MASKIN
PRODUKTÖVERSIKT

MASKIN
Maskin tillför kompetens och kvalitativa produkter för den maskinbyggande industrin. Vårt sortiment består av fordonsprodukter,
varningsprodukter, arbetsbelysning och maskinkomponenter.
Vi erbjuder även mekaniska produkter och tillbehör.
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.

Johan Löfgren,
Produktområdeschef Maskin

INNEHÅLL

06 - Fordonsprodukter

18 - Styrsystem

10 - Arbetsbelysning

12 - Varningsprodukter

14 - Montagefästen

20 - Antenner

22 - Mekaniska låsdetaljer

24 - Maskinkomponenter

16 - Fordonskameror

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

4

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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FORDONSPRODUKTER
ESG´s sortiment är fokuserat på ljusramper, roterande och blixtrande
varningsljus, positionsljus, backspeglar och backalarm. Tack vare deras breda
sortiment kan vi hjälpa dig med många tänkbara ljusapplikationer till just din
mobila applikation.

ANDREAS FRIBERG
Produktansvarig
075-242 41 86
andreas.friberg@oemautomatic.se
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FORDONSPRODUKTER

VARNINGSLJUS

LJUSRAMPER

Ecco’s varningsljus finns att få i både blixtutförande och roterande

Ecco har idag ett av det mest omfattande sortimentet av ljusramper på

utförande. Utbudet på storlek och ljuskälla är så brett att det täcker de

marknaden. Med längder från 590 upp till 1 890 mm finns en ljusramp för

flesta applikationers behov.

alla tänkbara applikationer.

Varningsljusen ger även ett bra utbud på monteringsalternativ, med upp till

Ljusramperna finns i LED-, xenon- och halogenutförande. Ett brett sortiment

sju olika fästen kan man enkelt hitta en lösning som är kompatibel till ett

av tillval för ljusramperna, exemplevis arbetsljus, bakljus och blinkers gör

specifikt behov. Bra garantier och hög kvalitet på varningsljus gör Ecco till

dem väldigt flexibla för kundspecifika behov. Väljer du att använda dig av

en av de världsledande leverantörerna inom detta område.

Eccos kontrollenhet får du en ”plug-n-play”-lösning som minimerar
installationstiden.

• Upp till sju olika fästen
• Kompakt design

• 12 eller 24 V DC

• Flera olika färgalternativ

• Bygghöjd från 55 mm

• Brett utbud på tillbehör

• LED, xenon eller halogen
• Flexibla lösningar

FORDONSPRODUKTER
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BLIXT- OCH POSITIONSLJUS

BACKVARNARE

Denna produktgrupp innefattar allt för att göra din mobila applikation så

Ecco är idag världsledande på backvarnare och finns representerade hos

synlig som möjligt i den specifika arbetsmiljön. Sortimentet består av

många stora maskintillverkare. I det breda sortimentet finns traditionella

blixtljus, reflexer, bakljus och positionsljus. Ecco erbjuder ett brett sortiment

backvarnare med bara entonig signal men även med multifrekvent ljud.

på storlekar, färger och former inom detta område.
Varierande storlekar gör det möjligt att finna den backvarnare som passar
just din applikation. Alla modeller finns också att få med Smart Alarm, vilket
innebär att signalen alltid ligger 5 db över omgivningsljudet.

• Alternativa spänningar från 12 till 80 V DC
• Modeller med multifrekventljud
• Robust design för tuffa miljöer
• Unik patenterad konstruktion
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FORDONSPRODUKTER
FORDONSPRODUKTER

SPEGLAR
Ecco erbjuder ett brett sortiment av speglar och tillhörande armar för att
möta de tuffaste kraven som ställs både på väg- och terrängfordon.
Speglarna finns i en mängd olika utföranden, exempelvis sidospeglar,
innerspeglar och panoramaspeglar.

• 12 eller 24 V uppvärmning
• Elektriskt justerbara som tillval
• Uppfyller rådande krav

FORDONSPRODUKTER
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ARBETSBELYSNING
LED arbetsbelysning är lämplig för användning under mycket tuffa förhållanden.
Baksidan av huset har stora kylflänsar för optimerad värmeavledning. En lampa
med lysdioder har mycket lång livslängd och låg strömförbrukning.

HANNES ELM
Produktansvarig
075-242 42 85
hannes.elm@oemautomatic.se
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ARBETSBELYSNING

ARBETSBELYSNING

INTERIÖRBELYSNING

I vårt sortiment av arbetsbelysning erbjuder vi ett stort utbud både vad

Det breda sortimentet av interiörbelysning erbjuder många väldesignade

gäller form och styrka.

lösningar för belysning i hytten eller i lastutrymmet på skåpbilen.

