
Hög kvalité  
och hög service 
är våra ledord
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Helhetsansvar åt kunden
KS Industriservice startades år 2003. Verksamheten har hela tiden  
utvecklats och vi har satt höga kvalitetskrav, både på oss själva och 
våra produkter/tjänster. Sedan vi förvärvat Däldens Mekaniska (2015) 
och Vontech (2017) är vi nu en koncern på tre företag, där alla  
kompletterar varandra. Organisationen består av moderbolaget  
Vontech och dotterbolagen KS Industriservice och Däldens Mekaniska. 
Under våren 2020 kommer vi att flytta till nya lokaler där alla bolag är 
under samma tak. 

Omsättningen stiger för varje år i rekordfart. Målsättningen är  
att nå 47 miljoner kronor 2019 och 52 miljoner kronor 2020.  
KS Industriservice slår sig dock inte till ro – målet är att växa ännu  
mer under de kommande åren. Våra kunder ger oss i större  
utsträckning helhetsansvaret i olika projekt, vilket gör att vi har  
en större kontroll på bland annat kvalitet och leveranstider.  
Nyligen har vi slutit ett avtal med Kongsberg Alfa Laval. 

Vårt fokus ligger på att få projekten klara i rätt tid till lägsta möjliga 
kostnad. Att dessutom ge snabba besked prioriteras. Därför tar vi 
gärna helhetsansvaret åt kunden vilket innebär att vi har full kontroll 
från offert till intrimning hos slutkund. Vi följer sedan upp med  
dokumentation. Vi finns där under hela processen och ser till att  
göra alla steg rätt från början till slut.

Vår starkaste resurs är vår personal. De är handplockade för  
sin höga kompetens och långa erfarenhet när det gäller  
planering, beredning, tillverkning och montering. 

Varmt välkommen att prova oss!
Jonny Karlsson, VD
0708-24 80 80

”Vår starkaste resurs är vår personal” 



Prisregn
KS Industriservice är ett expanderande företag. På bara två år har 
vi nästan fördubblat vår omsättning. Ett bra kvitto på vår tillväxt är 
att vi tilldelats priset DI Gasell* tre år i rad. Det delas ut av tidningen 
Dagens Industri till Sveriges snabbast växande företag. Det är inte 
många företag i landet som uppfyller kriterierna – vi är stolta! Vi har 
också blivit utsedda till Årets företagare i Tidaholm av Företagarna i 
kommunen. Almi Väst har utsett oss till Årets tillväxtbolag i Tidaholm. 
Slutligen har vi även tilldelats Det goda exemplet, för att vi tar hand 
om och ger anställning till personer med funktionshinder. Vi är 
också ISO-certifierade.

*Fakta: DI Gasell
Gasellföretag utses årligen av tidningen Dagens Industri (DI). De företag som 
är Sveriges snabbast växande får priset. För att få utmärkelsen krävs minst fyra 
års offentliggjorda årsredovisningar, tio miljoner kronors omsättning och tio 
anställda. Omsättningen ska ha ökat kontinuerligt under de senaste tre åren och 
samtidigt minst fördubblats. Självklart ska prismottagaren ha sunda finanser och 
det totala resultatet över de fyra räkenskapsåren ska vara positivt. Växandet ska 
ha skett organiskt, dvs. inte via förvärv och fusioner.   

3

i Tidaholm 2015

”Under våren 2020 kommer vi att flytta till nya 
lokaler där alla bolag är under samma tak” 



”Att vi har egen mekanisk verkstad är en stor fördel.  
Vi kan då på egen hand tillverka olika komponenter som 
ska vara med i till exempel en större automationslösning.”
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Industrimontage, automationslösningar
Vi bygger, monterar, demonterar samt flyttar produktionsanläggningar. Det  
vi genomför fungerar från dag ett. Att starta från en ritning till färdig produkt 
är en resa som kräver engagemang, kompetens och samarbetsvilja på hög 
nivå. Efter 25 år i branschen påstår vi att vi har den kompetens som krävs.

Att vi har egen mekanisk verkstad är en stor fördel. Vi kan då på egen  
hand tillverka olika komponenter som ska vara med i till exempel en större  
automationslösning. Ibland jobbar vi ute hos kund, men många gånger i  
våra egna lokaler.

Konstruktion
En nyhet är att vi nu även erbjuder konstruktions- och ritningstjänster. 

