KABEL
PRODUKTÖVERSIKT

KABEL
Kabel tillför kompetens och kvalitativa produkter för den
maskinbyggande industrin. Vårt sortiment består av kabel,
energikedjor, kontaktdon, skyddsslang och kapslingar.

Tack vare vår unika produktmix kan vi erbjuda den mest lämpliga och
kostnadseffektiva lösningen till varje applikation. Vår styrka är att vi
tillsammans med våra övriga produktområden skapar ett av marknadens
största sortiment inom automation.
LEDANDE TILLVERKARE
Våra tillverkare är specialiserade inom sitt område och ledande inom sin
bransch. Genom att vara våra tillverkares lokala organisation med fullt
ansvar för all försäljning, kan vi erbjuda ett unikt sortiment.

Andreas Andersson,
Affärsområdeschef Kabel
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SPECIALISTER PÅ KOMPONENTER
FÖR INDUSTRIAUTOMATION
OEM Automatic är en av Europas ledande leverantörer av komponenter för
industriautomation. Ett brett och djupt sortiment, sammansatt av produkter
från ledande tillverkare ger kunden en unik möjlighet att samla sina inköp
från en leverantör.
Vi på OEM Automatic har en helhetssyn och levererar alltid våra kunder optimala lösningar
gällande produkt, service och kvalitet. Vårt unika erbjudande är att leverera högkvalitativa
produkter samtidigt som vi bidrar med kompetens och snabb service.
Våra produktansvariga och säljare har lång erfarenhet och hjälper kunden att hitta den
tekniskt bästa lösningen. Snabba leveranser, klara besked och tydlig information är
självklart för oss. Det ska vara enkelt och effetivt att ha OEM Automatic som partner!

FAKTA I SVERIGE
2017
Omsättning

Jens Kjellsson, VD

Anställda
Köpande kunder
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615 MSEK
170 st
5 500 st

Tillverkare

Fler än 100 st

Kundbesök

6 500 per år

Huvudkontor och lager
Säljkontor
Systerbolag

SPECIALISERADE TILLVERKARE

KUNDER

För våra tillverkare innebär samarbetet
med OEM att de får en stark och
marknads-ledande partner med cirka
5 000 köpande kunder.

För våra kunder innebär samarbetet att
de får tillgång till ett unikt sortiment från
världsledande tillverkare. Detta direkt
från källan med en stark lokal partner.

• Kunskap om den lokala marknaden

• Tillgång till ett brett och
djupt sortiment

• Stark lokal marknadsnärvaro
• Hög leveranskapacitet
• Marknadsför tillverkarnas produkter

Umeå
• Möjlighet att minska antalet
leverantörer

• Återkoppling om kundernas krav
på nya produkter

• Djup produkt- och
applikationskunskap

• Skapar logistiklösningar
som möter kundernas krav

• Effektivare inköp

Åbo
Drammen

Göteborg

Stockholm

Tallinn

Tranås
Riga

Allerød

SEX PRODUKTOMRÅDEN

Panevėžys

Malmö

Leicester

Warszawa

För att bibehålla en hög teknisk kompetens om produkterna har vi delat in produktprogrammet
i sex olika produktområden. Varje produktområde har egna produktspecialister och säljare.
Prag
Trnava
Budapest

ELSKÅPSKOMPONENTER

MASKIN

KABEL

SENSOR &
MASKINSÄKERHET

TRYCK & FLÖDE

BILDANALYS
& VISION
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MASKINKABEL
OEM Automatic marknadsför, lagerhåller och säljer kabel för maskinbyggare
samt övrig automationsindustri. Vi jobbar med ett flertal marknadsledande
tillverkare som tillsammans skapar de bästa förutsättningarna i vårt breda
sortiment av flexibel kabel.

