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Taiwan består av en stor ö i Stilla havet, öster om det 
kinesiska fastlandet. Landets politiska läge är ganska så 
speciellt. Som namnet anger (Taiwan är en förkortning) 
anser man att de företräder hela den gamla Republiken 
Kina. Det som skedde historiskt var att 1949 så jagade 
kommunisten Mao Zedong ut nationalisten Chiang 
Kai-shek ur dåvarande Republiken Kina innan han 
utropade Folkrepubliken Kina. Chiang Kai-shek blev 
då statschef i Taiwan och med honom flydde många 
andra högt uppsatta kineser. Det finns alltså en exilre-
gering på Taiwan som anser att de har den egentliga 
rätten till det som erkänts som Folkrepubliken Kina. 

Som stat har Taiwan bara erkänts av 25 små sta-
ter i världen. Många länder månar dock om Taiwans 
självständighet. För trots det udda politiska läget är 
Taiwan i praktiken en självständig stat. Sedan kine-
siska nationalister tog makten över öarna 1949, efter 
att ha förlorat inbördeskriget mot kommunisterna på 
kinesiska fastlandet, gör Kina anspråk på Taiwan som 
en av sina provinser. Fram till 1971 var det Taiwan 
som hade Kinas plats i FN men sedan dess har ön 
varit delvis diplomatiskt isolerade. Landet har klarat 
sig riktigt bra ändå. Man har en väl utvecklad stark 
ekonomi och är en ledande tillverkare av högteknolo-
giska produkter via företag som HTC – mobiltelefoner, 
ACER – datorer och mobiltelefoner, ASUS – datorer 
och datorkomponenter, BenQ – datortillverkare som är 
en avknoppning från ACER, GIANT- cyklar, KYMCO 
– scootrar och motorcyklar, D-Link – tillverkare av 
nätverksprodukter, Realtek – integrerade kretsar m.fl. 
Men i detta reportage kommer fokus att ligga på det 
blomstrande maskinbyggarlandet Taiwan. 

Taiwan räknas som en av de ursprungliga så kallade 
tigerekonomierna, de asiatiska stater som rekordsnabbt 
gick från att vara eftersatta stater med fattiga befolk-
ningar till starka ekonomier med ett utbrett välstånd. 
Den genomsnittliga tillväxten under 1900-talets andra 
hälft var över åtta procent årligen. Under perioden 
utvecklades landet från en jordbruksnation till en 
världsledande tillverkare av högteknologiska varor 
som halvledarkomponenter och datorskärmar. Taiwan 
är mycket exportberoende och räknas som ett av värl-
dens mest konkurrenskraftiga länder. 

Taiwans befolkning består av cirka 23 miljoner 
människor som bor på en yta ungefär som Belgien. 
Det betyder att Taiwan är en av de mest tätbefolkade 
länderna i världen. Taiwans huvudstad är Taipei med 
över 8 miljoner innevånare och språken som talas är 
taiwanesiska och mandarin. De främsta religionerna 
är buddhism, konfucianism och taoism.

Vid ett jubileumsfirande 2012 uppmanade Kinas pre-
sident Hu Jintao till en återförening av Taiwan med 
fastlandet: ”Återförening med fredliga medel är det 
bästa sättet att värna om alla kinesers grundläggande 
intressen, även våra taiwanesiska kamraters.”

Men bakom orden finns ett påtagligt militärt hot: 
närmare 1 500 missiler längs den kinesiska kusten är 
riktade mot Taiwan och 2005 antog Kina en lag som 
formellt gav landet rätt att ta till militära medel om 
Taiwan försökte förklara sig självständigt. Taiwan å 
ena sidan ligger ständigt i högsta krigsberedskap om 
det stora landet Kina får för sig att anfalla den lilla ön 

Solens tolv 

strålar står för 

framsteg, efter-

som dygnet har 

tolv timmar enligt 

det traditionella 

kinesiska sättet 

att räkna.

Undret i tigerekonomin 
på Taiwan

Taipei 101 är en av världens hög-
sta byggnader och en symbol för 
landets starka ekonomi.
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i öster, å andra sidan så förväntar sig då antagligen 

Taiwan att USA tar östaten i försvar. 

