
Välkomna till Merx 

”Med kapacitet att växa med kunden”

År 1989 bildades Merx Svenska AB  av Hans Hammargren och Thomas Smedberg. Tillverkningen startade i mindre skala 

och nu 28 år senare är företaget en högteknologisk industri och en ledande aktör inom skärande bearbetning.

Heltäckande resurser innebär att vi kan leverera helhetslösningar med högsta kvalitet, i rätt tid och till rätt prisbild.



Om oss

• 60 anställda  

• 25 produktionsmaskiner

• Tempererat mätrum

• Robothanterad produktion

• Kostnadsfri lagerhållning till 

kund

• Omsättning 83msek (2016)

• Högteknologisk tillverkning

• 5-axlig bearbetning

• Prototyptillverkning

• Serietillverkning

• Svetsrobot

• Cylindertillverkning

• Cylinderrenoveringar

• Höghastighetsfräsning



Kapacitet

• Produktionskapacitet: 80.000 tim/år

• Svarv: dia 2-520mm, längd 1.500mm 

• Fräs:1-1000mm., längd 1.650mm.

• Planslipning 1-600mm.

• Svetsning: stål, rostfritt, aluminium 

• Lasermärkning 1-500mm.

• Mätmaskin 1.500mm.

• Materialanalys: Element Check 

Ytbehandling

• Eloxering /Anodisering

• Alla typer av härdningar

• Förzinkning

• Kromatering

• Olika lackbehandlingar



Kvalité

• Certifierad: ISO 9001:2015

• Certifierad: ISO 14001:2015

• Certifierad: Achilles, oljeindustri

• Certifierad: Sellihca, vindkraftsindustri

• Dokumentation enligt TS16949

• PPAP dokumentation 

• Månadsuppföljning reklamation/kassation

• Operatörskontroll

• Reklamationshantering enligt 8D-modell 



Flödesschema
Förfrågan 

1. Registrera artiklarna
2. Knyter alla dokument 

3. Meddelar Teknik/Produktion 

Beredning

1. Simulera tillverkning
2. Gör kapacitetsanalys 
3. Återkoppla till marknad 

Affärsförslag 

1. Offert
2. Lageravtal och appendix 

skickas till kund

Inköpsorder

1. Granska PO och jämför med 
offert

2. OE skickas till kund. 

Tillverkning 

1. Arbetskort kontrolleras 
2. Rätt revision kontrolleras
3. Programmering/prodstart

4. Mätning och operatörs 
kontroll

Logistik/Packning 

1. Detaljerna kontrolleras och 
packas enlig anvisning 

2. Lagerhållning enligt ÖK
3. Följesedel skrivs ut 

tillsammans med all nödvändig 
dokumentation 

Utleverans 

1. DPV, Schenker, DHL 
eller enligt kundens eget 

önskemål 



Samarbete

• Merx eftersträvar en driftsäker produktion med  högsta 

kvalitet och hög leveransprecision.

• Merx erbjuder kostnadsfri lagerhållning till samtliga våra 

kunder.

• Merx tillsammans med er som kund skapar effektiva

lösningar för er bästa inköpsekonomi och tillförlitlighet i 

slutprodukten.

Vi tror på långsiktiga kundrelationer, avancerade 

maskiner och flexibilitet.



Vår tillväxt

2016 Q4

Förvärv
Merx Group AB förvärvar 

samtliga aktier i H-Produkter 

AB i Åby strax utanför 

Norrköping. 

2015 Q3

Installation 
Installation av höghastighetsfräs 

från Fanuc installeras  

2015 Q2

Investering 
Merx Svenska  investerar i 

Fanuc Robo- Drill och 

ytterligare en Puma TT med 

tillhörande robotcell beställs 

2016 Q4

Förvärv
Merx förvärvar tomt på 6.764 

kvm 

För kommande byggnation

Av ny produktionsenhet. 

2015 Q4

Bokslut 
Omsättning 2015 84MSEK. 

Ökning med +20% mot 

2014 (69MSEK)  

Ombyggnad
Ombyggnad påbörjas av

befintliga lokaler för att utöka 

produktionsytan.  

2016 Q1 



Mål 2017

• Merx ligger i framkant när det gäller avancerad bearbetning i Sverige

och globalt.

• Merx är ett självklart val som samarbetspartner vid högteknologisk

tillverkning och som val av systemleverantör

• Merx är en attraktiv arbetsgivare med mångfaldig personalpolitik och

öppna gränser

Vision 2020

• Omsättning 90 Msek

• Vinst 5%

• Produktionskapacitet  100.000 tim



• Växa, organiskt och/eller genom förvärv

• Ny/kompletterande nisch inom tillverkning

• Aktiv marknadsföring med tydliga mål

• Förstärka varumärket Merx mot hightech

• Alltid arbeta med den senaste tekniken och bibehålla

låga omkostnader genom att aktivt arbeta med

produktionsteknik och kompetensutveckling

Strategi



Frågor? 



Vi tackar för visat intresse och ser fram emot 

kommande samarbete!