PETER NORDELL
Produktansvarig
075-242 43 12
peter.nordell@oemautomatic.se
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MASKINKABEL

MASKINKABEL

SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR

I vårt maskinkabelsortiment ingår allt från standardkabel för fast förlägg-

För att erbjuda bästa support och rätt lösning till just din applikation finns

ning till högflexibla kablar för rörliga applikationer exempelvis enkelledare,

OEM Automatics produktansvariga samt tillverkares expertis till förfogande.

mångledare eller hybridkablar. Kablar med t.ex. godkännande för olika

Vi erbjuder även skräddarsydda lösningar såsom kundunika kablar,

exportmarknader, järnväg eller marint bruk. Halogenfria alternativ,

bearbetade produkter eller färdigt kablage från vår förädlingsavdelning

silikon/PTFE för höga temperaturer eller oljebeständiga varianter.

eller våra tillverkare.

• Styrkabel

• Svetskabel

• Elektronikkabel

• Fordonskabel

• Motor- och servokabel

• Flatkabel

• Halogenfri kabel

• Högtemp. silikon-/PTFE

• Högflexibel kabel

• Kopplingstråd

• BUS-kabel

• Hiss & krankabel

• Spiralkabel

• Fiberkabel

• Gummikabel

KUNDANPASSAD KABEL
En specialkabel kan vara allt från en standardkabel med kundunik färg eller
tryck på manteln till en hybridkabel kombinerad med kraft, BUS-element,
fiber eller luftslang som ryms under samma mantel. Vi löser även de flesta
behoven av kablage med unika kontakter eller splitkabel. Tillsammans med
våra tillverkare kan vi hjälpa dig att ta fram en unik lösning för din
applikation.

MASKINKABEL
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HÖGFLEXIBEL KABEL		
OEM Automatic erbjuder ett komplett sortiment kabel avsedd för rörliga
applikationer i släpkedja, mindre ostyrda rörelser eller i robotapplikationer.

PETER NORDELL
Produktansvarig
075-242 43 12
peter.nordell@oemautomatic.se
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HÖGFLEXIBEL KABEL

PVC

Oljeresistent PVC

iguPUR

PUR

TPE

TPE-UL

Torsion

Busteknik

VARFÖR SKA DU KÖPA DIN HÖGFLEXIBLA KABEL AV OSS? KABLARNAS KONSTRUKTION
• Snabba leveranser

• Dragavlastande kärna

• Hålrumsfyllande extruderad

• Ingen kapningskostnad, ingen MOQ

• Optimerade ledare

• Upp till 7 olika kvaliteter av samma kabel

• Optimerad ledarisolation

• Skärm med optimal flätningsvinkel

• Över 1 200 kablar tillgängliga från våra tillverkares lager i Köln

• Speciell buntkonstruktion

• Torsionstålig design på skärm samt

• Största utbudet av vridningstålig kabel för robot

• Nötningstålig mantel

innermantel

mekaniska dämpningselement

• Alltid den mest kostnadseffektiva lösningen för just din applikation
• Stort utbud av Ethernet: CAT5, CAT5e, CAT6, CAT6A, CAT7

Styrkablar
Data-/koaxialkablar

KABLARNAS FÖRDELAR
• Förhindrar ledarbrott
och kortslutning

• För torsion/vridning i
t.ex. robotapplikationer

• Ingen korkskruvseffekt

• Pålitlig dataöverföring, CAT5-CAT7

Buskablar

• Minimerat slitage

• Många godkännanden och certifikat

Fiberoptiska kablar (FOC)

• För tuffa förhållanden

Mätsystemkablar

• Högsta EMC-skydd

Servokablar
Motorkablar
Vridbara kablar

HÖGFLEXIBEL KABEL
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READYCABLE

®

ReadyCable® är en snabb och enkel väg till en färdigkontakterad kabel för
rörliga applikationer. Välj bland över 4 000 färdigkontakterade motorkablar,
servokablar, signalkablar och givarkablar enligt 24 olika tillverkarstandarder.
Vi erbjuder kontakterade kablar för t.ex. Servo-/Drive technology, givarkablage,
ethernet eller koaxial som levereras i din önskade längd.

