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Provning med precision

Vi är ackrediterade  
för kalibrering av

Längd – Massa – Temperatur  
– Kraft – Tryck – Tid – Hårdhet 

– Töjning – Hastighet1678
ISO/IEC 17025

Axxicon – ny agentur  
med formverktyg för provkroppar
Elastocon är sedan juni 2015 återförsäljare för 
holländska Axxicon Moulds Eindhoven, som tillverkar 
avancerade formverktyg för polymerindustrin. 

Bolaget har med sina över 50 års erfarenhet etablerat en 
ledande position inom modulsystem för formverktyg.

Axxicon utvecklar och tillverkar bland annat AIM Mould 
System – ett system med snabbt utbytbara formverktyg för 
framställning av standardiserade provkroppar av plast enligt 
ISO-standarder.

AIM Mould System används över hela världen av 
råvaruproducenter, blandningsföretag, plasttillverkare och 
provningsinstitut, för kvalitetskontroll och FoU.

Läs mer om Axxicons formverktyg för provkroppar, 
AIM Mould System, på vår webbplats.

I samband med Tinius Olsens lansering av en ny 
förbättradseriedrag-ochtryckprovarefickvi
under våren besök av Baber Khan, som är områdes
ansvarig på T.O. 

Vi passade på att besöka några potentiella kunder, och 
att även vidare utbilda Elastocons personal på maskinens 
programvara Horizon. 

Maskinerna (ST & SL) finns i varianter ända upp till 
300 kN. Hastighet från 0,001 mm/min till 1000 mm/min. De 
nya serierna har bland annat högre noggrannhet, bättre än 
0,2 % av avläst värde från 0,2 % av lastcellens kapacitet (dvs 
på en 1000 N lastcell en noggrannhet på 0,2 % från 2 N)! 

Horizon-programvaran är användarvänlig, och avancera-
de beräknings- och bearbetningsverktyg ingår som standard. 
Snygga rapporter, export och jämförelse av olika testresultat 
kan enkelt skapas i testmetoden, men även i efterhand. Flera 
olika rapporter kan kopplas till en metod och automatiskt 
larm kan skickas vid underkända resultat, och mycket mer.

Elastocons offerter innehåller alltid installation och upp-
start, så när vi lämnar våra kunder efter uppstarten är det 
bara att sätta igång att göra sina skarpa provningar!!!

Ann-Cathrine Magnå

Besök från Tinius Olsen när nya dragprovare lanserades

Baber Kahn och Ann-Cathrine Magnå vid en 10 kN dragprovare.
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Två välbesökta heldagsseminarier  
om väderprovning och färgmätning
Under två dagar i slutet av maj 
hölls ett par heldagsseminarier i 
Elastocons lokaler i Borås. 

Onsdagen 27 maj inledde Robin 
Evans från QLab ett seminarium 
om grunderna i vädersimulering och 
ljushärdighet. I sin föreläsning berörde 
han bland annat hur ljus, värme och fukt 
skadar material och varför denna typ av 
provning är viktig för tillverkande företag.

Efter föreläsningen blev det dags för 
en work shop, där Jim Regan från Q-Lab 
demon strerade ett antal instrument för 
accelererad väderprovning. 

Torsdagen 28 maj tog Henrik 
Folkerts från BYKGardner över 
stafettpinnen och höll en föreläsning om 
grunderna för färg- och glansmätning.

Under dagen hann deltagarna även med 
en workshop med färg provning.

Lunch samt för- och eftermiddags mingel, 
med kaffe och mycket upp skattade hem -
bakta kakor ingick under båda seminarie-
dagarna, som var väl besökta av deltagare 
från flera olika branscher. 

Robin Evans från Q-Lab presenterar 
grunderna i vädersimulering.

Jim Regan från Q-Lab demonstrerar Q-SUN Xe-3 för seminariedeltagare.

Henrik Folkerts från BYK-Gardner 
föreläser.

Färgglad workshop under BYK:s seminariedag.

Ett dignande 
kakbord med 
hembaktfick
det att vattnas 
i munnen hos 
deltagarna.

Under våren har vi haft nöjet att sälja och leverera våra tre 
första reologiska instrument från Montech Rubber Testing 
Solutions. Det handlar om två stycken Moving Die Rheo meter 
(MDR) och en Mooney Viscometer (MV). Båda instru menten 
levereras färdiga för provning i ett paket med program varan 
MonControl, extern dator samt skrivare.

Till vänster vulkreometern MDR 3000 Basic  
och Mooney-instrumentet MV 3000 Basic.

Försäljning och leverans 
av instrument för reologisk 
provning från MonTech
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Första veckan i juni tillbringade jag 
tillsammans med vår agent i Turkiet. 

Vi åkte runt i området runt Istanbul och 
Bursa för att besöka både befintliga och 
nya kunder. Jag hade förmånen att få träffa 
många trevliga och duktiga kunder och även 
se en del av deras laboratorieverksamhet. 
En mycket givande vecka för mig och för-
hoppningsvis även för kunderna. 

Anna Anderzén 

Kundbesök  
i Turkiet

Fiats fabrik Tofas i Bursa var ett av företagen som besöktes under resans gång.

Fem mässor inom loppet av drygt två månader
Elmia Polymer, 21–24 april, Jönköping

På Elmia Polymer visade vi bland annat Tinius Olsens 
nya ST-serie med elektromekaniska dragprovare och Mon-
Techs utrustning för gummiprovning. 

Antalet besökare på mässan har generellt minskat under 
de senaste åren, men bland våra monterbesökare var intres-
set stort ända fram till stängningsdags mässans sista dag.