Flytt/uppställning
Vi genomför flyttning och uppställning av både enskilda maskiner och hela 
automationsliner. Vi har även flyttat hela företag – från en lokal till en annan.

Underhållsarbete  
Förebyggande underhåll  
Arbetsplatsförbättringar
Regelbundet underhållsarbete är avgörande för att utrustning, maskiner 
och arbetsmiljön ska vara säkra och tillförlitliga. Dessutom är det för dyrt 
att maskiner står stilla. Vi har lång erfarenhet inom området och ni kan 
ringa oss i princip dygnet runt. Vi ställer upp för er!
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Legotillverkning
Vi hjälper er med legotillverkning i korta serier eller större serier – ni  
bestämmer. Vi har egen mekanisk verkstad där vi utför bäddfräsning,  
NC-fräs, NC-svarv, svetsning CAM-programmering och konventionell  
bearbetning – med andra ord en komplett mekanisk verkstad.

Våra uppdrag består ofta av korta serier eller enstyckstillverkning med 
mer avancerade och komplexa detaljer. Många gånger ingår våra 
produkter i en större automationslösning.

Att låta oss ta helhetsansvar i projekt innebär för dig som kund  
kortare ledtider och snabbare leveranser. Vi har lång erfarenhet av 
legotillverkning av prototyper, formar, fixturer, verktyg, valsar,  
maskiner, reservdelar samt åtar oss att ytbehandla och förmontera 
detaljer. Vi kan ta emot alla filformat till våra styrda maskiner.

Vår nya fleroperationsmaskin
En konsekvens av vår stigande omsättning är givetvis att investera.  
Maskinparken blir alltmer välfylld av maskiner som är ”top of the line”. 
Under våren 2018 installerades en fleroperationsmaskin som heter  
HAAS UMC-750 5 Axis. Den har en 5-axlig vagga med roterande bord.

Fakta om HAAS UMC-750 5 Axis 
Rörelseområde X/Y/Z:  762/508/508 mm 
Bordsstorlek:  630x500 mm 
20 verktyg

”Maskinparken blir  
alltmer välfylld av maskiner  
som är ’top of the line’”







Specialist på splines
Vi arbetar med svarvning, fräsning, borrning och gängrullning.  
Vi gör allt från prototyper till serietillverkning. Vår specialitet är  
splinestillverkning. Vi fräser, rullar och dragbrotschar splines. 
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”Vi fräser, rullar och 
dragbrotschar splines” 
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Däldens Mekaniska startades 1964 i Tidaholm, finns i egna lokaler  
och är en traditionell mekanisk verkstad. En lojal och yrkeskunnig  
personal skapar trygghet för kunden. En stor yrkesskicklighet har  
gett oss många jobb. Allt sker i moderna NC-maskiner. Vi har den  
lilla organisationens flexibilitet att snabbt ställa om produktionen  
om så krävs. 

Våra kunder finns över hela Sverige. Vi är excellent leverantör åt  
Alfa Laval Separation AB, där tillverkning i huvudsak består av  
delar till separatorer. Välkommen att prova oss!

Däldens Mekaniska: Litet företag med  
lång erfarenhet och stor yrkesskicklighet!

”Vårt specialområde är skärande  
bearbetning i de flesta material,  
bl.a. rostfritt och nickel i små serier.”  

Specialist med bred kompetens 
på skärande bearbetning
I maskinparken har vi CNC-styrda svarvar och flera CNC-styrda  
fleroperationsmaskiner. Det finns också rund- och planslips- 
maskiner, mätmaskin samt annat som krävs inom branschen.  
Vi är din kompletta legotillverkare!

Vi kan åta oss tillverkning av komplexa produkter i såväl små som 
stora serier, uppdrag med egen produktutveckling eller legoarbeten 
samt utföra montage och underhåll av maskiner ute i fält. Vårt  
specialområde är skärande bearbetning i de flesta material,  
bl.a. rostfritt och nickel i små serier.  



KS Industriservice AB

Box 5, 522 21 TIDAHOLM

Besöksadress: Von Essens väg 11

Telefon: 0502-108 80

E-post: info@ksindustriservice.com

www.ksindustriservice.com 

Däldens Mekaniska AB

Östra Ringvägen 4, 522 35 TIDAHOLM  Besöks-

adress: Von Essens väg 7

Telefon: 0502-120 00

E-post: info@daldensmek.se

www.daldensmek.se 

w
w

w
.t

id
ar

ek
la

m
.c

om


