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- Vår styrka är att med våra kompetenta med-

arbetare och en väl anpassad maskinpark kan 

bearbeta de flesta förekommande material, vi 

är flexibla och kan hålla korta leveranstider. 

I övrigt försöker vi ha en nära dialog med 

våra kunder, och om behov finns så hjälper vi 

gärna till att ta fram prototyper”, säger Glenn 

Larsson, produktionschef och delägare på Hova 

Mekaniska.

- Maskin AB A. Fransson i Hölö med nes-

tor Ulf Axelsson har under många år levererat 

maskiner till oss och vi har stort förtroende för 

dem. De är alltid lyhörda och har enligt oss de 

mest kompetenta medarbetarna och den bästa 

servicen inom området. Det är därför ingen 

tillfällighet att de får leverera maskiner när vi 

behöver förnya och expandera vår maskinpark 

fortsätter Glenn.

Hova Mekaniska har byggt ut sin verkstad 2 ggr 

tidigare och huserar nu på 1 200 kvm vilket är 

trångt och därför har man nu köpt granntom-

ten på 3 000 kvm och här skall snart spaden i 

jorden för en byggstart som ger en rejäl utökad 

produktionsyta, man får helt enkelt inte in en 

maskin till och det börjar snart bli ett problem.

- Vad gäller maskinparken så har vi i dag åtta 

cnc styrda svarvar varav fem med stångutrust-

ning för dim-5-65 mm och 2-4 axligt  samt fem 

chuckmaskiner med kapacitet X 350, Z 500. Vi 

har två 4-axliga fleroperationsmaskiner med 

kapacitet X 1000, Y 600, Z 600 samt en borr/

gäng maskin med fullt styrd 4:e axel samt diver-

se konventionella maskiner. Automatisera mera 

tänker läsaren men vi kör så korta serier att det 

lönar sig inte med robot. En annan aspekt på 

det hela är att vi bearbetar till stor del enbart 

rostfritt och då måste vi ha en aktiv operatör vid 

maskinen som lyssnar och reagerar vid miss-

ljud och då byta verktyg. Verktygsslitaget är 

stort vid körning i rostfritt, så automatisera är 

bara att tänka bort, berättar Glenn Larsson och 

berättar att man även bearbetar gjutet material 

som aluminium och rödgods (som är legeringar 

främst koppar och en annan benämning är röd-

metall).

På Hova Mekaniska har man 
siktet inställt på expansion

Hova Mekaniska Verkstad AB är sedan 1985 ett familjeföretag som idag syssel-

sätter fjorton personer. Företagets största kunder finns inom Offshore industrin 

och till fordonsindustri men även till andra blandade branscher som t ex jaktva-

penleverantörer där man har tagit fram egna produkter för bl.a. ställbara kolvar 

och nu även en ny produkt som man nu har patentsökt. Våra egna produkter har 

påverkat så mycket att vi har investerat i nya maskiner plus att vi ökar på lego.
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Bearbetningsrummet i en Goodway GLS 2000 LYS

Far och son Bengt och Glenn Larsson
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Senaste maskininvesteringar
Vi sitter ner i fikarummet med Bengt 

Larsson vd och Glenn Larsson, produk-

tionsansvarig, delägare i Hova Mekaniska 

och väntar på Ulf Axelsson från maskin-

leverantören MaskinFransson som levere-

rat de senaste maskinerna till den expan-

siva verkstaden i Hova. Vi förväntar oss 

en pratstund om hur man funderar och 

fungerar runt inköp av verktygsmaskiner. 

Konkurrensen är stenhård ute på markna-

den och det finns säkert ett femtiotal olika 

maskinfabrikat att välja på. Men Hova 

Mekaniska och MaskinFransson har hit-

tat varandra.

Glenn berättar att han arbetat på sin 

fars verkstad sedan 1990, som 17 – åring 

började han jobba i maskin. Han lärde sig 

programmera väldigt fort och gick en verk-

stadsutbildning på gymnasiet och där fick 

han hjälpa lärarna ibland för då hade redan 

Glenn så mycket praktisk erfarenhet från 

att han hade hjälpt till på pappa Bengt´s 

verkstad så utbildningen hade Glenn ingen 

egentlig nytta av.