På senare år har dock Kinas och Taiwans rela-

tion tinat upp betydligt. 2009 undertecknades han-

delsavtalet ECFA som sänkt många tulltariffer och 

numera går flera direktflyg till huvudstaden Taipei 

från Kina. Taiwanesiska företagare har också varit 

framgångsrika och idag är det inte alls konstigt att 

taiwanesiska företagare äger ett stort antal företag 

och verksamheter på ”fastlandet”.

Att landet levt sitt eget liv, där man omfamnat 

kapitalismen, visar det faktum att alla taiwaneser 

har ett engelskklingade förnamn som man av tradi-

tion tar sig i tonåren. Att en taiwanes ofta heter t.ex. 

Bonnie, Shirley, Douglas, Terry eller Tim och har 

ett kinesiskt efternamn är ett exempel på att landet 

varit betydligt öppnare och mer västvänligt än sin 

antagonist Kina. 

Och det var som underleverantör till IT- och 

elektronikindustrin i framförallt USA som Taiwan 

gjorde sin stora lycka, åtminstone fram till för några 

år sedan. I skuggan av giganten Kina har lilla Taiwan 

tvingats ändra strategi. Stor möda läggs nu på att 

gå från produktion till produktkännedom, från 

underleverantör till egna varumärken. Alltfler tai-

wanesiska bolag ser att västerländska bolag väljer att 

flytta sin legotillverkning från Taiwan till Kina. Ett 

talande exempel är att en högteknologisk produkt 

som Apples Iphone numera inte sätts ihop i Taiwan, 

utan i Kina. För tio år sedan hade det i nio av tio 

fall varit montering i taiwanesiska fabriker. Därför 

pågår nu en stor förändringsprocess i landet, som 

uppmuntras av taiwanesiska staten. Företagen arbe-

tar hårt med att skapa egna varumärken och vi har 

tidigare i reportaget nämnt ett stort antal företag som 

nu är bland de världsledande företagen i världen.

Forts. sida 80 >>



Maskinoperatören Nr 3 | April 2013
80 fokus Taiwan

Taipei International Machine  
Tool Show 2013 satte flera rekord  
Timtos mässan i Taipei arrangerades för 24 

gången och vi har information och fakta 

om hur den allt mer intressanta verktygs-

maskinsmässan utvecklar sig. 2011 var det 

928 utställare som delade på 90 000 kvm 

stor utställningsyta. Mässan lockade då 

41 000 besökare där utländska besökare 

stod för 5 000 av dessa, flest från Japan 

och Kina. I år 2013 ställde 1 009 företag ut 

på 92 000 kvm och mässan besöktes av 47 

000 personer vilket ger en ökning med 15 

%. Utländska besökare var 6 500 och då 

främst ifrån Kina och Japan. Denna ökning 

är intressant då vi 2013 är inne i en sämre 

konjunkturcykel än 2011. 

För européer är det lite långt att åka till 

Taiwan, vi har EMO som är en utmärkt 

samlingsplats för världens tillverkare av 

maskiner och verktyg men det är intres-

sant att se hur många inköpare från Japan, 

Kina, Malaysia och Indien som besökte 

Timtos i år. Det väcker många tankar om 

hur världskartan är på väg att ritas om 

och hur världsproduktionen reser runt 

för att hitta de mest effektiva länderna att 
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tillverka i. Vad jag förstår så är Indien på 

gång ordentligt och här kommer många av 

världens företag att starta och expandera 

med nya fabriker.

Innan vi fortsätter reportaget från Timtos 

mässan måste jag kommentera två foton 

på sidorna. Längst ner ser ni ett foto som 

visar när Taiwans president Ma Ying-jeou 

besökte mässan. Det blev stort kaos med 

säkerhetsvakter överallt och jag kan inte 

tänka mig att jag har sett våra statsmi-

nistrar någon gång på Tekniska mässor i 

Sverige. Ett än större kaos blev det när en 

liten man i en uppseendeväckande grön 

kostym kom gående i mässgångarna, vi 

pratar om grundaren av FANUC, Dr. S. 

