.
Eftersom specifika krav ställdes på 
förrådslösningen valde Hökerum att vända 
sig till Axelent. Tillsammans har vi inrett 64 
lägenhetsförråd.

Lennart Svensson, Inköpare, Hökerum Bygg:

"Vi letade efter en bra leverantör av förrådsväggar och tog 
därför kontakt med Axelent eftersom vi haft ett långt och 
gott samarbete med dem.  
 I detta projekt valde vi att använda oss av förråds-
systemet F till våra 64 lägenheter. Detta system täcker alla 
krav som ställs på oss. Prisbilden ligger rätt och vi gillar 
användarvänligheten som Axelents förrådslösningar har. 
 Ett stort plus är Axelents montageservice som vi ofta 
använder oss av då resultatet blir bra och allt är snabbt på 
plats. God service genomsyrar hela företaget. Man får  
alltid bra service och de som vi kommer i kontakt med har 
riktigt bra kunskap."

Lennart Svensson,  
Inköpare, Hökerum Bygg

Axelent speciellt 
utvald som
Skanskas  
säkerhets- 
leverantör
Axelent skriver avtal med Skanska Asfalt 
och Betong AB. Skanska kommer att 
använda sig av hela Axelents sortiment 
vilket innebär allt ifrån maskinskydd och 
lager till våra fyra olika förrådssystem. 
Kundtjänst, produktion, lagerpersonal och 
montörer kommer alla att göra sitt yttersta 
för att serva vår nya kund på bästa sätt. 
Välkommen Skanska!

Från vänster till höger: 
Jari Mäkelä, inköpsansvarig Skanska,
Jonas Gallneby, Axelent.

OM SKANSKA

Skanska är ett av Sveriges största byggbolag. 

Deras versamhet är uppdelad i fyra grenar: Bygg- 
och anläggningsverksamhet, bostadsutveckling, 
kommersiell utveckling och infrastrukturutveckling.

Skanska har 11 000 anställda i Sverige och 58 000 
världen över. 

Skanska omsätter 30,5 miljarder och 145 miljarder 
globalt.

Axelent Team Bygg
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X-Tray klarar högsta  
brandsäkerhetsklass, E90

Axelent Wire Tray

Andreas Gotmark
Vd/Export

0370-37 32 55
andreas.gotmark@axelent.com

Mikael Allerslev
Försäljning Sverige

0370-37 32 70
mikael.allerslev@axelent.com

Daniel Filipsson
Innesäljare

0370-37 32 58
daniel.filipsson@axelent.com

Magnus Svensson
Konstruktion/Beräkning

0370-37 32 77
magnus.svensson@axelent.com

Kontaktpersoner  
Axelent Wire Tray

Dan Sjöqvist
Tekniskt ansvarig/Produktutveckling

0370-37 32 50
dan.sjoqvist@axelent.com

Vid en brand är det viktigt att vissa saker fungerar fast det brinner. Det kan handla om 
larmsystem, nödbelysningar, sprinklersystem, rökluckor som ska öppnas eller andra saker 
som kan rädda liv vid en brand. 

Det är alltid en fördel att trådstegarna kan stå emot branden 
så länge som möjligt. För att testa detta används den tyska 
normen DIN 4102-12 som är framtagen för att testa  
ett komplett system med trådstegar, tillbehör och kablar.
 Testet utförs genom att man använder ett kabel-
förläggningssystem, i vårt fall X-Tray trådstegar, tillsammans 
med en tidigare godkänd kabel. Vi valde att samarbeta med 
Dätwyler och Nexans som är bland de största tillverkarna av 
brandkabel i världen.  

DIN-normen har tre klasser för godkännande; E30, E60, 
och E90. Klassernas namn motsvarar hur många minuter en 
kabel klarar sig i brandförloppet. X-Tray har klarat alla nivåer 
och är nu certifierat enligt E90.

 » Lär dig mer om X-Tray på axelentwt.se 

Brandsäkerhetstest E90 
• Testet utfördes hos IBMB (Institut für Baustoffe, Massivbau   
 and Brandschutz) i Brauswieg, Tyskland.

• Trådstegarna, uppfästningen och kablarna godkänns  
 tillsammans.  

