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PV Systems Ñ en partner med rŠtt fokus
PV Systems är ett teknikföretag som levererar kundanpassade systemlösningar. Vårt
fokus ligger på att göra er produktion mer effektiv och därmed bidra till att ni får en
ökad lönsamhet och bättre konkurrenskraft. Därför erbjuder vi ett komplett åtagande
i form av konstruktion, tillverkning, montage, installation, CE-märkning och garanti.
Kunderna uppskattar vår arbetsmodell och poängterar ofta hur lätt det är att arbeta
tillsammans med oss.

Faktorer som leder till framgŒngar
PV Systems grundades den 1 november 2005, sedan dess har omsättningen ökat stabilt på grund av en målmedveten satsning på kundfokus och rätt kompetens. Nyanställningar har skett i stort sett varje år och antalet kunder har flerfaldigats. Sedan starten har PV Systems gått från 0 till 60 miljoner i årsomsättning, med en fördubbling av
omsättningen de senaste åren. Detta är något som mindre än en halv procent av alla
svenska företag klarar enligt Dagens Industri. Därför har vi belönats med deras utmärkelse DI Gasellföretag 2013.

Kontakta oss

”PV Systems vision är
att värderas som den
mest välrenommerade
leverantören av kundanpassade produktionsutrustningar av samarbetspartners och tillverkande
industriföretag i Sverige
och Norden.”

Benny Kjellgren, VD: 0708-87 13 10, benny@pvs.se
Roger Käll, Marknad: 0708-10 88 18, roger@pvs.se
Besöksadress: Skaftgatan 1, Tidaholm
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LŠmna šver dina svŒraste uppgifter till oss!
Den globala verklighet vi alla lever i ställer höga krav på effektiviteten inom
den tillverkande industrin. Om du verkar inom den industrin letar du förmodligen konstant efter möjligheter att utveckla och effektivisera din produktionsprocess. Uppgiften är viktig men i slimmade organisationer finns
inte alltid tillräckligt med tid, utvecklingsprojekt läggs på is eller sorteras
bort helt.

Det Šr hŠr vi kommer in i bilden
Vi hjälper dig att förbättra och genomföra automationslösningar, fixturer,
verktyg, prototyper och alla former av kompetenslego. Vårt bidrag är att
vi, med stor erfarenhet och kompetens, snabba beslutsvägar och mycket
skickliga produktionsresurser i ryggen, kan hjälpa dig i såväl detaljer som
övergripande lösningar. Vare sig vi ska ta fram en ny produktionsutrustning
eller utföra legoproduktion åt dig kan vi förbättra din effektivitet och lönsamhet.

…ka din lšnsamhet
Vi avlastar dig och hjälper dig att bli effektivare.
Redan har många företag insett fördelarna med
vårt arbetssätt och våra lösningar. Därmed har vi
bidragit till deras ökade lönsamhet och bättre konkurrenskraft. Skanna QR koden och se en film om
hur lätt det är att arbeta med oss.

Din automationspartner
SMC arbetar med industriell automation
och är världens största tillverkare av
pneumatiska komponenter. I år rankades
SMC för tredje året i rad på Forbes lista
över världens 100 mest innovativa företag.

SMC Pneumatics Sweden
08-603 12 00 www.smc.nu
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Automationslšsningar
Tillverkar du en produkt som du behöver få fram på ett effektivare eller
billigare sätt? Kom till oss med eller utan en färdig kravspecifikation. Efter
ett inledande möte kan vi planera och genomföra en analys för att komma
fram till exakt vad som krävs. Vår uppgift blir därefter att bygga en automationslösning som ger dig den mest effektiva produktionen. Ibland kanske
du själv har hela lösningen men behöver någon som bygger åt dig, då gör
vi det också.

En vŠrld full av ider
Det finns många olika sätt att lösa uppgifterna, ofta använder vi robotar i
våra lösningar. De svetsar, plockar, monterar och utför alla de uppgifter vi
ger dem. Maskinerna provkörs i våra lokaler, i ett så kallat FAT. Sedan installerar och provkör vi dem hos dig i ett SAT.

Vi erbjuder tjänster inom
• Skärande bearbetning
• Svetsning
• Lackering
• Montage
• Mätning

Specialister på mekanisk legoproduktion i enstyck och små serier, från enskilda maskinkomponenter
till kompletta maskinsystem. Våra kunder är ledande företag inom maskin- och automationsindustrin.
Kontakta oss gärna för att se om vi kan skapa värden även för ert företag.

Steens Mekaniska AB, Box 14, 522 21 Tidaholm • Tel +46 502 175 00 • Fax +46 502 175 18 • info@steensmek.se • www.steensmek.se

”Det är enkelt att arbeta tillsammans med PV Systems; beslutsvägarna är korta och
dokumentationen är tydlig. Framförallt har effektiviteten ökat.”