Den nya LED-tekniken från en av marknadens ledande tillverkare av dioder

Belysningen finns i många olika former, exempelvis runda, rektangulära,

ger en låg strömförbrukning och en lång livslängd, samtidigt som man får

eller som LED-stripes.

ut bra effekt av lampan. Arbetsbelysningen vi erbjuder är lätt att montera
på fordon såsom lastbilar, skogsmaskiner, hjullastare, truckar och SUV’ar,
etc.

• Upp till IP65
• Flera olika storlekar

• 600-5850 Lumen

• Rörelsesensor som tillval

• Cree, Epistar & Osram dioder

• 12-24 V

• Runda & fyrkantiga modeller
• 10-60 W
• DT-kontakter som tillbehör

ARBETSBELYSNING
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VARNINGSPRODUKTER
Vi erbjuder ett komplett program med ljustorn i 30, 40, 60, 70 och 90 mm,
varningsljus i alla tänkbara storlekar från 30 mm upp till 160 mm och
sumrar och sirener upp till 127 dB.

HANNES ELM
Produktansvarig
075-242 42 85
hannes.elm@oemautomatic.se
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VARNINGSPRODUKTER

VARNINGSLJUS

LJUSTORN

LJUD & LJUS

Vi erbjuder ett brett sortiment av både ljus och

Hos oss hittar du ett komplett sortiment av

I denna serie av produkter erbjuder vi många

form. I sortimentet har Auer i princip alla slags

marknadens mest högkvalitativa ljustorn. Med

av varningsljusen med en summer som

utförande på ljus såsom blinkande, fast, blixt,

Auers senaste serie ”ECO” kan vi leverera den

komplement. Sumrarna har ett stort utbud av

roterande och multiblixt. Många modeller är sär-

senaste LED-tekniken i tre olika dimensioner, 40,

olika signaler, är ljudet för högt går det enkelt att

skilt designade för tuffa miljöer samt

60 och 70 mm i både 24 V och 230 V. Den smidiga

justera i summern. Även här erbjuder Auer

utomhusbruk. Med det stora utbudet på fästen,

bajonettfattningen gör det enkelt att skifta

högkvalitativa LED-lösningar.

är det möjligt att fästa varningsljusen på en rad

ljusmoduler i den ordning som behagas.

olika sätt, både vertikalt och horisontellt.
Vissa modeller går även att applicera som

Halfdome90 är ett mer stilrent och designat

• IP43-IP66

panelmonterad.

ljustornsalternativ med inbyggda ljusmoduler,

• 1-63 olika toner (beroende på modell)

anpassat till vertikal montering.

• Upp till 127 dB

• IP53-IP67
• Ø30-160 mm
• Kubiska storlekar 94x94 upp till 228x228 mm
• 12-230 V

• Finns som panelmonterat
• Bajonettfattning
• Mycket lång livslängd
• IP65-IP66
• Kan monteras med 5 moduler på rad

Auer har även både ljud och
ljusmoduler som är EX-klassade.

• Ø30-90 mm

VARNINGSPRODUKTER
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MONTAGEFÄSTEN
RAM Mounts montagefästen består av ett robust kulledssystem för montering
på praktiskt taget allt, exempelvis truckar, lastbilar, entreprenadmaskiner och
bilar. Fästena har snabbt blivit en standard inom montering av elektronisk
utrustning exempelvis tablets, laptops och telefoner.

HANNES ELM
Produktansvarig
075-242 42 85
hannes.elm@oemautomatic.se
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MONTAGEFÄSTEN

FÄSTEN

TABLETS

INTELLISKIN

Robusta fästen för montering av exempelvis

Fästen för tablets, telefoner och laptops finns

Stötsäkert skal och fästen med integrerad

monitorer, tablets och telefoner. Används i bl.a.

till de flesta modeller på markaden. Fästena är

laddare. När enheten är monterad i skalet passar

truckar, entreprenadmaskiner och lastbilar.

antingen universella (X-Grip och Tab-Tite) eller

den i alla RAM Mounts laddare och docknings-

Det patenterade kulledssystemet dämpar stötar

modellspecifika (Form-Fit). Finns för

stationer oavsett varumärke. Skyddar enheten

och vibrationer. Finns i 5 olika storlekar som är

montering av tablet med eller utan monterat

samtidigt som den är strömförsedd. Lämplig i

anpassade för belastningar 0,5-9,1 kg. Bygger på

skal. Fjäderbelastade för stabilt grepp runt

applikationer där enheten alltid behöver vara

en 3-stegsmodell; kula, arm, fäste, för en

enheten.