• Vi har testat flera olika uppsättningar av trådstegen i   
 kombinationer med flera olika kablar.

Kablarna monteras i trådstegarna och kopplas till mätutrustning. 
Konsolavståndet är 1,2 m och lasten i trådstegarna ska vara 10 kg/m. 
För att simulera rätt vikt monteras kätting på sidan av trådstegen.

I botten av ugnen sitter fyra stora oljebrännare för att skapa 
brandförloppet. Branden pågår i 90 minuter och mot slutet av tiden är 
temperaturen närmare 1 000° Celsius.

När en kabel kortsluts (säkringen löser ut) räknas den som utslagen. 
Eftersom kabeln tidigare är godkänd i en annan form av test är  
det nu trådstegens förmåga att motstå brand som avgör hur länge 
kabeln ska hålla.

DIN normen har tre klasser för godkännande E30, E60, och E90 vilket 
motsvarar hur många minuter en kabel klarar sig i brandförloppet. 
X-Tray har klarat alla nivåer och är nu certifierat enligt E90.
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Sven's tips!
X-Guard + X-Tray  
= Sant

X-Tray trådstegar kan helt integreras med 
Axelents X-Guard maskinskydd. Tillsammans blir 
de det optimala valet.

År 2012 bildades Axelent Tecnel och sedan  
december 2015 är det nu ett helägt Axelentbolag  
med namn Axelent Italy.

På bilden från vänster:
Stefan Axelsson, Axelent AB 
Renato Fossati, Axelent Tecnel

Axelent bygger jordbävnings-
säkrat lager i Japan

Känd avsändare  
vid flygfrakt 

Axelent Italy ägs nu  
till 100 % av Axelent

Sedan December 2015 är Axelent AB och Axelent Wire Tray  
AB godkända av Transportstyrelsen som känd avsändare 
vid flygfrakt. Känd avsändarkonceptet bygger på att den 
kända avsändaren vidtar vissa säkerhetsåtgärder vid 
hantering av frakt/post som ska transporteras med flyg, 
vilket gör att frakten sedan kan hanteras enligt ett för enklat 
förfarande av den som ombesörjer flygfrakten.

ITALIEN JAPAN

SVERIGE

För att snabbare förse Japan med Axelentprodukter har Axelent 
byggt ett lager i Chiba, alldeles utanför Tokyo. Den första ordern 
ska levereras från det japanska lagret under vecka 18.

Kuriosa kring Axelents lager:
Lagerinredningen är svensk och kommer från EAB. Samtliga hyllor/
pallplatser är säkrade för att klara jordbävning. Axelents lager ligger 
på fjärde våningen i ett 6-vånings lagerhus. Från fönstret ser man 
Mount Fuji.

Bilden visar lagret under uppbyggnad.

Fler och fler upptäcker fördelen med vårt 
kabelförläggningsprogram runt sin maskinanläggning 
och möjligheten att införskaffa allt material från en 
och samma leverantör. Vi har fästena som krävs för 
en enkel och elegant installation. De svartförzinkade 
kabelstegarna matchar maskinskydden väl. Detta har 
möjliggjorts i och med att båda produkterna utvecklas 
och produceras på samma ställe. 

Fler möjligheter och minskat spill

Förutom möjligheten att samordna inköpen är det 
installatören som är den stora vinnaren. Nu utökar vi 
sortimentet och därmed möjligheterna ytterligare. Vi 
har även anpassat förpackningarna för minskat spill. 

Vill du veta mer, kontakta:  
teamyellow@axelent.se
eller teamblack@axelent.se



AXELENT ENGINEERING AB  

AUTOMATION & PLM SYSTEMS

HUVUDKONTOR: MÅRTENSGATAN 12, BOX 275

332 30 GISLAVED

0371-58 37 00

LOKALT KONTOR: GRÄNNAVÄGEN 24 C, 561 34 HUSKVARNA

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

AXELENT SOFTWARE AB

GRUSTAGSGATAN 4

254 64 HELSINGBORG 

0370-37 37 47

INFO@AXELENTSOFTWARE.COM

WWW.AXELENTSOFTWARE.COM

Nya X-Guardbroschyren ute nu!