Inaba, ni ser honom på bilden längst upp 

till höger. Det var ett stort ögonblick för 

många på mässan och han är något av en 

”gud” för industrin i Asien fick jag höra. 

Många säljare i montrarna lämnade sina 

kunder åt sitt öde för att rusa ut och få en 

glimt av den 88 årige legendaren som fick 

skriva autografer och ställde välvilligt upp 

när 100-tals vill fotografera honom.
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Mässan öppnar, det är första mässdagen på Timtos 2013 

och jag hänger på låset så jag är bland de första som kom-

mer in. Det är en mycket fin och modern byggnad som 

består av två stora utställningshallar uppdelade på två 

våningar. På den översta lite mindre maskiner och på bot-

tenvåningen de större.  Det är säkerhetskontroll och man 

söker igenom alla besökares bagage. Jag undrar faktiskt 

varför men får senare på dagen förklaringen, den nyvalde 

taiwanesiska presidenten Ma Ying-jeou kommer på besök. 

Mässan är organiserad på precis samma sätt som 

de europeiska mässor jag 

besökt, den enda skillnaden 

är att man inte förstår vissa 

skyltar men engelskan finns 

väl representerad och alla 

som man behöver prata med 

kan engelska mycket bra så 

språkförbistringen är noll.

Jag träffar min danska 

kollega och vän, redaktör 

John Nyberg på tidningen 

Teknovation och vi bestämmer oss för att ta en kaffe till-

sammans i pressrummet på eftermiddagen för att dela 

med oss av våra upplevelser. John har varit på mässor i 

Asien förr och besökt både Timtos tidigare och Jimtof i 

Japan samt Simtos i Korea. När vi träffas senare på dagen 

så säger han att utställningen här i Taipei är den bästa 

mässan just nu i Asien och att den expanderar samtidigt 

som kvaliteten på mässarrangemanget är bättre.

Ut på mässgolvet och mitt första besök blir hos 

Everising som är Taiwans största tillverkare av bandsågar  

och klingkapmaskiner. Jag har förberett besöket genom att 

prata med  Susanne Swärd som är generalagent i Sverige 

för maskintillverkaren.

Vi har haft ett långvarigt samarbete med vår taiwane-

siska maskinleverantör, och beställde den första bandså-

gen från dem 1990. Så vi är sanna medlemmar av ”The 

På mässgolvet bland människor och maskiner

Bruce Lin är försäljnings- och marknadschef för Everising Machine CO. På bilden visar han kaptider och här 

pratar vi höghastighetskapning i aluminium.

   Han berättade att allt går fortare och fortare och om man jämför med kaptider för två år sedan så har man 

minskat kaptiderna med 50 %, på i princip alla typer av material. 

På mässan visade man sina nya maskinmodeller: P-230B klingkap  med en kapkapacitet upp till Ø230 mm. 

På marknaden  finns sedan tidigare P-70B,P-100B och  P-150B HS-460NC, en höghastighetsbandsåg  

avsedd för kapning av tuffa material med HM-band. NC-700HA, stor produktionsbandsåg i nytt utförande

PAL-150A, ny klingkap avsedd för kapning av aluminiumstång HW500/900IIHA, stor geringsbandsåg med 

nytt inmatningssystem

   Både P-230B och NC-700HA kommer att visas på EMO i höst, så mer information följer! 

Ägaren till Eumach Frank Lee, är mycket nöjd med utvecklingen för maskinbyggaren. 

Bakom Frank Lee ser vi företagets flaggskepp UMC-1600, en simultan femaxlig maskin 

med bordsstorlek dia. 1320 mm. 

Personen som registrerade 

mig hade svårt med det 

mesta och jag var inte den 

enda europén som fick fel, 

utan här kunde det stå nästan 

vad som helst på id-brickan, men 

spelar det nån roll egentligen….