strömförsedd. Används ihop med RAM Mounts

komplett montering. Finns exempelvis för

robusta fästen.

montering på rör, för att bulta fast eller med

• Hårdkomposit med rostfria detaljer

sugkopp.
• Marint aluminium
• Gummikula

• Lämpliga i högvibrationsmiljöer

• Integrerad laddning

• Universella eller modellspecifika

• Skyddande skal

• Robusta monteringar

• Vibrationssäkra produkter
• Flera olika dockningsstationer

• Belastningar upp till 9,1 kg
• VESA-hålbilder

A-kula
0,45kg

B-kula
2,25kg

C-kula
4,5kg

D-kula
6,8kg

E-kula
9kg
MONTAGEFÄSTEN
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FORDONSKAMEROR
Med fokus på kvalitét och miljö tillverkar Orlaco fordonskameror för de allra
tuffaste arbetsmiljöerna. Dessa kameror går att använda som backkameror,
sidokameror och även som redskapskameror.

ANDREAS FRIBERG
Produktansvarig
075-242 41 86
andreas.friberg@oemautomatic.se
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FORDONSKAMEROR

CORNEREYE

KAMEROR

TILLBEHÖR & MONITORER

Med CornerEye får du utmärkt sikt i

Dessa kameror finns i flera olika öppnings-

I sortimentet finns en mängd olika tillbehör som

döda-vinkeln. Systemet har en vidvinkellins, som

vinklar för att passa de olika applikationer de kan

kan behövas för att få en så komplett kameralös-

tillsammans med den senaste tekniken ger en

användas i. Vill man till exempel se detaljer på

ning som möjligt. Vi erbjuder färdiga

bildvinkel på 270°.

långt håll väljer man en snävare öppningsvinkel

kopplingssatser till släp, både med automatisk

och vill man istället ha en överblicksvy väljer

och manuell växling till kameran på släpet. Vi har

Detta ökar säkerheten för dig och dina

man en vidare öppningsvinkel. Orlacos kameror

adapterkablage till de flesta navigations-/radio-

medtrafikanter. Tack vare en HD-kamera ger den

lämpar sig till alla typer av fordon, oberoende om

anläggningar med inbyggd bildskärm. Vill man

skarp bild oavsett väderförhållanden och

ni behöver en redskapskamera, backkamera eller

ansluta mer än en kamera till sin tredjepartsmo-

ljusförhållanden.

sidokamera. Går att få med integrerade

nitor är det perfekt att använda Orlacos

markeringslinjer vilka är bra att ha om man

fyrkanaliga videoväxlare. Med den får man

använder en tredjepartsmonitor.

samma möjlighet som man har med Orlacos

• 270° bildvinkel

monitorer att växla mellan kameror automatiskt.

• HD-kamera och 10” monitor
• Vibrations-, vatten- och stöttålig

• Robust konstruktion för extrema miljöer

Orlacos egna monitor finns som inbyggnad och

• Realtidsvisning, ingen fördröjning

• 12 eller 24 V DC

passar i en DDIN slot, detta ger en mycket snygg

• Driftstemperatur -40 till +85 °C

integrerad lösning om man önskar en

• Epoxyfyllda, bättre skydd mot fukt

stand-alone-lösning. Monitorerna har också ett
brett matarspänningsintervall vilket gör att man
inte behöver någon DC/DC för att montera i de
flesta fordon. 12-60 V DC.

FORDONSKAMEROR
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STYRSYSTEM
Epec erbjuder en komplett styrsystemslösning då de har en egen utveckling av
mjukvara och kundanpassade applikationer. Epec har även utvecklingsverktyg,
bibliotek, IoT, service och reparation. Styrenheterna och displayerna är byggda
för extrema förhållanden vilket är Epecs signum.

ANDREAS FRIBERG
Produktansvarig
075-242 41 86
andreas.friberg@oemautomatic.se
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STYRSYSTEM

STYRENHETER

DISPLAYER

Epec styrenheter är kraftfulla och robusta multifunktionsenheter, speciellt

Epec 6000-series kraftfulla och robusta 7”- och 12”-displayer kombinerar den

utvecklade för mobila maskiner som opererar i extrema förhållanden.

sensaste teknologin med unik design och mjukvara för enkel systemdesign.