- Jag började arbeta med propp & nock 

och Emi-Mec autosprint-maskiner för att 

snabbt gå över till cnc när vi köpte nya 

maskiner till verkstaden. Idag är jag spe-

cialist på programmering och älskar att 

vara ute i produktionen.

Vad kommer det sig att man väljer ett visst 

maskinfabrikat, ett bland alla femtio?

- Det är många parametrar, ibland och 

från början kanske slumpen men vi på 

Hova vill samarbeta med en maskinleve-

rantör som är bred som har ett stort sor-

timent av olika maskintyper och fabrikat, 

som har varit på marknaden länge och som 

har en väl utbyggd serviceorganisation.

- Den första maskinen vi kan nämna 

är QUASER MV154P-L vertikal flerope-

rationsmaskin utrustad med ett cnc-styrt 

rundbord och 4:e axelstyrning. ”Vi har 

sedan tidigare en liknande QUASER-

maskin och har varit otroligt nöjda med 

den. Det är en relativt snabb maskin och 

framförallt stabil och driftsäker, så det är 

ett helt rätt koncept för oss och vår tillverk-

ning, säger Glenn.

Jag blev nyfiken då jag fick höra att ni 

är den verkstad i Sverige som har flest 

maskiner från den taiwanesiska maskin-

tillverkaren Goodway. Ett fabrikat som är 

relativt okänt i Sverige men som jag för-

står, inte desto mindre är ett intressant val.

- Som liten verkstad så behöver vi hitta 

maskiner som passar till jobben. Här har 

MaskinFransson som maskinleverantör ett 

riktigt brett och bra program och det är fak-

tiskt så att endast 4 % av vår maskinpark 

är inte maskiner från MaskinFransson. Ulf 

Axelsson har varit duktig och kunnig när 

det gäller att presentera olika maskinlös-

ningar för våra behov, förklarar Glenn.

- Jag har känt Ulf Axelsson i snart 40 år 

och våra vägar har mötts på olika sätt för att 

slutligen bli så att Ulf blev MaskinFransson´s 

representant på distriktet här i vårt område. 

De kontakter som Ulf har med maskintill-

verkarna främst i Asien är det ingen som 

har. Han har ett oerhört kunnande när det 

gäller hur olika maskiner fungerar och kan 

se processer, vilket är oss till stor hjälp. När 

jag träffade honom så arbetade han som ser-

vicetekniker på ett annat företag så många 

års erfarenhet i maskinvärlden har gett oss 

mycket hjälp med våra maskininköp, säger 
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Detaljer i rostfritt för offshore

Maskinoperatören Daniel Gustavsson visar upp en detalj i rostfritt som är krävande att 

bearbeta.

   - Verktygen slits ojämnt beroende på materialets egenskaper och här kan man inte som 

operatör vara passiv utan måste hela tiden bevaka processen.
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Bengt Larsson.

- Maskiner från Taiwan som Goodway 

är prisvärda jämfört med japanska och 

tyska maskiner och kvalitén har höjts 

avsevärt med åren. Idag är det ingen 

större skillnad tycker vi utan snabbhet i 

kombination med precision, stabilitet och 

driftsäkerhet är signum även för maskiner 

med en lägre prislapp, säger Bengt och 

fortsätter:

- Maskinerna uppgraderas hela tiden 

med nya modeller och nu har vi bl.a. kyl-

ning i bädd på de senaste maskinerna, vil-

ket ger en mycket bra måttsäkerhet.

Hova Mekaniska och Maskin AB. 
A Fransson är mer än samarbets-
partners 
Goodway är sedan många år den största 

renodlade svarvtillverkaren i Taiwan. 

Företaget, som grundades 1975, ligger idag 

på en tillverkningstakt av ca 2000 svarvar 

årligen till över 30 länder. Utmärkande 

för Goodways maskiner är robusta kon-

struktioner med mycket hög precision och 

stabilitet. Noterbart är att Goodways egen 

maskinpark är i absolut toppklass med 

bl.a. flera maskiner från Mitsui-Seiki. 