Nya maskinsäljare på MAF, Stefan Hallonborg och Daniel Andersson var på plats 

för att träffa sina huvudmän och samtidigt uppleva Timtos för första gången, det 

lär bli fler resor till Taiwan då MAF har många kunder som investerar i taiwane-

siska verktygsmaskiner.
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 >> Jag gör resan till Taiwan tillsammans med 

den svenska maskinleverantören Maskin AB 

A. Fransson. ”Reseledare” är John Ericson och 

Henrik Fransson som varit i Taiwan många gång-

er och känner till landet och förhållandena myck-

et bra. Det är både trevligt med sällskap och lite 

guidning när man är så långt bort från Sverige. 

Vi flög från Köpenhamn till Bangkok med en 

flygtid på 10 timmar för att sedan byta plan och 

resa från Bangkok till slutstationen Taipei, vilket 

tog c:a 3 timmar flygtid till. MaskinFransson har 

försett svensk tillverkningsindustri med maski-

ner i snart 50 år. Man är ett fullserviceföretag 

vilket inkluderar kvalificerad försäljning, service 

och utbildning av maskiner samt finansiering. 

Dessutom har man lager och utställning, både 

på huvudkontoret i Hölö och regionkontoret i 

småländska Värnamo. Vi skall senare i reportaget 

få mer information om och hur och varför man 

hamnade i Taiwan och började import av maski-

ner och teknik från taiwanesiska maskinbyggare 

till svensk verkstadsindustri.

Vi sätter oss på snabbtåget från Taipei ner till 

Taichung City vilket tar exakt 1 timme och 15 

minuter, – maskinbyggarstaden som har c:a 1 

miljon invånare och som växer så det knakar, 

och räknar man in det stora området runt staden 

med tät- och förorter så bor och arbetar det c:a 

6 miljoner i den företagstäta delen av Taiwan . 

Av Taiwans 400 maskintillverkare så finns de 

flesta här i området som ligger centralt i Taiwan.  

- Topphastigheten för tåget mellan ett par av 

stationerna hamnade som högst på 297 km/tim. 

Vi passerar risfälten som finns överallt. 

När det gäller Taiwans geografi är landet känt för 

alla sina höga berg och gröna skogar. Det är spe-

ciellt de centrala delarna av ön som har många 

berg, här ligger nämligen fem olika bergskedjor. 

Det högsta berget är Yu Shan, som är nästan 4 000 

m ö. havet. På Taiwans västra halva finns en stor 

slätt med mycket bördig jord och det är här som 

de flesta taiwaneserna bor. Taiwan kom till då två 

underliggande tektoniska plattor krockade med 

varandra, vilket bildade ön. Detta gör också att 

det är vanligt med jordbävningar i Taiwan. Små 

skalv avlöser varandra och under tiden jag var på 

ön hade vi ett skalv på 5.7 på Richterskalan. Det 

var en intressant upplevelse i 15 sekunder men 

det skapade inte någon större uppmärksamhet 

från taiwaneserna som verkade mer eller mindre 

strunta i det. 

Taiwans klimat räknas som tropiskt havskli-

mat och man har två årstider. Mellan november-

mars är det vinter, då klimatet är lite kallare och 

temperaturen ligger på cirka 15 grader. Mellan 

april-oktober är det sommar och temperaturen 

når ofta 30 grader( vi hade c:a 20 – 25 grader 

i skuggan på dagarna). Mellan juni-augusti 

inträffar regnperioden. Taiwans mat och dryck 

härstammar från Kina. Särskilt tycker man om 

skaldjur, kyckling, fläskkött och nudlar i olika 

former. Taiwanesiska spritdrycker är väldigt 

starka och ölen är svag men det tar man igen 

på spritsorten Kaoliang som är den mest kända 

drycken. Den har en alkoholhalt på 58 %  vilket 

undertecknad smakade på under en 

kväll på restaurang, det var mycket, 

mycket starkt och personligen så 

tyckte jag att det smakade färgbort-

tagningsmedel (som jag visserligen 

aldrig har druckit) men man produ-

cerar också en hel del risvin i Taiwan, 

vilka är vida kända världen över och 

som smakade mycket, mycket bättre. 

Här på You Yi fabriken i Hainan bygger man 

just nu den största maskinen på Taiwan alla 

kategorier. Maskinen skall levereras en tysk 

kund inom energisektorn. Den har impone-

rande mått och kommer att kunna svarva 

detaljer med diameter upp till 8 meter.
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Första anhalten på våra fabriksbesök var till You Ji Machine som ligger i staden Hainan, 45 minuter med snabbtåget söder om Taichung City.