PETER NORDELL
Produktansvarig
075-242 43 12
peter.nordell@oemautomatic.se
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READYCABLE®

GIVARKABLAGE

NÄTVERKSKABLAGE

VISION-SYSTEMKABLAGE

Givarkablage med ingjutna kontakter, med

Nätverkskablage i en mängd olika kabel- och

Vision-systemkablage för videoöverföring.

eller utan skärm. Finns med LED-indikering.

kontaktkvaliteter, beroende på användningsmiljö.

Kan kontakteras efter kameratillverkarnas

Säljs i färdiga längder mellan 2 och 15 m.

specifikationer.

Arbetstemperatur mellan -35 till +105 °C.

• M8/M12
• Vinklade/raka
• IP69K

• CAT5, CAT6 och CAT7

• FireWire, USB och GigE

• RJ-45, D-Sub, M12 etc.

• Fiberoptik

• Fiberoptik, Profibus, Profinet

• Koaxial

• Robotapplikationer

• VGA/DVI-D/HDMI

• 3, 4, 5, 8 eller 12 poler
• M23-kablage för I/O-Box

READYCABLE®
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KABELKEDJOR
Kabelkedjor går att använda vid många olika typer av rörelser så som
vertikala eller horisontella. Det går även att använda kedjor vid vridningar
eller 3D-rörelser som t.ex. på en fleraxlig industrirobot där man med fördel
använder kedjor och återdragningssystem från produktserien Triflex®.

VICTOR PETTERSSON
Produktansvarig
075-242 41 05
victor.pettersson@oemautomatic.se
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ENERGIKEDJOR

STANDARDKEDJOR

ROBOT & ROTATION

TILLBEHÖR & STYRRÄNNOR

Genom en ständig utveckling av sitt sortiment

För robot & rotationsrörelser kan vi erbjuda ett

Vi erbjuder de flesta tillbehör för användning

har igus marknadens bredaste utbud av kabel-

komplett sortiment som passar alla önskemål.

i och runt kabelkedjor. Avdelare och hyllplan

kedjor. Energikedjor finns i flertalet mått och

Triflex® (3D-kabelkedja) är speciellt utvecklad

används i kedjan för att separera kablar och

varianter. Allt från 5 mm till 350 mm i innerhöjd.

för robotapplikationer och är det första valet för

skapa en balans i kedjan. Detta för att säkerställa

Innerbredd för dessa kedjor finns från 5 mm upp

fleraxliga industrirobotar. Det finns fem olika

livslängden hos kedjan och kablarna. För att få

till 1 000 mm breda. Detta gör att vi kan erbjuda

öppningsvarianter av Triflex® kedjan och även

dragavlastning i kedjan erbjuder vi Chainfix®

standardkedjor till näst intill alla applikationer

upp till sju olika storlekar.

(bygelklämmor), dragavlastningskammar och

som önskas.

modulärt monteringsbara dragavlastningar.
För cirkelformade och spiralformade rörelser kan

• Öppningsbara kedjor finns till merparten av
serierna

vi erbjuda cirkelformade rörelser upp till 540°

Styrrännor används vid långa förflyttningsvägar,

som standard. Högre stabilitet och mer extralast

beroende på kedjetyp från 5-12 m och med

är möjligt vid behov.

hastigheter upp till 6 m/s. De främjar den lugna

• Blixtsnabb montering genom tumtryckning –
tvärslåer sitter säkert utan extra stängningsmekanismer
• Utmärkt mekanisk stabilitet
• Konstruktion och material ger lång livslängd
• Flera alternativ för heltäckta eller
halvtäckta kedjor

gången och låga friktionen hos igus E-kedjor och
E-rör. igus styrrännor har glidskenor av mycket
• Motverkar torsion på kabeln

nötningsbeständig plast.