Fakta: Maskin AB.A Fransson
Ulf Axelsson och Henrik Fransson berättar 

lite tekniska fakta om verktygsmaskinerna 

från Goodway.

Hova Mekaniska har investerat i:
Goodway maskin 1:

GS-200 MY en cnc-svarv med 12 stationers 

revolver för drivna verktyg och Y-axel.

Max svarvlängd är 614 mm, max svarv-

diameter är 400 mm och max stångkapacitet 

51 mm. Styrsystem Fanuc 18iTB med dia-

logprogrammering Fanuc Manual Guide i.

Goodway maskin 2:

GS-2800A en 2-axlig cnc-svarv med 12 sta-

tioners revolver och 75 mm stångkapacitet. 

Max svarvlängd är 710 mm, max svarvdia-

meter är 400 mm och max stångkapacitet är 

75 mm. Styrsystem Fanuc 18iTB med dia-

logprogrammering Fanuc Manual Guide i.

Goodway maskin 3:

GS-2600C MY en cnc-svarv med 12 statio-

ners revolver för drivna verktyg, Y-axel 

och dubbdocka. Max svarvlängd 710 mm, 

max svarvdiameter är 460 mm och max 

stångkapacitet är 65 mm. Styrsystem Fanuc 

18iTB med dialogprogrammering Fanuc 

Manual Guide i.

Goodway maskin 4:

GLS-2000 LYS en cnc-svarv med huvud-

spindel och subspindel, dubbla c-axlar, 

12 stationers revolver med drivna verktyg 

och Y-axel. Max svarvlängd är 540 mm, 

max svarvdiameter är 310 mm och max 

stångkapacitet är 51 mm. Maskinen, som 

är utrustad med stångmagasin, är mycket 

kompakt och kapabel till komplettbearbet-

ning av detaljer med diameter upp till 51 

mm. Styrsystem Fanuc 18iTB med dialog-

programmering Fanuc Manual Guide i.

Maskin AB A.Fransson har försett svensk 

tillverkningsindustri med maskiner i mer 

än 45 år. Man är ett fullserviceföretag 

inkl. kvalificerad försäljning, service och 

utbildning av maskiner samt finansiering. 

Dessutom har man lager och utställning, 

både i Hölö och i småländska Värnamo.

- Vi vet att det inte finns en verktygs-

maskintillverkare som är bäst på allt. 

Vår ambition är att samarbeta med flera 

maskintillverkare, som var och en har sin 

spetskompetens, så att vi som leverantör 

kan leverera den bästa och mest konkur-

renskraftiga produktionslösningen oavsett 

om det handlar om svarvning, fräsning, 

sågning, slipning, gnistning, formsprut-

ning eller prototypframställning. Vår filo-

sofi är att samarbeta med våra kunder och 

de utomordentliga maskinbyggare som vi 

representerar. Vår mycket kvalificerade 

servicepersonal har tillgång till de bästa 

hjälpmedlen och kan ofta göra nya maski-

ner ännu något bättre än när de lämnade 

fabriken. Vår solida ekonomi är ytterligare 

en styrka. D&B har gett oss högsta kredit-

betyg ”AAA” senaste 18 åren, det betyder 

trygghet för alla företagets intressenter, 

kunder och partners.

- Inställningen att alltid sträva efter att 

göra våra kunder nöjda är ingen modeflu-

ga hos oss utan har varit vägledande från 

starten 1964. Varje år mäter vi kundnöjdhet 

på åtta olika punkter och vi har varje år 

fått ett genomsnittsbetyg över 4.0 på en 

5-gradig skala. Att våra kunder blir nöjda, 

kan utvecklas och växa tillsammans med 

oss är och har varit vår ledstjärna ända 

sedan starten, säger vd och ägare Henrik 

Fransson som driver familjeföretaget i 

tredje generation. 

Mer information:

www.hovamek.se

Ulf Axelsson och Bengt Larsson har känt varandra i olika sammanhang i snart 40 år. 

   - Vi har byggt upp en vänskap och en yrkesrelation som är ovanlig i branschen, säger Ulf Axelsson som numera 

är 67 år och delvis pensionär och har titeln  ”senior advisor sales” på sitt visitkort.

Frästa detaljer som är ”körda” i svarv.
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