
Reportage Aktuell Produktion Nummer 6/2018

17

Reportage Aktuell Produktion Nummer 6/2018

16

FORMKURVAN FORTSATT UPPÅT FÖR 
COLLY VERKSTADSTEKNIK
Med nyinvesteringen i en Reinecker WZS 70 slipmaskin möter Colly en allt mer ökande efter

frågan på omslipning. Dessutom utökas personalstyrkan med ytterligare en CNCoperatör.

– Just nu ligger vi 25 procent upp jämfört 
med samma period förra året. Det tågar på 
för alla, vi ökar både med nya och befintliga 
kunder, och därför har vi investerat i ännu en 
slipmaskin, säger platschef Patrick Soodla, 
Colly Verkstadsteknik.

”VI SERVAR DET VI SÄLJER”
För två år sedan köpte man en precis 
likadan, Reinecker WZS 70, men denna 
nya  slipmaskin är dessutom utrustad med 
 laddarfunktion för upp till 60 verktyg vilket 
möjliggör obemannad körning.
– Reinecker är samma maskin som  Mapal 
 använder vid tillverkning av sina borrar, 

samma kvalitet, samma programvaror. 
Försäljningen av Mapals nya borrar har 
ökat otroligt mycket och även Mitsubishis 
borrar går otroligt bra. Att vi sedan servar 
det vi säljer kommer på toppen av allt detta, 
 konstaterar en nöjd Patrick Soodla.

CERTIFIERAD OMSLIPNINGSPARTNER
Mapal och Mitsubishi är varumärken som 
ligger i topp inom skärande verktyg. De två 
starkaste korten, top notch, när det gäller 
håltagning, menar Patrick.
– I takt med att verktygen blir mer 
avancerade ökar också priset. Att då kunna 
serva  verktygen och förlänga livslängden 

gör det både ekonomiskt och miljösmart. 
Omslipning sänker verktygskostnaden och 
ökar livslängden på verktyget, säger Patrick.

Att man vid omslipning också har 
 mät metoder som stämmer överens med 
 originalet är väldigt viktigt. 
– Vi är certifierade av både Mapal och 
 Mitsubishi och får kontinuerlig vidareutbild-
ning vilket borgar för kvalitet, säger Patrick 
och tillägger att man förstås också slipar alla 
övriga märken som finns på marknaden med 
samma kvalité.
– Vi har 12 dagars leveranstid på omslipning 
av skärverktyg, och då är de belagda också. 

Men vi kan göra omslipning på dan om det 
behövs, säger Patrick Soodla.  

"DEN MEST 
KOMPLETTA LEVERANTÖREN"
Colly Verkstadsteknik har kunder i hela 
landet och man har nyligen anställt 
 ytterligare en CNC-operatör som förstärker 
teamet i Huddinge. 
– Vi tror verkligen på ett fortsatt bra år och 
vi tittar redan nu på vad vi ska göra härnäst. 
Vi har planer både för fler nyanställningar 
och fler nyinvesteringar. Visst har vi gjort en 
stor satsning redan nu men vi har ökat  under 
en lång period så det känns stabilt, säger 
 Patrick.
Och målet för framtiden är solklart – att 
fortsätta att vara den mest kompletta 
 leverantören. Colly erbjuder allt ifrån 
försäljningen av själva verktyget till hållande, 
mätning, kringutrustning och service.
– Omslipning är komplext och därför är 
det väldigt viktigt för oss att jobba i nära 
 kontakt med våra kunder och ha en ständig 
dialog så att vi är överens om vad vi ska göra 
med verktygen och hur vi ska behandla dem, 
säger Patrick Soodla.

TEXT    GABRIELLA MELLERGÅRDH

Patrick Soodla platschef på Colly Verkstadsteknik  
är nöjd med den nya slipmaskinen Reinecker 
WZS 70.

 laddarfunktion för upp till 60 verktyg vilket möjliggör 
obemannad körning.

Omslipning är komplext och därför är det 
väldigt viktigt att jobba i nära  kontakt med  
kunderna.