Scandinavian Coating, 19–21 maj, Göteborg

På Scandinavian Coating låg vårt fokus på utrustning för 
färg- och glansmätning samt vädersimulering.

Förutom vår egen personal, kunde besökarna i vår monter 
även träffa Robin Evans från Q-Lab och Dagmar Hanisch 
från BYK-Gardner, som tillhandahöll expertiskunskap inom 
sina respektive produktområden.

På European Coatings Show,  
i Nürnberg, Tyskland, 21–23 april, 
fanns Pertti Steenari på plats i mon-
trarna hos våra huvudmän BYK-Gard-
ner och Q-Lab.

Detta är deras viktigaste mässa ur ett 
internationellt perspektiv, och en hel 
del skandinaver återfinns även bland 
besökarna.

Plast 2015 i Milano gick av stapeln 
i början av maj. Anna Anderzén var 
där tillsammans med vår italienska 
distributör, DGTS. 

Montern var välbesökt och vi visade 
vårt senaste tillskott till relaxations-
provning – ALE-test, som är 
en rigg med vätskebyte och 
luftning. 

Riggen rönte som förväntat 
störst intresse bland under-
leverantörer till bilindustrin och 
befintliga relaxationskunder. 
 Säsongens sista mässa var 
Deutsche Kautschuk 

Tagung, DKT & IRC, 29 Juni–2 juli 
i Nürnberg, Tyskland.

Anna Anderzén deltog tillsammans 
med vår tyska distributör, Richard 
Hess MBV. Även här visades ALE-test 
för intresserade mässbesökare.

ALE-test med kontrollbox och cellugn för relaxation.
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Direktnummer
Martin Spetz   
VD 
033-22 56 33  
martin.spetz@elastocon.se

Göran Spetz 
Marknads- & Försäljningsansvarig 
033-22 56 31 
goran.spetz@elastocon.se

AnnCathrine Magnå 
Marknadsansvarig, Norden 
033-22 56 32 
ann-cathrine.magna@elastocon.se

Anna Anderzén 
Marknadsansvarig, Export 
033-22 56 37 
anna.anderzen@elastocon.se

Pertti Steenari 
Marknadsansvarig, BYK-Gardner & Q-Lab 
033-22 56 48 
pertti.steenari@elastocon.se

Lennart Hermansson 
Försäljning mätdon, Kalibrering 
033-22 56 43 
lennart.hermansson@elastocon.se

Installation i Kina

Jonas Nilsson  
Kalibrering & Kvalitet  
033-22 56 36 
jonas.nilsson@elastocon.se

AnnChristin Johansson 
Laboratorieansvarig kalibrering 
033-22 56 39  
ann-christin.johansson@elastocon.se

Niklas Vernholt 
Kalibrering 
033-22 56 35 
niklas.vernholt@elastocon.se

Gun Bengtsson 
Ekonomi & Administration  
033-22 56 38 
gun.bengtsson@elastocon.se

Andréas Svensson  
Konstruktion & Support 
033-22 56 34 
andreas.svensson@elastocon.se

Andreas Lindqvist 
Produktion & Service 
033-22 56 41 
andreas.lindqvist@elastocon.se

Du kan även nå oss via vår allmänna e-postadress info@elastocon.se

I mitten av augusti installerade jag ett relaxations 
system hos Anhui Zhongding Sealing Parts i 
Ningguo. 

Ningguo är en ”liten” stad med 380 000 invånare i Anhui 
distriktet ca 300 km väster från Shanghai. Staden har ingen 
flygplats så vi fick köra bil i 3,5 h från Hangzhou, en lite 
större stad med 2,5 miljoner invånare.

Lyckligtvis hade jag med mig en av våra represen tanter i 
Kina, Jim från Golden Land Technology Ltd, som stod för 
körning, guidning och tolkning, när så behövdes.

Kunden tillverkar tätningar och har ett mycket väl utrustat 
laboratorium med alla tänkbara instrument för fysikalisk 
prov ning och kemisk analys, bland annat ett av våra 
Gehman instrument.

Den som skulle vara huvudansvarig för relaxationen heter 
Ellen och kunde engelska så att vi kunde förstå varandra. 
Hon var också mycket snabb att lära sig och förstå hur det 
fungerade.

Göran Spetz

IjunifickvibesökavTanjaJetterfrån
Kern som presenterade nyheter inom deras  
sortiment av vågar  
med hög precision  
och tillförlitlighet. 

Fuktanalys- 
vågen DLT-N 
är en av årets  
nyheter från Kern.

I början av september ordnade vi ett välbesökt möte för 
Elastocons representanter från 24 olika länder. 

Under tre dagar fick deltagarna bland annat en intensivutbildning om 
Elastocons egna instrument för gummiprovning. 

Förutom all utbildning, hann vi även ta med våra gäster på ett besök 
till Borås djurpark under en av kvällarna. En intressant guidning med en 
av parkens kunniga djurskötare avslutades sedan med en smaklig buffé.

Besök från KernRepresentantmöte

Göran Spetz, Ann-Cathrine Magnå och  
Tanja Jetter.Gruppbild från en uppskattad guidad visning på Borås djurpark. Alla deltagare 

är inte med på bilden.

Visste du att Elastocon Mätcentrum utför fältkalibrering med ackrediterade mätmetoder och kalibrerade normaler?  
Med vår mobila kalibreringsutrustning kan vi utföra kalibreringar på plats hos dig. Kontakta oss om du vill veta mer.


