Från idé till verklighet

1988

2010

1982

Kent Nilsson startar
Industriunderhåll efter
att ha drivit enskild
firma i flera år innan.

2008

Kent köper verkstad
i Karl Gustav och
sönerna Tommy
och Börje kliver in i
företaget.

Beslut om ny verkstad
tas och all personal
behålls för att bygga
i egen regi, trots
lågkonjunktur.

2013
2011
2012

Den nya verkstaden
Vid årsskiftet köps
Nya kontor färdigställs
invigs med en helt
företaget KG Mekaniska
och konstruktionsny maskinpark
och startas upp i
avdelning startas.
innehållande nästan
verksamheten. Nu är
I oktober skrivs
allt för plåtbearbetning. man drygt 30 anställda. försäljningsavtal med
Heinola.

Vi brinner för våra kunder och vår bygd!
2022 firar vi 50-årsjubileum. Då har Industriunderhåll AB funnits i 40 år och det var tio år sedan KG Mekaniska blev
en del av oss. Vi är två företag som ryms i samma fastighet, men med olika verksamheter. Genom ett tätt samarbete skapar vi mervärde för våra kunder, genom kostnadseffektiva helhetslösningar. Vi erbjuder också en snabb
och flexibel service, byggd på nära kundrelationer och en familjär stämning. Att ha kontakt med oss ska vara
enkelt, smidigt och framförallt roligt!
Lika mycket som vi månar om våra kunder bryr vi oss om vår bygd. Vi är det största företaget på orten och ser det
som självklart att bidra till den lokala utvecklingen. Vi är därför lite extra stolta över att vi 2020 startade vandrarhemmet KG SleepOver, där tanken först var att kunna erbjuda vår egen personal goda logimöjligheter. Men 2021
fick även semesterresenärer upp ögonen för KG SleepOver, vilket är otroligt glädjande. Genom att skapa liv i Karl
Gustav ser vi ännu ljusare på framtiden, både för byn och för oss själva!

Se vår film!

2017
2015

På uppdrag av Södra
byggde och installerade
båda bolagen en
Durapulp-press.

2020

2022

2019

Leverantörskontrakt
skrivs med Södra.
Övertagande av
patent Flexcon i KG
Mekaniska.

Två kanaltorkar säljs,
i samarbete med
Heinola. Vi tar hem
försäljning för SL 30.

2021

KG SleepOver invigs.

På uppdrag av Heinola
skrivs kontrakt för
montering av två
kanaltorkar på Södra i
Värö – vår största affär
någonsin.

Vi firar tillsammans 50
år i våra båda bolag.

Ett aktivt
hållbarhetsarbete
Hållbarhet går som en röd tråd inom allt vi gör. Vi har valt
att fokusera på tre områden; arbetsmiljö, kund & konsument och samhälle. Till exempel verkar vi för utveckling
på arbetsplatsen och sunda arbetsvillkor samt bidrar till
samhällsinvesteringar i den mån vi kan och engagerar
oss i det lokala samhället.
För oss är det självklart att stå bakom FN:s globala mål
för hållbar utveckling.

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

KO N S U LT FÖ R SV E N S K A O C H U T L Ä N D S K A FÖ R E TAG

Bokföring, rådgivning, utbildning i
Heta Arbeten och HLR
www.asedcon.se

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

Industriunderhåll – innovativa och
kundanpassade lösningar
Huvuddelen av Industriunderhålls kunder återfinns inom skogs- och träindustrin, men vi jobbar med kunder
inom all typ av tung industri. Här utför vi allt från enkla montage och reparationer/underhåll till de mest avancerade. Till exempel är vi en totalpartner för våra sågverkskunder.
Men framförallt hjälper vi våra kunder från idé till verklighet, tack vare vår egen konstruktionsavdelning. Här är
självklart vår gedigna kompetens och erfarenhet viktig, den hjälper oss att se flera steg framåt. Det gör att vi kan
ge våra kunder smarta tips och råd om vad de bör tänka på. Tillsammans hittar vi sedan den bästa lösningen!

