
Reportage Aktuell Produktion Nr7/2020 Reportage Aktuell Produktion Nr7/2020

NYCKEL TILL FRAMGÅNG

Hur blir man en framgångsrik internationell tillverkare av hårdmetallverktyg för skärande bearbet-

ning så som japanska Mitsubishi Materials? 

Vi träffade på EMO i Hannover Håkan Oldin produktchef och Conny Erixon nya vd:n för Colly 

Verkstadsteknik som representerar Mitsubishi Materials i Sverige för att få en lite djupare inblick i 

företagets filosofi.

HISTORIA
Japan hade precis kommit ur århundraden 
av feodal isolering och skyndade sig för att 
komma ikapp västvärlden.
1870 startade en ambitiös ung man vid 
namn Yataro Iwasaki som var från  Kochi på 
ön Shikoku, och hemvist för den  mäktiga 
 Tosa-klanen det första Mitsubishi- företaget 
– ett rederi med namnet Tsukumo  Shokai. 
Namnet på företaget ändrades till  Mitsukawa 
Shokai 1872 och till Mitsubishi Shokai 1874. 
Yataro valde en företagssymbol som kom-
binerade de tre ekbladen i  Tosa-klanens 
vapen och de tre staplade  diamanterna i 
sitt familjevapen. Det vapnet är ursprunget 
till namnet, Mitsubishi, som betyder ”tre 
 diamanter.”
Idag är i Mitsubishi Group en gigantisk  
 industrikoncern och en av de sex stora 
 japanska företagskonglomeraten, keiretsu i 

Japan (se faktaruta). Under nästan 140 år har 
företaget vuxit och utvecklat sin verksamhet 
i symbios med landets moderniseringen till 
att bli en stark global aktör. 
Det är svårt att förstå hur stor  Mitsubishi 
Group är idag.  Gruppen består av 610 
 företag, man äger  japans största bank och 
bara de 13 största bolagen (ex Mitsubishi 
Electric, MUFG Bank, Mitsubishi Heavy 
Industris, Nikon m.m) har tillsammans över 
600.000 anställda.
- Jag har hört en siffra på 1.6 miljoner 
 anställda inom hela gruppen, men det är 
inget jag kan bekräfta till 100 procent säger 
Conny.

Mitsubishi Materials som ingår i  gruppen 
har 28:500 anställda.  I Sverige har  Colly 
 Verkstadsteknik som är specialist på 
skärverktyg och ställrumsutrustning varit 

auktoriserad generalagent och distributör av 
Mitsubishi Materials sedan 1987.  
32 år! Här pratar vi som sagt om vikten av 
långsiktighet, samarbete och en gemensam 
vilja att utvecklas tillsammans med sina 
kunder mot nutidens– och framtidens 
produktion.
- Stor del av Mitsubishis framgång är  deras 
insikt i hur man kan optimera morgon dagens 
produktion. Förmågan till  nytänkande 
och att leverera tekniskt avancerade verk-
tyg med precision, kvalitet och prestanda 
 sitter i bolagets gener, tillsammans med en 
teknisk expertis och en lyhördhet och närhet 
till kunder och inte minst gruppens enorma 
kapital i ryggen är Mitsubihi Materials stora 
styrkor och framgångskoncept. Ett lysande 
exempel på företagets tankesätt är deras nya 
teknikcenter i Europa säger Håkan.

SATSAR I EUROPA MED YTTERLIGARE 
ETT TEKNIKCENTER
I Juni invigdes det nya teknikcentret nära 
Stuttgart, Tyskland. Med en  betydande 
 investering i maskinpark och lokaler satsar 
Mitsubishi att möta  kundernas nuvarande 
och framtida behov av  nyckelfärdiga lösningar 
inom skärande bearbetningar. För att 
uppnå detta hyser MTEC de senaste 
 högteknologiska  maskinerna för svarvning, 
längdsvarvning och  fräsning, inklusive ett 
5-axligt bearbetningscenter. Dessa nya 
maskiner  kompletteras med avancerade 
 mätmaskiner för kvalitets kontroll av 
 bearbetade detaljer och  inställning av 
 verktyg. 