Styrenheterna har öppet I/O-interface, vilket gör det enkelt att ansluta

Inbyggt trådlöst kommunikationsinterface gör enheterna till en idealisk

övriga enheter såsom sensorer, ställdon och styrspakar till systemet. Epec

gateway för att koppla maskinen till industriellt internet. Tack vare dess höga

breda utbud av utvecklingsverktyg såsom MultiTool, CANMoon och olika

ljusstyrka (upp till 800 nits) och dess breda betraktningsvinkel

applikationsbibliotek underlättar programmering, konfigurering samt

(IPS-tekonologi), blir läsbarheten hög i direkt solljus. De är även

diagnostisering av styrsystemet och dess applikation. Detta tillåter

programmerbara med CODESYS 3.5 samt har support för Epec MultiTool.

systemutvecklare att koncentrera sig på funktionalitet istället för

Displayerna finns tillgänglig för panel- eller piedestalmontering.

komplexiteten med programmerbara enheter.

• Temperaturområde från -40 till +85 °C

• Dual Core-processor

• Vibrations- och stötsäker upp till 100G

• Vatten- och dammbeständiga enligt IP66

• Vatten- och dammbeständig enligt IP67

• Temperaturområde från -30 till +70 °C

• Indikations-LED för snabb och enkel diagnostisering

• Inbyggt WiFi-/2G-/3G-/GPS-/Glonass-interface

• Stöder CANopen-, SAE J1939- samt ISOBUS-kommunikation

• CANopen- och SAEJ1939-kommunikation
• CAN-, Ethernet-, RS232- och USB-interface

STYRSYSTEM
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ANTENNER
Vi erbjuder ett brett sortiment av olika antenner. Våra antenner används idag
mestadels på mobila applikationer, där vi skapar kundunika lösningar med
olika kablagelängder och olika typer av kontaktdon.

ANDREAS FRIBERG
Produktansvarig
075-242 41 86
andreas.friberg@oemautomatic.se
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ANTENNER

ANTENNER
I vårt program har vi en mängd olika monteringsalternativ som t.ex.
inbyggda antenner, utanpåliggande lösningar eller magnetfästen. Vi skapar
idag mycket olika kundunika lösningar där kunden bestämmer kabellängder
och kontaktdon för deras maskiner.
Vi har idag bland annat antenner för detta i vårt program GSM, GPS, WLAN,
LTE eller antenner för FM Radio. Vi har även en mängd olika skarvkablage
om man behöver längre kabellängder i andra maskiner.

• -40 till +85 °C
• Rohs-godkända
• IP65-IP67
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MEKANISKA LÅSDETALJER
I vårt breda sortiment av låsdetaljer erbjuder vi produkter från den ledande
tillverkaren Industrilås. Industrilås har produkterna som behövs för att
öppna/stänga, låsa och täta dörrar och skåp.

HANNES ELM
Produktansvarig
075-242 42 85
hannes.elm@oemautomatic.se
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MEKANISKA LÅSDETALJER

LÅS & SPANJOLETT

GÅNGJÄRN

TÄTNINGSLISTER

Vibrationsresistenta 90°-lås med insats, t.ex.

Vi erbjuder både utanpåliggande och invändiga

Kantskydd, tätningslist eller glasinfattningslist.

fyrkant 8, eller cylinder. Används för låsning av

gångjärn, beroende på om det ska vara synligt

Dessa används antingen för att skydda, för att

luckor och dörrar, även isolerade dörrar. Finns

i applikationen eller inte. Sortimentet består av

täta mot damm och fukt eller för att montera

med L- och T-handtag. Flera har godkännanden

svets-, friktions-, block-, piano- och ledgångjärn

olika typer av rutor. Kläms oftast på en plåtkant

bl.a. för tågapplikationer.

samt låsgångjärn med kompression, safety catch

men finns även i självhäftande varianter. Olika

och offset. Välj mellan försänkta hål eller

böjningsradier. För bästa tätning ska listen

Spanjolettsystem Vision för låsning innanför eller

ingjutna bultar. Vi har dessutom produkter för

komprimeras ca 30 %. Säljs i hela rullar eller

utanför tätat område används när flera

isolerade dörrar. Gångjärnens hålbilder är

kapade längder.

låspunkter behövs. Finns med rund- eller

anpassade för att passa ihop med olika

plattstänger och låsning sker med insats eller

spanjolettlösningar.

cylinder. Vector-serien, T-handtag med
kompression eller Slam latch-låsning.
Används vanligtvis i verktygslådor.