Jason Lee på exportavdelningen visade oss hur fabriksområdet ser ut. Fabriken som är helt nybyggd har en produktionsyta på 154 000 kvm och här 

arbetar c:a 475 personer. Företaget som startade sin verksamhet 1978 är världens största tillverkare av karusellsvarvar och maskinerna finns med 

svarvdiameter upp till 8000 mm. Som tillval finns bl.a. drivna verktyg, capto, automatisk palettväxling och dubbla ramar. You Ji har ett komplett pro-

gram för stora maskiner då de även tillverkar stora horisontella svarvar, stora horisontella fleroperationsmaskiner, portalfräsmaskiner och arborrverk. 

   - MaskinFransson har haft ett samarbete med You Ji sedan 2002. Man har sålt ett stort antal maskiner i Sverige, främst för underleverantörer till 

energisektorn som behöver stora karusellsvarvar för sin produktion. 
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Maskinagenturföretaget Maskin AB A. Fransson
Artur Fransson lämnade Bohuslän 1936, 16 år ung, och 

med enkel biljett till Stockholm. Han arbetade med fin-

mekanik hos AGA och LM Eriksson och utbildade sig till 

Ingenjör. Med 25 års verkstadspraktik började han sälja 

maskiner och startade ”MAF” 1964. Den första agenturen 

var Harrison från England som var en ledande tillverkare 

av supportsvarvar. Efter hand utökades programmet till 

att även omfatta slipmaskiner och svarvar från dåvarande 

Jugoslavien, Östtyskland och Rumänien.

Sonen Sven-Olof Fransson började i företaget i början 

av 1970-talet då han till en början kombinerade arbete med 

studier på Handelshögskolan. Fram till slutet av 1970-talet 

sålde företaget bara manuella maskiner men det ändrades i 

början av 1980-talet då det blev ett teknikskifte i branschen 

och datorstyrda maskiner från Japan och Taiwan började 

marknadsföras runt om i världen. Artur Fransson avled 

1986 efter en längre tids sjukdom. Sven-Olof tog 1985 över 

som vd och under hans ledning fram till 2006 utvecklades 

företaget till vad det är idag.

När Sven-Olof avled 2006 tog John Ericson över som vd. 

John anställdes 1996 som säljare på norra distriktet. Henrik 

Fransson (3:e generationen i familjeföretaget) är sedan 

2006 försäljningschef, styrelseordförande och huvudägare.

 

Här har vi lite om bakgrunden till att ”MAF” är 

var man är idag och jag får en pratstund med 

Henrik, John och Niclas på vårt hotell Millenium i 

Taichung City dit vi förflyttat oss med ”high speed train” 

från Taipei efter andra mässdagens slut på Timtos. 

- Det var på en mässa i Chicago 1980 som man kom i 

kontakt med ett antal maskintillverkare från Japan och 

Taiwan vilket ledde till att vi började importera verk-

tygsmaskiner från både Japan och Taiwan samtidigt. De 

taiwanesiska företag som man tidigt började samarbeta 

med var Kao Ming, Cosen och Chmer, säger Henrik 

Fransson och ser tillbaka på en fantastisk utveckling i 

maskinindustrin i stort men i synnerhet på senare tid i 

Taiwan.

Maskinbyggarkunnandet har utvecklats i Taiwan och 

idag är Maskin Fransson den maskinleverantören i Sverige 

som har flest agenturer från Taiwan. Man ser även att de 

maskinleverantörer som förr enbart importerade maskiner 

från Japan, har nu på senare år även tagit upp taiwanesiska 

maskiner i sitt sortiment och det är väl ett kvitto så gott 

som något att Taiwans maskinbyggarindustri utvecklas 

och expanderar.

- Maskinföretagen har varit på frammarsch under ett 

antal år nu och vi ser att de bygger med en kvalitet som 

mäter sig med många japanska och europeiska maskin-

byggare men till ett väsentligt lägre pris. Detta har resul-

terat i att flera japanska maskinbyggare väljer att bygga 

vissa modeller i Taiwan genom olika samarbetsavtal, 

berättar John Ericson.