Dücker Corrpal 185x55 NY_- 2013-09-02 18:17 Sida 1
Växelmotorer \ Industriväxlar \ Drivelektronik \ Drivsystem \ Service

nya

Nu presenterar vi våra
energieffektiva vinkelkuggväxlar med motorer i verkningsgradsklass IE4

www.sew-eurodrive.se
SEW-EURODRIVE – Driving the world
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Fixturer
Vi tillverkar fixturer eller jiggar som är helt anpassade efter dina krav och
behov. Ingen fixtur som vi gör är den andra lik. Vi konstruerar och tillverkar
mätfixturer, bearbetningsfixturer, svetsfixturer, robotsvetsfixturer med mera.

Specialbyggda fixturer med hšg kvalitet
Alla fixturer måste hålla och klara de påfrestningar som är förknippade
med produktionen och de ska ofta fungera under lång tid. Vi på PV Systems har många års erfarenhet av fixturer och kan hjälpa dig att skapa den
fixtur som du behöver.

Vibrationsmatare
Vi tillverkar också kundanpassade vibrationsmatare. Vi erbjuder matare
som håller hög kvalitet och som är helt anpassade för dina produkter. En
vibrationsmatare vibrerar fram små detaljer, såsom skruv, brickor och liknande, detaljer till rätt plats, där en robot kan hämta detaljen. Vi specialanpassar mataren så att den fungerar i din befintliga automationslösning eller
använder den som en komponent i en ny totallösning.

Vi har bredd, spets och inte minst energi som skapar resultat.
Vi kallar det Energized Engineering. rejlers.se

”Vi ställer stora krav på våra fixturers hållbarhet och exakthet, vi är mycket nöjda med
PV Systems exakta och beständiga lösningar och kan därför rekommendera dem.”

Automationsteknik AB

• PROJEKTANSVAR
• KONSTRUKTION
• KONSULTATION
• PLC-PROGRAM

• APPARATSKÅP
• INSTALLATION
• ROBOT
• SERVICE

Sweden
V. Långgatan 175, 543 35 Tibro • +46 504-158 20 • www.atektibro.se
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Kompetenslego & Specialanpassade verktyg
På PV Systems vill vi vara din totalleverantör. Om du har färdigritade komponenter eller vill ha hjälp med både nykonstruktion och tillverkning har vi
byggt upp den kunskap och skaffat oss det kontaktnät som krävs för att vi
ska vara din mest effektiva partner på lego. Därför får många av våra kunder
lägre kostnader och högre kvalitet genom att anlita oss.

MŠtteknik
Med vår avancerade koordinatmätmaskin (mätområde 3000*1200*1000
mm) kan vi mäta och verifiera form och läge på alla tillverkade detaljer
och monterade enheter innan vi levererar dem till kund, vi kan därmed
säkerställa kvaliteten på dina produkter. Givetvis bifogar vi mätprotokoll.
Vi konstruerar och tillverkar mätfixturer och mätupplägg. Vi utför också
legomätning på kundens färdiga ritningsunderlag.

Komponenter för automation.
• Kulskruvar • Skenstyrningar • Linjärenheter
• Fleraxliga linje- och ytportaler

www.aratron.se

PV Systems är privatägt och startades 2005 av Magnus Andersson, Benny Kjellgren och Roger Käll.

Trygg arbetsplats
med maskinsäkerhet
från Jokab Safety?
Självklart.

Vårt kompletta program av maskinsäkerhetsprodukter gör det tryggt att arbeta i
industrin. Maskinsäkerhetsprodukterna är utvecklade av Jokab Safety utifrån 25 års
erfarenhet inom maskinsäkerhet. Vi levererar allt från en produktionsvänlig skyddslösning till komplett installerade skyddssystem för enskilda maskiner eller hela
produktionslinjer. Hos våra specialister inom maskinsäkerhet finns en lång erfarenhet
av praktisk tillämpning av föreskrifter och standarder från både myndighets- och
produktionssidan. www.abb.se/jokabsafety

ABB AB
Jokab Safety
Tel. 021 - 32 50 00
info.jokabsafety@se.abb.com

Vi är en mekanisk verkstad med bred industriell erfarenhet. Mycket av arbetet sker ute
hos kund. Oftast beroende på att arbetet fordrar ett nära samarbete mellan kund och vår
personal. Tillsammans med våra kunder utför vi industriellt serviceunderhåll och maskinbyggnation. Vi har även egna produkter och utför legotillverkning i vår egen verkstad, såsom
svetsning, montering, plåtarbete och mindre skärande bearbetning.

0708-310 357 • mats@froliden.se • www.froliden.com

Nyhet 2013
KR AGILUS
Waterproof
Stolt leverantör och partner till
PV Systems AB.
Vinnande samarbete för kvalitativa
robotlösningar.

• Concept: JS Media Tools A/S • 6580 • www.jssverige.se

• Concept: JS Media Tools A/S • xxxxx • www.jssverige.se

KUKA Nordic AB | www.kuka.se | info@kuka.se