• Teknopolymer, zink, rostfritt- och syrafast stål
• IP54-IP69K

• Teknopolymer, zink, rostfritt- och
syrafast stål

• För plåttjocklekar 0,8-12 mm
• Generellt temperaturområde -30 till +100 °C

• Öppningsvinklar upp till 270°

• PVC, EPDM, NBR

• Avlyftbara varianter

• Brandklassade varianter enligt UL 94 HB,
godkända i tåg

• Vibrationsresistent
• Standardhålbilder
• Lås med kompression, Slam latch

MEKANISKA LÅSDETALJER
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MASKINKOMPONENTER
I vårt breda sortiment av maskinkomponenter erbjuder vi främst mekaniska
produkter från Elesa som är specialiserade inom plastsprutning. I detta
sortiment hittar ni de mekaniska produkterna ni behöver för att exempelvis
bygga er maskin.

HANNES ELM
Produktansvarig
075-242 42 85
hannes.elm@oemautomatic.se
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MASKINKOMPONENTER

MASKINFÖTTER & GUMMIDÄMPARE

HANDTAG, RATTAR, VRED & SPAKAR

ÖVRIGA MASKINKOMPONENTER

Maskinfötter anpassade för belastningar från

Vi erbjuder en mängd olika massiva rattar eller

Vårt sortiment av övriga maskinkomponenter

150 kg upp till flera ton/fot. Ledade eller fasta

grenrattar, med eller utan kilspår. Bygel-, rör-,

består av exempelvis nivåglas för visuell

gängstänger i M6-M30. Teknopolymerer, förzinkat

säkerhetshandtag och infällda handtag i flera

indikering av vätska, inställningsbultar för snabb

stål och rostfritt stål. ESD- och Atex-produkter.

olika längder, färger och dimensioner. Vi har

positionering av komponenter, inställningsspakar

Finns som bultbara för en stabil montering.

även fasta eller ställbara låsspakar. Dessa

som är lämpliga då vridningsvinkeln är

komponenter används i alla typer av

begränsad samt manöverkomponeter för

applikationer.

styrning av komponenter i maskiner.

• Teknopolymer, duroplast, aluminium,

• Temperaturområde från -30 till +130 °C

Gummidämpare används bland annat för att
dämpa vibrationer och ljud. Vi erbjuder
gummidämpare flera olika storlekar och
modeller i NR-gummi med förzinkad eller rostfri
gängstång. Hårdheter 40-70 shore.

rostfritt stål
• Mässingsbussning, gängad tapp eller

• Teknopolymerer, NR-gummi, förzinkat- och
rostfritt stål
• Resistent mot kemiska medel

genomgående hål
• Ergonomisk design
• Brett utbud av standardkomponenter

• Teknopolymerer, duroplast, aluminium,
rostfritt stål
• Mässingsbussning, gängad tapp eller
genomgående hål
• Brett utbud av standardkomponenter

• Brett sortiment av standardprodukter
• Diameter 25-125 mm

MASKINKOMPONENTER
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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 till-

flera produkter till en artikel som sedan beställs med ett unikt

verkare. Exempelvis kan vi beställa en färdigbearbetad kaps-

beställningsnummer.

ling 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

I huvudsak förser vi svenska OEM Automatic AB med

som passar direkt i er applikation. Vi vill hjälpa er att frigöra

förädlings- och montagearbeten, men vi servar även OEM

resurser och effektivisera er verksamhet, helt enkelt ge er tid

Automatic i Norge och Danmark, OEM Motor AB, Telfa AB

och möjlighet att göra det ni är bäst på.

och Batteripoolen AB.

FÖRÄDLING OCH MONTAGE MED BREDD

FÖRDELAR FÖR DIG SOM KUND

För oss är ingenting för stort eller smått. Med vår unika bredd

• Färre artikelnummer

och våra stora resurser kan vi erbjuda rätt lösning till varje

• Effektivare inköp

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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• Enklare logistik
• Färre leverantörer
• Lägre totalkostnad

FAKTA
FÖRÄDLINGEN
Kunder
Antal artiklar

ca 400 st
ca 1 300 st

50 000 ENHETER VARJE ÅR
På vår förädlingsavdelning hanterar vi över 5 000 orders årligen, vilket
innebär montage av mer än 500 000 enheter varje år.
Utbildade och engagerade montörer tillsammans med närheten till vårt
lager gör det möjligt för oss att arbeta effektivt och hålla en hög kvalitet i

Montage

500 000 st/år

Kvalitetsutfall

0,6 st/veckan

allt vi gör. Vårt kvalitetsutfall ligger på 0,6 st per vecka, vilket innebär att vi
endast tar emot 0,6 st kundreklamationer per vecka.
Produktionen är kostnadseffektiv och kvalitetscertifierad enligt ISO 9001
samt ISO 14001.
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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