• Modulär konstruktion, kan förkortas eller
förlängas fritt
• Komplett lösning direkt från lagerhyllan

• Flera olika typer av dragavlastningsalternativ
• Styrrännor för alla typer av kedjor
• Konsultera oss vid åksträckor över 50 m

ENERGIKEDJOR
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READYCHAIN

®

Kabelkedjesystem, kopplingar och flexibla kablar för kabelkedjor som
monterats efter tillverkningsstandarder eller dina specifikationer, redo att
installeras, tillgängliga på beställning med transporthållare, installation och
underhåll - allt konstruerat och tillverkat efter just dina specifikationer.

VICTOR PETTERSSON
Produktansvarig
075-242 41 05
victor.pettersson@oemautomatic.se
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READYCHAIN®

READYCHAIN® BASIC

READYCHAIN® STANDARD

READYCHAIN® PREMIUM

ReadyChain® “Basic” består av en komplett kabel-

ReadyChain® “Standard” är en komplett igus-

Readychain® ”Premium” Är kabelkedjevärldens

kedja inklusive installerade chainflexkablar med

kabelkedja inklusive installerade och färdigkon-

Rolls Royce. Alla kedjor är färdigkontakterade samt

öppna ändar, märkta efter kundens önskemål.

takterade chainflexkablar som är optimerade att

transporteras på specialbyggda ställningar. Redo

användas i en rörlig applikation.

att montera. Allt enligt plug & play-konceptet.

• En leverantör

• En leverantör

• En leverantör

• Ett artikelnummer

• Ett artikelnummer

• Ett artikelnummer

• En leverans

• En leverans

• En leverans

• En frakt

• En frakt

• En frakt

• En faktura

• En faktura

• En faktura

• Minska installationstiden

• Minska installationstiden

• Minska installationstiden

• Minimera installationsfel

• Minimera installationsfel

• Minimera installationsfel

• Färdigkontakterat

• Färdigkontakterat

• Alla kontakter 100 % testade

• Alla kontakter 100 % testade
• Optimerad transport/montering
• Plug & Play bara att installera

READYCHAIN®
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KONTAKTDON
Vi erbjuder industriella kontaktdon från vår tillverkare HARTING. Produkter
som används i industriell automation, kraftförsörjning samt för industriell
elektronik och telekommunikation. Vi har också även ett mycket stort och
omfattande sortiment av Ethernetswitchar och Ethernetkontakter.

DENNIS SVENSSON
Produktansvarig
075-242 41 08
dennis.svensson@oemautomatic.se
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KONTAKTDON

KÅPOR

INSATSER

HARTINGs kåpor finns i ett stort urval av standardvarianter och i olika

Vi erbjuder ett stort utbud av HARTINGs standardinsatser. Insatserna är

utförande, vilket innebär att du kan välja den kåpa som passar just din

gjorda av polykarbonat. Det finns insatser för både höga och låga strömmar

applikation. Standardkåporna är i aluminium och hållarna för byglarna är

och ett stort urval av termineringstekniker för att passa alla tänkbara

gjutna och utbytbara. Det finns också ett brett sortiment av termoplastkåpor

applikationer.

(Han-ECO) och även en tvådelad kåpa (Han-Yellock) med invändig och
skyddad låsmekanism.

• Formgjutna kåpor

• 1-216 poler

• IP65 som standard

• Skruv-, crimp-, fjäder-, axialskruv-, IDC-, Quick-Lockanslutningar

• Aluminium, rostfritt, plast & EMC

• Svarvade stift och hylsor

• -40 till +125 °C

KONTAKTDON
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ETHERNET

HAN MODULAR

HARTING erbjuder upp till 200 st unmanaged switchar för att kunna klara

HAN Modular är ett moduluppbyggt system där man kan plocka ihop

flera typer av applikationer. HARTING har nu utvecklat sina serier eCon

precis det antal kontakter som behövs. Systemet är uppbyggt på att det

2000 och eCon 3000 med flera nya kombinationer. Serierna är kompletta

finns moduler för olika antal kontakter som klarar olika höga strömmar och

med olika varianter av Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, PoE och PoE+ och

spänningar. Modulerna monteras i en ram, 2-6 moduler, och ramen skruvas

fiberportar.

sedan fast i en kåpa/chassiekåpa av typ HAN B.