Stefan Hallonborg, Henrik Fransson, Niclas Mårtensson och Daniel Andersson i Goodways monter på 

mässan. Maskinmodellen GMT 2000 i bakgrunden är en av många nyheter som presenterades på Timtos. 

Goodway GMT 2000, 

multifunktionssvarv 

med övre och nedre 

revolver där den övre 

revolvern även har 

B-axel styrning.

Daniel Andersson i Tsugamis monter. Agenturen är sedan 2 år tillbaka hos Maskin Fransson. 

Tsugami betyder precision och här handlar det i huvudsak om längdsvarvar.

Trident tillverkar supersnabba kompakta maskiner för borrning, gängning och fräsning. Stefan 

Hallonborg kommer att på sitt distrikt kunna erbjuda verkstäder intressanta maskinlösningar 

inom ”high speed machining”.
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Maskin Fransson är sedan slutet av december 2009 agent för Trident 

Machinery från Taiwan. Trident Machinery startade sin verksamhet 

under 2005 och har fått en bra start, år 2008 sålde de rekord, 900 maski-

ner i främst Asien. Nu ligger man med prognoser på 600 maskiner 

2013. Trident tillverkar supersnabba kompakta maskiner för borrning, 

gängning och fräsning. Trident har många maskinstorlekar och kan 

erbjuda både Fanuc och Mitsubishi styrsystem, BT30 och BT40, många 

spindelalternativ upp till 24 000 rpm, spolning genom spindel, spån-

transportör, svängpalett, m.m. På mässan satsade Trident stort och här 

finns en stor potential för framtiden .

John Ericson och Alexander Blum deklarerade med denna bild, samarbetet mellan 

Quaser och Blum-Novotest när det gäller lösningar för inmätning av verktyg samt 

kontrollmätning av detaljer i maskinen.

Nyhet på mässan var Quaser´s 5-axliga MT 2500. 

Maskinmodellen kommer till Europa under 2014. 
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Hur fungerar samarbetet rent praktiskt  
med de taiwanesiska maskinbyggarna.

- Taiwaneser är väldigt enkla att samarbeta med. Språket är engelska 

och det kan alla våra kontaktpersoner flytande. Så duktiga på språk, 

snabba i kommunikationen, ger raka och ärliga svar på frågor som 

kan handla om felsökning vid problem, leveranstider och specifika 

maskinbyggnationer. Dom är också lyhörda för önskemål och förslag 

på förändringar som de tar till sig på ett mycket seriöst sätt, säger 

Henrik och John.

- Med den bredden man har med 400 maskinbyggare i landet så blir 

det så klart en bra topp som ligger väldigt långt fram om man tittar i 

ett internationellt perspektiv, säger Niclas Mårtensson och menar som 

vi skriver i artikeln att man har en entreprenörs- och en framåtanda 

som är beundransvärd. 

- Det har under många år funnits en målmedvetenhet hos många av 

våra huvudmän där jag har Quaser i speciell åtanke som tidigt sa till 

oss att man hade ett fokus på att på allvar kunna konkurrera med de 

ledande fabrikaten i Europa. Quaser med den drivna företagsledaren 

och vd:n Rock Liao är i högsta grad delaktig i utvecklingen och man 

har kvalitetsmässigt under en längre tid haft siktet inställt på ta fram 

kvalitetsmaskiner som passar europeisk industri. Nu ser vi att andra 

fabrikat följer samma linje så vi ser en stor potential i Sverige för flera 

av våra taiwanesiska fabrikat, säger John Ericson.

En personlig reflektion är att Taiwan har haft och har alla förutsätt-

ningar för att som land bygga maskiner. Allt finns på ön så man är inte 

beroende av någon import av delar utan man har stålverk, tillgång till 

gjutgods från södra delen av ön. Man har i Taichung City med omnejd 

tillgång till all elektronik och styrsystem som behövs då det stora 

tillverkarna som Fanuc, Siemens och Mitsubishi har stora kontor och 

centers i Taiwan. Man är självförsörjande vilket gör det lätt att bygga 

maskiner och med den höga innovationsgraden som är på ön (mycket 

för att slå Kina på fingrarna, här finns en oerhörd glöd för att vara 

bäst i regionen och vinnarinstinkten är det inget fel på). Det är som 

många som jag pratar med säger, taiwaneserna är tävlingsmänniskor 

och har det i ”blodet”. 

