
JS Maskin AB specialiserar sig på tillverkning av små serier 
för att förse sina kunder med en flexibel och pålitlig leverans 
av kritiska komponenter. JS Maskin ligger i Stockholm och 
levererar till den medicinska och militära industrin samt erb-
juder vanliga plåtarbeten. 

För att bli bästa möjliga partner tilldelades de nyligen både 
ISO 9001 och ISO 14001-certifiering. När ägaren, Johan 
Svärdgren, bestämde sig för att byta ut deras gamla CO2-la-
ser var hans främsta krav pålitlighet, som han förklarar. ”Mitt 
investeringsbeslut var mellan två leverantörer. Jag kände att 
ENSIS var den mer stabila och pålitliga maskinen samt att jag 
var nöjd med skärkvaliteten.Eftersom vi bara har en laser är 
tillförlitlighetentillförlitligheten mycket viktig, maskinen måste gå varje dag. 
Sedan installationen för 13 månader sedan har vi inte haft 
några problem alls. ” Utrustad med AMADA ASLUL-lagertorn 
såg Johan också kedjedrivna avlastningsgafflar som en 
annan utmärkt lösning från AMADA och värderade fördelen 
med minimerad risk för repor vid avlastning av detaljer. 

Med Christer Gille, laseroperatör, är det uppenbart att han 
också är nöjd med deras nya ENSIS. ”Maskinen är mycket 
lättare att använda än vår tidigare laser, styrenheten är tydlig. 
Skärlinsen håller länge och munstycksväxlaren gör livet en-
klare. Det är som vår gamla AMADA-laser, men bättre på alla 
sätt, för en operatör är allt enklare. "

För att balansera den ökade effekten av ENSIS-fiberlasern 
investerade JS Maskin också i en HG-ATC-kantpress. Johan, 
förklarar hur den här maskinen har passat in i deras produk-
tion. ”Vi har mycket små serier och behövde flexibiliteten för 
att snabbt byta jobb, många av våra satser kan vara 1 eller 2 
detaljer. Med HG-ATC är det snabba automatiserade verk-
tygsbytet det bästa, särskilt när du har många stationer med 
verktyg. Vi har ökat vår bockningsproduktivitet med cirka 
30%. Bi-S (automatisk vinkelmätning) är en annan funktion 
som vi använder mycket, detta göra att första detaljen blir 
exakt.”

"Nästan alla våra maskiner är AMADA eftersom vi tycker att de är de mest 
pålitliga, support är ett telefonsamtal bort och de maskinfunktioner du 
behöver är alla maskinerna utrustade med som standard."
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