I RJ45-kontakten (Cat6E 10Gigabit) sker anslutningen säkert och snabbt

Han-Modular-programmet är en serie där man kan skräddarsy ett kontakt-

med hjälp av en beprövad IDC-teknik. Utöver IP20-varianten passar även

don och kombinera insatser som t.ex. luft, data, kraft, signal, USB och RJ45

insatsen i de välkända varianterna som PushPull och Han3A.

i samma kåpa.

Den panelmonterade Han-Port-kontakten är avsedd för bland annat
Ethernet 1/10 Gbit eller USB 2.0/3.0. Kontakten monteras enkelt med ett
M22-hål.

• 2, 3, 4, 6, 8 och 12 modulplatser
• Kräver inga specialverktyg

• Färdiga kablage i olika längder och utföranden.
• Unika byggmått: 27 mm djup (eCon 2000) och 25 mm i bredd (eCon 3000)
• Fast Ethernet och Gigabit Ethernet
• Integrerat DIN-skenefäste för enkelt montage och demontering
• Temperaturområde från -40 till +70 °C
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KONTAKTDON

• Ram med gångjärn och jordanslutning

HAN-YELLOCK®
HARTING har nu utvecklat det perfekta kontaktdonet Han-Yellock®.
Han-Yellock® är en helt ny serie som innehåller alla grundläggande
funktioner men skiljer sig avsevärt i både form och storlek. Utförandet i
denna serie innebär många nya funktioner och möjligheter.
Kåpan är del- och vändbar samt att insatserna sitter mycket väl skyddade i
kåpan. Det finns även 25 olika kodningsmöjligheter. Alla insatser är
fingerskyddade.

• Invändig och skyddad låsmekanism
• Insatserna kan monteras från båda håll med snäppinfästning
• Packningarna sitter väl skyddade i både kåpan och chassiet (IP67)
• Ny insats med möjlighet att bygla
• Jordanslutning med crimp eller Han-Quick-Lock®
• De välkända och flexibla Han-Modular®-insatserna passar även denna
nya serie
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SKYDDSSLANG
Vi erbjuder ett komplett sortiment av skyddsslang i plast och metall samt ett
brett utbud av kopplingar och tillbehör. Skyddsslang används i flertalet
applikationer där kablaget behöver skydd.

MARCUS FRÖDIN
Produktansvarig
075-242 42 17
marcus.frodin@oemautomatic.se
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SKYDDSSLANG

PLASTSLANG

METALLSLANG

KOPPLINGAR & TILLBEHÖR

Flexa har skyddsslang i plast av hög kvalitet.

Flexa tillverkar även högkvalitativ skyddsslang

Sortimentet inom kopplingar och tillbehör

Olika typer av polymerplaster tillämpas i

i metall som ger ett starkt mekaniskt skydd för

täcker in marknadens krav på snabb och säker

produktionen för olika typer av applikationer.

ditt kablage. Metallslang från Flexa finns även

anslutning, vilket ger en tillförlitlig installation.

Plastslang från Flexa kan appliceras i olika

med skärm för bra EMC-egenskaper.

Plastkopplingarna erbjuder en säker anslutning

omgivningar, med specifikationer mellan -50

Användningsområdena är allt från maskin-

med ”push-in”-låsning och har inga lösa delar

upp till +200 °C samt ett bra skydd mot UV. Det

byggare till tågindustrin samt slutförbrukare

som lätt tappas bort. Demontering sker utan

breda urvalet av snabbkopplingar säkerställer en

med höga krav på kvalitet, flexibilitet och starkt

verktyg. Kopplingar med TPE-packningar ger

snabb och säker installation för just din

mekaniskt skydd.