Quaser etablerades 1991 av Edward Shar, en närmast legendarisk 

person inom maskinbyggarbranschen. Alltsedan starten har man till-

verkat maskiner för europeiska krav och fortfarande säljs ca 60 - 70 % 

av maskinerna till Europa. Från och med januari 2007 har Quaser haft 

kapacitet att bygga 1500 maskiner per år i en helt ny fabrik. Det pågår 

en ständig produktutveckling och man kommer med nya maskinmo-

deller flera gånger om året. 

- Styrkan på fabrikatet ligger mycket på kvalitet och driftsäkerhet 

och att man har etablerade fabrikat i ingående komponenter som också 

finns lätt tillgängliga i Europa. Servicenivån är högt satt och man har 

ett Europakontor i Schweiz med administration, maskinutställning 

och reservdelslager, säger Henrik Fransson. 

   - Här börjar vi nu komma in i en fas där fram-

förallt Quaser kommer med automationslös-

ningar i form av avancerade celler för obeman-

nad körning med långa körtider. Ser vi bakåt i 

tiden så har vi ofta levererat standardmaskiner 

utan automation till våra svenska kunder men 

vi ser nu ett trendbrott där Quaser kan vara 

med och konkurrera med mycket intressanta 

alternativ. På mässan presenterades t.ex. en 

horisontal flerop, HX 504, med ett automatiskt 

paletthanteringssystem för upp till 8 palet-

ter byggt i tre våningar för att spara golvyta. 

Maskinen på mässan var också utrustad med 

ett verktygsmagasin med 240 verktygsplatser. 

   - Jag bör tillägga att vi har automatiserat en 

hel del maskiner på hemmaplan i Sverige men 

då har vi byggt på olika automationslösningar 

med hjälp av externa automationsföretag och 

robotleverantörer, säger Niclas Mårtensson
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Goodway är sedan många år den största renodlade 

svarvtillverkaren i Taiwan. Företaget, som grundades 

1975, ligger idag på en tillverkningstakt av ca 2 000 

svarvar årligen till över 30 länder. Utmärkande för 

Goodways maskiner är robusta konstruktioner med 

mycket hög precision och stabilitet. Noterbart är att 

Goodways egen maskinpark är i absolut toppklass med 

bl.a. flera maskiner från Mitsui-Seiki.

Vi besökte fabriken i Taichung City och fann en ny 

fabrik med stora möjligheter till expansion. Företaget 

är den största renodlade svarvtillverkaren i Taiwan 

med nästa mål att bli störst i Asien. Man ligger långt 

fram tekniskt sätt och jag som svensk och europé ser 

en perfekt mix av kaxighet och ödmjukhet inför de 

mål som man sätter upp. Jag gillar vad jag ser och blir 

själv inspirerad av tankarna som driver företagen mot 

nya mål.

- Vi på MaskinFransson startade ett samarbete med 

Goodway 2001, efter att vi tappat en agentur från en 

japansk maskintillverkare som tyvärr gick omkull i 

den japanska finanskrisen i slutet på 1999. Vi har inte 

ångrat valet av Goodway, här har vi fått ett mycket bra 

samarbete med en komplett svarvtillverkare med ett 

stort och brett program från små till stora svarvar. Precis 

som hos Quaser kommer Goodway också med olika 

automationslösningar där man ser en stor efterfrågan 

från Europa.   
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Symboler är viktiga  

i taiwanesiskt affärsfilosofi.

Koi är en karpfisk, ursprungligen 

från Japan som är en symbol för 

uthållighet och lycka i österländsk 

mytologi. Även i Taiwan så beteck-

nas Koi med samma egenskaper. 

