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Det händer mycket hos KS industriservice
just nu!
Under våren förvärvade man Lemckes
Mekaniska AB och tillsammans med det
tidigare förvärvet av Däldens Mekaniska
Verkstad AB har man nu bildat en koncern.
– Vi har nu två tillverkningsföretag som
kompletterar vår verksamhet och gör oss
ännu bredare, säger ägare Jonny Karlsson.

Jonny Karlsson, ägare.

Nyförvärv och nybyggnation
för KS industriservice
ATT DET varit en händelserik vår hos KS
industriservice är närmast en underdrift.
Utöver förvärvet av Lemckes Mekaniska
har flera steg mot byggandet av nya lokaler
påbörjats och en delägare i KS köpts ut.
– Vi har vuxit ur vår lokal som i dagsläget
är på 1000 kvadratmeter, berättar Jonny.
– Förhoppningen är att de nya lokalerna
med större tillverkningsyta och montagehall
ska stå klara och vi vara inflyttade till sommaren 2018. Vi har köpt till ännu mer tomt-

mark om framtiden kommer kräva ytterligare
expansion. Vi har ett par stora ordrar på väg
in, och vi vill stå väl rustade för att lösa kommande utmaningar.

Köpt ut delägare
Sedan 17 april har Jonny övertagit 100 procent av ägarskapet i bolagen.
– Jag och Michael Stahre startade KS
2003 och har sedan dess gått från ett rent

tjänsteföretag med montage och liknande
till att ha byggt upp en egen maskinpark för
tillverkning åt våra kunder, fortfarande med
montage som en grundpelare i bolaget. Michael jobbar fortfarande kvar, men har valt
att lägga sitt fokus på sälj och montage, något som vi båda känner oss väldigt trygga i.
Nu får vi göra det vi vill och är bäst på båda
två, det känns riktigt bra, säger Jonny.

Polyuretan som klarar tuffa tag
Detaljer i polyuretan ger överlägsen slitstyrka och livslängd

KS INDUSTRISERVICE

LEMCKES MEKANISKA AB

DÄLDENS MEKANISKA VERKSTAD AB

Grundades 2003 och jobbar främst mot
automation och industrisektorn. Man tillverkar komponenter och teknisk utrustning och sköter montage och installation.
KS utför också flytt av produktionslinjer,
både i och utanför Sverige.

Startades på 80-talet och servar till största delen fordonsindustrin med reservdelar
och splinesaxlar. Man är leverantör åt företag som Volvo, Assa Abloy och Kongsberg

Grundades för över 50 år sedan, 1964, och
har länge varit en stor och viktig leverantör
till bland andra Alfa Laval dit man levererar reservdelar. Företaget besitter en bred
kompetens som mekanisk verkstad och är
specialister på skärande bearbetning och
rostfritt stål.

Vi hjälper Karlsson & Stahre
Industriservice med deras IT
och telefoni. Bli kund ni också!

Gesällgatan 1, 541 50 Skövde,
0500-459550.

0502-144 00 • info@soloplex.se
0502-144 00 • info@soloplex.se

Bredare kompetens
Med förvärven av Däldens och Lemckes Mekaniska har KS industriservice blivit mer kompletta som leverantör.
– Vi kan möta kundernas behov på nya plan med allt under samma tak. Servicen blir bättre och ledtiderna kortare. Namnet KS industriservice kommer att kvarstå för att hålla ihop företagen och leva
vidare då det är ett starkt namn lokalt.
Med förvärven följer också ovärderlig kunskap i form av kompetent personal.
– Jag ser det som att vi köpt kompetens och kunskap, snarare
än företag. Det är guld värt för oss att få in alla dessa kunniga personer i vår verksamhet. Medarbetarna är ofta handplockade och vi tror
på att ge dem en chans när vi ser potential, även när det handlar om
personer som kanske hamnat snett i livet, säger Jonny och tillägger:
– Nu är vi totalt omkring 40 anställda och har satt som mål att vi inom
tre år ska vara en av de starkaste spelarna inom vår bransch. En annan
nyhet är att vi nu kan erbjuda konstruktions- eller ritningstjänster enligt
kundens önskemål.

Sebastian Steen inhyrd från Labbås El.

Peder Östlund är en av våra konstruktörer och tekniker.

Vår Kjell Lennee´r gör slutmontering på en värmeugn tillsammans med
inhyrd personal från Stims Elektriska.

Kontrollmätning utförs av Andreas Jansson.

Fredrik Johansson, montör, bygger pneumatik.

Elektroautomatik är Sveriges största automationsintegratör.
– Vi arbetar med att effektivisera och kvalitetssäkra kundernas produktion och logistik
genom service och smarta automationslösningar. Framför allt levererar vi automationsutrustning till tillverkande industri i Sverige, ibland följer vi även med våra kunder utomlands,
berättar produktionschef Joakim Andersson.