IP68/69K. Förutom kopplingar finns en rad olika

applikation. Flexas högkvalitativa produkter har
mottagit flertalet av marknadens godkännanden.
• Material: PA6, PA12, PU, PP samt PA6-CU
• Ytterdiameter från 10 mm upp till 95 mm
• Brandklasser: V0, HB, V2 (UL94)
• -50 till +200 °C

tillbehör, slanghållare, Y-T kopplingar,
• Material: galvat och rostfritt stål,
PVC-PUR samt silikonöverdrag
• Ytterdiameter från 2,3 mm upp till 75 mm
• -60 till +600 °C
• IP40 till IP68

skarvkopplingar, stötskydd och ändavslut.
• Säker anslutning utan verktyg eller lösa delar
• Gängor i plast M, PG, NPT,
CTG och UNEF. Metall M, PG
• IP40 upp till IP68/IP69K
• Brett sortiment av tillbehör

SKYDDSSLANG
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KAPSLINGAR
I vårt sortiment av kapslingar erbjuder vi produkter från kända tillverkare i
flera olika material, exempelvis; polykarbonat och aluminium. Vi säljer både
standardprodukter samt kundanpassat efter dina önskemål.

DENNIS SVENSSON
Produktansvarig
075-242 41 08
dennis.svensson@oemautomatic.se
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KAPSLINGAR

PLASTKAPSLINGAR &
KOPPLINGSLÅDOR

METALL & ALUMINIUM

BÄRARMSSYSTEM

Kapslingar i polykarbonat, ABS eller polyester

Kapslingar i aluminium, plåt, rostfritt stål och

Kundanpassade bärarmssystem för montering av

med plana sidor eller knock-outs. Förberedda för

syrafast stål med plana sidor eller knock-outs.

skärmar på din maskin. Systemet tas fram efter

montageplåt och DIN-skenor. Kapslingarna finns

Förberedda för montageplåt och DIN-skenor.

vilken skärm som ska monteras och hur denna

också med transparent lock. Vi erbjuder

Självklart kundanpassas kapslingarna efter

ska monteras. Armarna finns i flera olika längder

dessutom hörnhissar som tillbehör.

önskemål om exempelvis fräsning, montering av

och kopplas ihop med de olika kopplings-

Snabbskruvar byts enkelt ut mot gångjärn.

komponenter m.m.

alternativen. Unik design som oftast är vägg-

Kapslingarna kundanpassas efter behov och

hängd men går även att få i andra alternativ,

önskemål med exempelvis fräsning, montering

exempelvis stativmontage.

av komponenter m.m.

• IP55-IP66

Finns även som brandklassade alternativ.

• Slagtålighet upp till IK10
• Plana ytor eller knock-outs

• 53x55x36 mm till 400x600x187 mm

• 150x150x80 mm till 1000x1200x300 mm

• Enkel att installera
• Anodiserad aluminium
• Genomtänkt ergonomi

• IP66/IP67
• Slagtålighet upp till IK10
• -40 till +120 °C

KAPSLINGAR
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FÖRSKRUVNINGAR & KABELTILLBEHÖR
OEM Automatic erbjuder ett komplett sortiment av förskruvningar. Olika
material, gängor, packningar, adaptrar och förstoringar/förminskningar. Vi har
också ett stort sortiment av material för kontaktering samt verktyg för detta.

PETER NORDELL
Produktansvarig
075-242 43 12
peter.nordell@oemautomatic.se
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FÖRSKRUVNINGAR & KABELTILLBEHÖR

FÖRSKRUVNINGAR

KABELTILLBEHÖR

VERKTYG OCH KABELUTRUSTNING

Vi erbjuder ett brett sortiment av

I vårt sortiment av kabeltillbehör ingår

Verktyg och tillbehör för hantering av kablar.

förskruvningar, genomföringar och tillbehör som

material som används för terminering av kablar.