TRADITIONER, KAPITAL OCH STÄNDIG UTVECKLING

Kallas de japanska horisontellt integrerade 
företags konglomerat som äger stora delar av den 
japanska industrin. De har ursprung i förkrigs
tidens zaibatsuer (äldre variant av Keiretsu), 
som efter  andra världskriget delvis återbildades 
genom allianser och uppköp. Då som nu är 
 disparata verksamheter centrerade kring en bank                   
(i  Mitsubishis fall, MUFG Bank som är Japans 
största bank).

TEXT CHRISTIAN MALMGREN

Öppningen av MTEC Stuttgart är en 
 milstolpe i Mitsubishis historia eftersom 
den fungerar som en drivkraft för att  bygga 
 synergier och stärka samarbetet mellan 
 Mitsubishi och internationella maskin-
byggare.
- Samutveckling, tekniköverföring och 
 uppfinningsrikedom är inte okänt för oss. 
Vårt utvecklingscenter kommer att öppna 
nya vägar för samarbete, vilket gör att vi 
kan optimera vår kontinuerliga förbättrings-
process och påskynda hållbar tillväxt, säger 
Kunihiro Endo, chef för MTEC Stuttgart.
- MTEC kommer också att erbjuda en viktig 
testbas för vår egen utveckling av skärverk-
tyg och stärka banden med Mitsubishis 
 andra globala tekniska centra i Japan, Kina, 
 Thailand, Spanien och USA. Dessa band 
bidrar till en större spridning av lagrade 
bearbetningsdata till favör för våra kunder 
fortsätter Endo,
 -  Colly Verkstadsteknik   arran   gerar   kund-
resor till Mitsubishis  MTEC-anläggningar i 
syfte att visa nya  innovationer inom skärande 
verktyg och nya bearbetnings strategier. 
 Mitsubishi  Materials driver nu 2 MTEC- 
center i Europa, varav den andra är i Valencia, 
bredvid företagets  produktionsanläggning. 
Möjligheten finns genom vår projektgrupp 

TOP-Team att ta fram  applikationslösningar 
som sedan kan testas på plats i maskinerna 
hos  Mitsubishi MTEC i Stuttgart innan det 
är dags för inkörning i våra kunders egna 
maskinparker säger Conny Erixon.

EMO 2019
– Mitsubishi Materials har redan ett  rykte 
som placerar skärverktygstillverkaren 
som branschens riktmärke inom djuphåls-
borrning. För att ytterligare befästa denna 
marknadsposition har bolaget nu lanserat 
sin nya Superlong-serie MPS1 med solida 
spiralborr i hårdmetall för applikationer upp 
till 40xD som man visade upp på  mässan. 
Även ett utökat sortiment av  vändskärs borret 
MVX vilket  erbjuder smarta lösningar för 
ett brett utbud av olika applikationer upp till 
6xD var några av nyheterna, avslutar Håkan 
Oldin.
Så receptet för framgång för detta företag 
har varit bra produkter och anpassningen 
till kunderna och återförsäljarna runt om-
kring i världen men även att inte glömma sin 
historia. Under EMO veckan hade de temat 
”Create a better future – Together with our 
customers” vilket är en passande slogan för 
bolaget.

FAKTA: KEIRETSU

Håkan Oldin produktchef  för 
Mitsubishi Materials på Colly Verk-
stadsteknik och Conny Erixon ny vd 
för Colly Verkstadsteknik.

www.collyverkstadsteknik.se
www.mmc-hardmetal.com

TUFF & 
MÅNGSIDIG
ÖKA FRÄSPRESTANDAN MED EN 
STRYKTÅLIG, MULTIFUNKTIONELL 
FRÄS MED TANGENTIELLA SKÄR

Extrem stabilitet och pålitlighet. 
Använder hårdmetallsorter med 
TOUGH SIGMA-teknologi och 
ekonomiska dubbelsidiga 
tangentiella vändskär. 

Till ett brett område av applikationer 
och material. Skaftfräsar, screw-in 
och fräskroppar Ø16 – 80 mm.
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