”KS har vårt stora förtroende”
NÄR MAN automatiserar blir produktionen inte bara mer effektiv,
utan också mer lönsam, vilket stärker företagens konkurrenskraft.
En robot klarar längre skift med samma precision genom hela processen, vilket ökar kvalitén på slutprodukten. Automation underlättar även ergonomiskt för operatören genom att monotona arbetsuppgifter försvinner.

Tillverkar unika detaljer
Elektroautomatik arbetar aktivt med att utveckla och optimera sina
kunders produktion med hjälp av automationslösningar och specialmaskiner av olika slag. Sedan många år tillbaka pågår ett samarbete
med KS industriservice.
– KS är en viktig leverantör till oss och har vårt stora förtroende.
Framför allt köper vi tillverkning av unika detaljer där vi har konstru-

erat och gjort ritningar, berättar Joakim Andersson. Historiskt har vi
även köpt något delsystem där de ansvarat för tillverkning, montage
och installation.
Så gott som alltid handlar det om tighta leveranstider. Snabba
besked är därför viktigt.
– KS är snabba på att ge svar, de har kapacitet för att klara
tämligen stora jobb, de är kostnadseffektiva och de ställer upp när
det behövs, säger Joakim. Han ser också en styrka i att KS Industriservice utvecklas konstant.
– I takt med att vi också har expanderat och vuxit har omsättningen från oss ökat för KS.
Elektroautomatik, grundat 1965, har verksamhet i Skövde och
Göteborg och har runt 100 anställda.

Vi automatiserar den
tillverkande industrin!

CNC-MASKINER FRÅN
Tel 0500-445050 www.lichron.se

www.pvs.se

Vi har ett
ömsesidigt utbyte
Martin Andersson på ÅF i Skövde

ÅF är ett ingenjörs- och konsultföretag med uppdrag inom energi,
industri och infrastruktur. Verksamheten i Skövde står primärt på
två ben; man säljer kompetens inom produktionsutveckling på
konsultbasis samt nyckelfärdiga produktionssystem för den tillverkande industrin.

industrimontage, det är därför vi fortsätter
att anlita dem, berättar Martin Andersson,
ansvarig på ÅF i Skövde.
ÅF HAR ETT långtgående samarbete med KS
gällande montage, tillverkning och driftsättning av maskiner.
– Det har alltid fungerat väldigt bra.
KS är duktiga, engagerade och har stort
kompetens och erfarenhet kring kvalificerat

”Perfect match”
Att KS under åren byggt på sin verksamhet
och tagit den från montage hela vägen till
tillverkning och bearbetning har varit viktigt
för ÅF.

– Det blir en ”perfect match” för oss. Vi
konkurrerar inte utan kompletterar varandra och har ett ömsesidigt utbyte. Har vi
för tokiga idéer bidrar KS med sina erfarenheter och hjälper oss att landa i en optimal
lösning. Vi gillar att de jobbar med skissblocket i bakfickan och har drivet att ifrågasätta, tänka om och förbättra.

”Samarbetspartners,
inte konkurrenter”

Tidaholmsbaserade PV Systems grundades 2005 av Benny Kjellgren
och Roger Käll och jobbar med avancerad legotillverkning och kundanpassad automationsutrustning åt den tillverkande industrin. Fokus
ligger på att effektivisera sina kunders produktion och därmed öka
både lönsamheten och konkurrenskraften.

En komplett maskinpark

Samarbetet med KS sträcker sig långt tillbaka och det man främst
köper är större komponenter som kräver svetsning och annan
maskinbearbetning. Det finns ett starkt nätverk mellan företagen i
Tidaholm, berättar Benny.
– Vi uppskattar att vi har nära till KS och att vi alltid har en bra
dialog. De har en komplett maskinpark som fungerar väl för våra
behov. I Tidaholm är vi många företag som samarbetar och har
stark laganda, vi ser inte att vi har konkurrenter utan samarbetspartners.

Foto: Stefan Svensson

Nära hälften av PV Systems verksamhet är inriktad på fordonsindustrin, medan den andra halvan är bred och levererar åt kunder inom
trä-, plast- och livsmedelsindustrin både i Sverige och utomlands.

Benny Kjellgren, vd PV Systems.

Tryck: TryckService i Laholm AB 2017/08

PV Systems har samarbetat med KS industriservice sedan 2005 och har en syn på samarbetet
som är typisk för företag i Tidaholm:
– Vi ser KS som en partner snarare än en leverantör. Den inställningen gynnar alla, säger Benny
Kjellgren, vd PV Systems.

KS industriservice har en unik samling utmärkelser att lägga
på sitt CV. 2014, 2015 och 2016 utsågs man till ett Gasellföretag av tidningen DI och har även tilldelats Almis tillväxtpris.

www.roxx.se

PRESTIGEFYLLDA
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KS Industriservice. Box 5, 522 21 Tidaholm
info@ksindustriservice.com

ksindustriservice.com