För att underlätta för våra kabelkunder erbjuder

t.ex. flerhålspackningar, reduceringspackningar

Oisolerade eller isolerade varianter, olika

vi även verktyg och tillbehör för kabelhantering.

eller varianter för låga temperaturer från Wiska.

standarder och färger etc.

• Flera material: polyamid, mässing, rostfritt

• Rörkabelskor

• Skalning och avmantling

• Ändhylsor

• Kabelsax

• Flera gängtyper: metrisk, PG eller NPT

• Flatstift

• Pressverktyg

• EMC-varianter

• Gaffelkabelskor

• Avrullningsutrustning

• EX-klassning för explosiva miljöer

• Rundstift

• VentGLAND - förskruvningen som

• Krympslang

eller syrafast

andas (tryckutjämning i kapsling)

• Buntband

• HatGLAND - design för enklare rengöring i
hygieniska miljöer

FÖRSKRUVNINGAR & KABELTILLBEHÖR
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KUNDANPASSADE LÖSNINGAR
Vi på OEM Automatic ser till helheten av era behov och levererar gärna en komplett lösning. Genom att
anpassa, förädla och montera ihop olika komponenter kan vi förenkla och effektivisera er verksamhet.

LÅT OSS EFFEKTIVISERA DINA INKÖP

hela produktionen. Ibland fungerar vi som prototypbyggare

Tack vare vår förädlingsavdelning kan vi hjälpa er som

eller leverantör av den första serien. Vid bra utfall kan vår

kunder att hitta den mest kostnadseffektiva lösningen med

tillverkare även där ta över den fullständiga produktionen.

våra produkter. Utifrån era behov monterar vi ihop en eller

Vi har också möjligheten att beställa delmontage från våra

flera produkter till en artikel som sedan beställs med ett unikt

tillverkare. Exempelvis kan vi beställa en färdigbearbetad

beställningsnummer.

kapsling som vi sedan utrustar med knappar och kamströmställare m.m.

Det vi erbjuder kan handla om allt från att specialpacka och
märka produkter till att skruva ihop ett färdigt delmontage
som passar direkt i er applikation. Vi vill hjälpa er att frigöra

FÖRDELAR FÖR DIG SOM KUND

resurser och effektivisera er verksamhet, helt enkelt ge er tid

• Färre artikelnummer

och möjlighet att göra det ni är bäst på.

• Effektivare inköp
• Enklare logistik

FÖRÄDLING OCH MONTAGE MED BREDD
För oss är ingenting för stort eller smått. Med vår unika bredd
och våra stora resurser kan vi erbjuda rätt lösning till varje
unik kund.
Vi har ett tätt samarbete med våra tillverkare. Det ger oss
möjlighet att erbjuda god kundservice, flexibilitet samt behålla
vår konkurrenskraft. Exempelvis kan vi vid montage av större
serier ta hjälp av våra leverantörer som kan ta över delar eller
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• Färre leverantörer
• Lägre totalkostnad

FAKTA
FÖRÄDLINGEN
Kunder
Antal artiklar

ca 400 st
ca 1 300 st

Montage

500 000 st/år

Kvalitetsutfall

0,6 st/veckan
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HÖG KAPACITET OCH SNABB SERVICE
Vi på OEM Automatic arbetar ständigt med att förbättra vår service och vår kvalitet. Det är tryggt och
bekvämt att vara kund till oss.