SL 30 – en svensktillverkad saturator med hållbart tänk
Saturatorn SL 30 har funnits på marknaden sedan 1989. Industriunderhåll har varit en del i tillverkningen ända
sedan start. 2019 tog Industriunderhåll över hela konceptet kring SL 30, dvs försäljning, marknadsföring, utveckling, service, support och reservdelar. SL 30 är en anläggning att räkna med för att få halkfria vintervägar i
framför allt Sverige. Vi siktar på att i framtiden även finnas på de andra nordiska marknaderna.

Försäljning av sandwichpaneler och byggplåt
Som en del i vårt koncept, att kunna erbjuda helhetslösningar, säljer vi isolerade paneler i olika utföranden och
byggplåt tillsammans med vår samarbetspartner Balex Metal i Polen.

PREMIUM DRYING KILNS

www.heinolasm.ﬁ

KG Gripen
KG Gripen finns i många olika modeller lämpade för hantering av
foderbalar. KG Gripen har en gedigen svensk konstruktion med
smörjfria ledlager och är helt underhållsfri. Friktionsbromsen gör
balgripen väldigt lättmanövrerad, då griparmarna får en väl
kontrollerad rörelse och underlättar lastningen.

ER PLÅTLEVERANTÖR
#rentasverige

renta.se
VI BRYR OSS!

036-34 44 00 • www.stalkompaniet.se

KG Mekaniska
– expert på
specialprodukter
I KG Mekaniskas moderna verkstad sker ingen legotillverkning. Med hög kompetens, stor flexibilitet och
en rejäl dos nytänkande utvecklar vi smarta produkter
som förenklar kundernas vardag.

Drillmaster
Drillmaster är en borrmast avsedd att monteras på
grävmaskinens rotortilt. Det gör att man får maximal
rörlighet och bästa åtkomlighet där det är trångt.

Flexcon
Flexcon kopplar automatiskt ihop lastväxlare och till
exempel schaktflak med två tryckluftsledningar, utan
att du ens behöver hoppa ur hytten. Svensk konstruktion och tillverkning garanterar kvalitet och funktion.

KG Mekaniskas slang- & kabelplog
Ledad frontmatad slang- och kabelplog med utmatning
av märkband. Med avtagbar överdel och fäste är det
lätt att placera slang och kabel i plogen. Öppen och
flexibel materiallåda. Man kan plöja dubbla SRE 110
och en 75 mm slang samtidigt.

Bo i Karl Gustav
- Med närhet till natur, bad, Varberg, Ullared Gekås m m.
Hos oss bor ni i stora fina rum nästintill hotellstandard. Vi har mycket utrymmen
att vistas i! Aktivitetsrum med pingisbord, spel och böcker, tv-rum, stormatsal,
liten matsal m m. Ny lekplats finns i nära anslutning och varför inte boka den
vedeldade badtunnan för skön avkoppling efter en vandring på Kungsjölederna
i Kungsäter, en ridtur på Islandshästar i Gunnarsjö eller fiske i någon av alla våra
sjöar. Kanske behöver man bara ett övernattningsrum för man arbetar på någon
av de stora arbetsplatserna i närområdet.

Mer info kontakta booking@kgsleepover.se eller ring 072-221 02 65

kgsleepover.se

Industriunderhåll AB

KG Mekaniska AB

Hemsidor

Karl Gustav 143
432 69 Karl Gustav
0340-333 44
info@industriunderhall.se

Karl Gustav 143
432 69 Karl Gustav
0340-331 33
info@kgmek.se

www.industriunderhall.se
www.kgmek.se
www.kgsleepover.se

MEDVERKA HÄR!
Hör av dig till våra annonskonsulter på
040-699 09 00 eller hello@jssverige.se

VERA KLIPPAN AB

Brännerigatan 5,
SE-264 39 Klippan, Sweden
Phone: +46 435 140 90
info@veraklippan.se

www.veraklippan.se
GRP-products for industrial purposes

Rätt salt på
Rätt plats i
Rätt tid
F.d.

www.salinity.com

• 20374 • www.jssverige.se

Den här platsen kan bli din

