
Korta dina ledtider  
– öka dina marginaler!
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Långsiktiga kundrelationer, 
avancerade maskiner 
och fl exibilitet!
År 1989 bildades Merx och startade tillverkning i mindre skala. Tjugofem 

år senare är företaget en högteknologisk industri och en ledande aktör inom 

skärande bearbetning. Heltäckande resurser innebär att vi kan leverera 

helhetslösningar, i högsta kvalitet och till rätt prisbild. 

För oss är det viktigt att alltid vara i framkant även det gäller den tekniska 

utvecklingen och vi vill vara det självklara valet när du som kund behöver 

avancerad tillverkning. 

Vi arbetar aktivt för att hålla hög kvalitet på vårt arbete och våra produkter 
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som säkerställer kvaliteten på det vi producerar och att vi tar vårt ansvar 

gentemot miljön.

25 år av positiv utveckling 
1989 Hans Hammargren & Thomas Smedberg 
bildar Merx. 

1990 Tillverkning påbörjas i Polen.

1992 Flytt till dagens lokaler. Företaget hade 
6 anställda.

2000 Den första CNC-fräsen med 5 axlar. 
Personalstyrkan hade ökat till 18 anställda.

2008 Omsättning 156 MSEK.

2013 Tillverkning påbörjas i Kina.



SPECIALISTER PÅ PROCESSKEMI FÖR METALL, 
BEARBETNING OCH HÄRDNING

08-703 02 00 • www.galindberg.se

Skärvätskan EMULCUT 100F för miljö och produktivitet
ARBETSMILJÖ, PRODUKTIVITET, LÅNG LIVSLÄNGD, UTMÄRKTA BEARBETNINGSMETODER

Provad, utvärderad och godkänd av ledande svensk industri

Vi producerar det kunderna behöver
Merx arbetar inte mot ett särskilt kundsegment, utan vi kan erbjuda tillverkning för alla typer av 

industrier. Till våra kunder hör allt från små företag till internationellt kända bolag. En av våra styrkor är 
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För oss är nöjda kunder och långsiktiga relationer mycket viktiga. Vi vill växa tillsammans med våra 

kunder.



Nordens största lagerhållare av speciallegeringar och titan
• Dagsaktuell lagerlista online
• Komplett servicecenter
• Vattenskärning
• Vi skickar er order samma dag
• Mer än 100 års erfarenhet

www.haraldpihl.com
Nickel 200 201  |  Monel 400 K-500  |  Nilo 36 42 K  |  Nimonic 75 80A 90 263 901  |  Nilomag 77  |  Incoloy 330 800 825 925 A-286 DS   |  Inconel 600 601 625 686 718 C-22 C-276 HX X-750   |  Titan Grad 1 2 3 4 5 7 9 23

Fördelar som Merx
• Frigör kapacitet

• Kvalitet 

• Lönsamhet

• Kostnadsreducering

• Helhetsansvar



VÄRNAMO
Tel. 0370-491 00

www.lpv.se

Vi minskar dina 
produktionskostnader
Vårt koncept med egna fabriker i Sverige, Polen och Kina ger 

både trygghet och konkurrenskraftiga priser. Vi håller ihop projekt 

från ax till limpa och beslutar ihop med dig var tillverkningen är 

bäst lämpad, vilka detaljer du vill tillverka. På så sätt reducerar vi 

produktionskostnaderna. Vi tror på kostnadseffektiva lösningar.  

Från idé till färdig produkt
Vi hjälper dig hela vägen från idé till färdig produkt och 

tillsammans kommer vi fram till vad som är bäst för just ditt 

företag. Genom att lyssna på våra kunder och genom att vår 

organisation består av erfarna och kompetenta medarbetare har vi 
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Merx Svenska AB | Lindåkersgatan 1A | 602 23 Norrköping
Tel: 011-18 00 11|info@merx.se | www.merx.se