SNABBA OCH SÄKRA LEVERANSER

MILJÖHÄNSYN

Vi kan leverera över 25 000 artiklar direkt från lager. Alla

Vårt miljöarbete styrs utifrån ett miljöledningssystem. Målet är

ordrar inkomna före kl.15.30 levererar vi ut samma dag

att alla faktorer som påverkar verksamheten ska ta hänsyn till

(via vår e-handel gäller kl.16.30). Vår lagerpersonal ansvarar

kretsloppsprincipen i ett ekologiskt bärkraftigt samhälle.

för att 90 000 sändningar årligen kommer fram till våra kunder

Vi arbetar aktivt, tillsammans med våra tillverkare, för

i rätt tid.

att kunna erbjuda fler miljöanpassade produkter.

KVALITET I MINSTA DETALJ

EFFEKTIV LOGISTIK

Helhetsintrycket av en affärsrelation är beroende av kvaliteten

Vårt logistikcenter ligger utanför Tranås i Småland och förser

på de samlade insatserna. Vi på OEM Automatic lägger ner stor

effektivt svenska, norska och danska kunder med leveranser.

omsorg på att leverera kvalitet in i minsta detalj, från

Vi har som mål att uppnå så hög leveransprecision

produkter till kundbemötande. Vår verksamhetsstyrning är

som möjligt till våra kunder och tillsammans med våra

fokuserad på ständiga förbättringar av alla processer som är

tillverkare arbetar vi kontinuerligt med att öka

avgörande för servicen till våra kunder. Exempelvis arbetar vi

effektiviteten och vår servicegrad.

hårt med att höja vår goda leveranssäkerhet, öka vår
tillgänglighet och bredda vårt sortiment.
SNABB OCH ENKEL RETURHANTERING
90 % av alla reklamationer och returer åtgärdas inom tre
arbetsdagar, vilket minimerar eventuella störningar för dig
som kund.
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• Ca. 50 anställda
• 25 000 lagerförda artiklar
• 7 000 m2 lagerutrymme
• 400 dagliga leveranser

16.30
Webborders inkomna före
kl.16.30 levereras ut
samma dag.

VI HJÄLPER DIG SNABBT OCH ENKELT
- HELT PÅ DINA VILLKOR!
Det ska vara enkelt att komma i kontakt med oss på OEM Automatic. Därför kan du själv välja vilken kanal som
passar dig och ditt ärende bäst, vi finns här för dig oavsett val. Hjärtligt välkommen med dina frågor!

HEMSIDA MED E-HANDEL

KUNDSUPPORT

TEKNISK SUPPORT

På www.oemautomatic.se finns fullständig

Vi är alltid beredda att ge dig

Har du tekniska frågor är du välkommen att

information om alla våra produkter.

bästa tänkbara service!

kontakta våra produktansvariga direkt. Våra
kontaktuppgifter hittar du i anslutning till

Du kan även handla enkelt i vår e-handel.

075-242 42 00

Här kan du se saldo och pris. Lägger du en

kundsupport@oemautomatic.se

webborder före kl. 16.30 så sker utleverans
samma dag.

Chatta med oss på hemsidan

respektive produkt.
Tycker du att det vore smidigare att få hjälp att
hitta rätt applikation på plats i er verksamhet?
Våra säljare kommer gärna ut och besöker er!
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HUVUDKONTOR

LOGISTIKCENTER

FÖRSÄLJNINGSKONTOR

Dalagatan 4 Box 1011, 573 28 Tranås
Tel 075-242 41 00, Fax 075-242 42 10
info@oemautomatic.se
www.oemautomatic.se

Fredriksbergsgatan 2, 573 92 Tranås
Tel 075-242 41 00, Fax 075-242 42 10
info@oemautomatic.se

Göteborg
August Barks gata 6A, 421 32 Västra Frölunda
Tel 075-242 41 00

Stockholm
Finntorpsvägen 5D, 131 36 Nacka
Tel 075-242 41 00

Stockholm
Fagerstagatan 4, 163 53 Spånga
Tel 075-242 41 00

Malmö
Kantyxegatan 29, 213 76 Malmö
Tel 075-242 41 00

Umeå
Industrivägen 12, 901 30 Umeå
Tel 075-242 41 00