Företag har ofta dammar och vat-

tenfall med Koi fiskar som symbo-

ler för framåtanda och noggrann-

het. Koi har vunnit popularitet på 

grund av de djupa betydelserna.

   Som lite kuriosa så berättar man 

att karpfisken är mycket barnvänlig. 

Koi har ett beteende liknande en 

delfin och älskar att blir klappad på 

ryggen. Den känner igen folks sätt 

att gå och har bra hörsel och syn.

Hjulen snurrar allt snabbare i Taiwan 
I skuggan av giganten Kina har lilla Taiwan 

tvingats ändra strategi. Stor möda läggs nu på 

att gå från underleverantör till egna varumär-

ken. Hur tänker taiwanesiska entreprenörer?

Hur gör ett land som lever i skuggan av 

världen värsta konkurrent Kina, som för varje 

år ökar tempot i sin utveckling. Man gör kanske 

som Taiwan – försöker skapa egna varumärken 

för att överleva. Taiwan är ett av de länder 

som tillsammans med Sverige lyckats komma 

tillbaka snabbt efter krisen 2008. Taiwan är ett 

eget land, men med mycket starka band till 

Kina. Det finns således kineser både i Kina 

och Taiwan och språket är mandarin i båda 

länderna. 

Ekonomiskt har Taiwan, som sedan 1980-

talet är en demokrati och marknadsekonomi 

av rang, sökt affärspartners utanför Kina 

eftersom relationerna länderna emellan varit 

frostiga. Redan för 15 år sedan valde man att 

börja satsa på egna varumärken. Vad man insåg 

var att den som legotillverkar har låga margi-

naler och otrogna kunder. Strategin för många 

maskintillverkare blev att öka försäljningen 

till Europa, USA och nu mer och mer till Kina. 

Man har en mer optimistisk syn på livet än 

fastlandskineserna och det är landets smala 

lycka. Man har en mycket större företagsamhet 

i Taiwan. Ett annat nyckelord som kommer ur 

många företagares och myndighetspersoners 

munnar i Taiwan är innovation. Innovation 

ska göra Taiwan starkare. Vilka marknader 

skall man välja, ja när maskinbyggare i Taiwan 

berättar om sina tillväxtplaner är det Europa, 

Ryssland, Brasilien och USA som kommer på 

tal i första hand. I andra hand är det fokus på 

att exportera till länder som är folkrika och 

växande marknader som Kina, Indien och 

Indonesien. 

Besök på KAO MING
Kao Ming grundades 1968 och har specialise-

rat sig på stora vertikala fleroperationsmaski-

ner av portaltyp. Sedan 2008 har företaget en 

fabriksyta på mer än 40 000 kvm och med en 

kapacitet på mer än 1000 maskiner per år är 

Kao Ming en av de absolut största tillverkarna 

inom sitt område. Kao Ming har sålt maski-

ner till mer än 60 länder och har ett mycket 

gott rykte runt om i världen, berättar Henrik 

Fransson och fortsätter;

- Vår ambition är att samarbeta med olika 

maskintillverkare som var och en har sin spets-

kompetens så att vi som leverantör kan leve-

rera den bästa och mest konkurrenskraftiga 

produktionslösningen oavsett vilken typ av 

maskin man som kund efterfrågar. När det 

gäller Kao Ming så är det vårt äldsta samarbete 

med en taiwanesisk maskintillverkare. Redan 

1980 på den amerikanska mässan IMTS så träf-

fade min far Sven-Olof Fransson, och hans 

medarbetare på den tiden, representanter för 

Kao Ming och ett samarbete slöts. Redan året 

efter var Sven-Olof och Sture Gardefjord över 

på Taiwan och kom hem med beställningar på 

ett antal maskiner för att sälja till den svenska 

industrin. Så här har man haft ett långt sam-

arbete som sträcker sig 30 år tillbaka i tiden, 

avslutar Henrik Fransson. 

Stefan Hallonborg, Daniel Andersson, Henrik Fransson och John Ericson besökte maskintillverkaren 

KAO MING strax utanför Taichung i Fongyuan City. Det blev ett kärt återseende med Shelley Chang 

som är exportchef och ansvarar för kontakten med alla återförsäljare runt om i världen.
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