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Provning med precision

Vi är ackrediterade  
för kalibrering av

Längd – Massa – Temperatur  
– Kraft – Tryck – Tid – Hårdhet 

– Töjning – Hastighet1678
ISO/IEC 17025

Vi är sedan september återförsäljare i Norden 
för MonTech.

Sedan 1998 erbjuder MonTech instrument och rela
terade program för provning av elastomera material 
och komponenter. Företaget är baserat i Buchen, 
Tyskland och utvecklar, producerar, distri buerar samt 
erbjuder service för hela sitt omfattande produkt
sortiment.

Läs mer om MonTech och deras produkter i bifogat 
informationsblad eller på vår webbplats.

Från vänster i bild en vulkreometer i basutförande, ett Mooney-
instrument i avancerat utförande, en automatisk hårdhets- och 
densitetsprovare samt en dispersionsprovare.

Ny agentur – MonTech 
– en världsledande tillverkare av prisvärda  
gummi provningsinstrument med hög kvalitet

I juli anordnade BYKGard
ner ett seminarium i Tysk
land, där bland annat ett par 
produktnyheter lanserades.

haze-gard i
haze-gard i kvantifierar 
visuell perception med 
objektiva mätningskriterier 
– som total strålning, haze 
och genomskinlighet – i en 
enda avläsning.

Resultatet visas dessutom 
samtidigt enligt ASTM och 
ISOstandarder.

Gardner-scrub
Gardnerscrub nötningspro
vare erbjuder en mångsidig 
lösning för nötnings och 
tvättbarhetsprovning.

En till tre borst eller ISO 
padhållare kan monteras på 
instrumentarmen. En intui
tiv pekskärm gör det enkelt 
att ändra testparamet rar. 
Dessutom finns ett stort 
urval tillbehör för att skräd
darsy dina provningskrav. 

Läs mer om produkt
nyheterna på vår webbplats.

I somras var Göran och Martin på utbildning hos QLab i 
USA. Då presenterades bland annat den nya modellen av 
korrosionsprovare, QFOG CRH.

Q-FOG CRH 
– korrosionsprovare med RH-styrning
QFOG modell CRH är en korrosionsprovare med fukt
kontroll, som kombinerar ett fördelaktigt pris med hög 
prestanda. Den har alla fördelar som CCTmodellen, men 
ger dessutom fullt variabel fuktreglering med hjälp av en 
innovativ förbehandling av luften.

Q-FOG CRH är kompatibel med de flesta stora fordons
tillverkares standarder inom korrosionsprovning, som  
GMW 14872, SAE J2334  
och andra från Ford, 
ISO, GB/T, VW, 
Volvo, Chrysler, 
Renault med flera.

Läs mer om 
QFOG CRH på vår 
webbplats.

Produktnyheter från BYK-GardnerUtbildning hos Q-Lab  
– och en produktnyhet



I juni fick vi några långväga gäster på 
besök: S. Bhagirath från Indien, L. Lee 
och J. Jin från Kina, A. Knight från 
Kanada. 

Alla fyra är våra representanter som 
kom till oss för utbildning och uppda
terad information om våra produkter. 
Vi uppskattar alltid besök från såväl 
representanter som kunder. 

Bortsett från de mer arbetsrelate
rade uppgifterna som berörts under 
besöken har även viss sightseeing i 
Borås hunnits med. 

Anna Anderzén

Plastteknik mässan  
i Malmö april 2014
Många trevliga kunder besökte vår 
monter på Plastteknik mässan i Malmö 
910 april. I år hade vi fokus på våra 
senaste agenturer QLab (instrument 
för väder bestän dig het, ljus härdighet 
och färg härdighet) och BYKGardner 
(instru ment för provning av kulör, 
glans och fysikaliska prov på färg).

Både QLab och BYKGardner hade 

experter på plats under mässan och det 
var många besökare som tog chansen 
lära sig mer om dessa instrument och 
diskutera specifika problem med våra 
experter.

Förutom ovanstående visade vi 
så mycket vi fick plats med från våra 
andra agenturer samt naturligtvis en 
del av våra egna instrument. 

Bortsett från Elmia Subcontractor 
(11–14 november, se separat info) 
ligger vårt nordiska mässfokus nu på 

våren 2015 med Elmia Polymer 21–24 
april i Jönköping samt Scandinavian 
Coating 20–21 maj i Göteborg.

Ann-Cathrine Magnå

Pipelife i Ölsremma  
har köpt en DSC 4000
Vi har sålt en DSC 
4000 (Differential 
Scanning Calori
metry) till Pipelife i 
Ölsremma. 

Eftersom det alltid ingår installation och 
utbildning i PerkinElmers priser så var Phil Ro
binson, ”Thermal Analysis Specialist” på Perki
nElmer, här i slutet av september. Under en hel 
dag gick Phil igenom hela analysproceduren på 
plats i Ölsremma. Klart jag var med och passade 
på att lära mig mer om termisk analys! 

Principen med en DSC är att man mäter 
värme fl ödet in och ut ur ett prov under iso-
termiska former. En DSC passar utmärkt för 
karakterisering/fingeravtryck på polymerer, 
man kan t.ex. få fram Tg, kristallisationstid, 
OIT, utvulkningsgrad, termisk stabilitet mm.

PerkinElmers instrument ingår i vårt stora 
utbud av provningsutrustning.

Ann-Cathrine Magnå

Långväga representanter på besök

Bilden till vänster: Våra representanter A. Knight från Kanada, 
L. Lee och J. Jin från Kina.

S.Bhagirath från Indien får utbildning av Andreas Svensson och 
Niklas Vernholt.

Henrik Folkerts från BYK-Gardner. Jim Regan från Q-Lab demonstrerar 
QUV för intresserade deltagare.

I början av april anordnades två 
semi narier om färg och väder
provning i Elastocons lokaler. 
Henrik Folkerts från BYKGard
ner höll föreläsningen Basic Co-
lor and Gloss measurement och 
Jim Regan från QLab presente
rade Introduction to Weathering 
and Light Stability.

Dessutom fanns utrustning 
från BYK och QLab för demon
stration i vårt laboratorium.

De uppskattade seminarierna 
återkommer 26–27 maj 2015. 
Mer information om nästa 
seminarieomgång kommer efter 
årskiftet.

Färg- och väderprovningsseminarier



Gummiprovningskurs

Gruppövning i gummiprovningskursen, där olika material skulle identifieras.

Ponte di Rialto, även kallad Rialtobron, är den äldsta av fyra 
broar över Canal Grande i Venedig i Italien.

Till vänster: Hos kunden Marco Besana.

I början av juli hade jag förmånen att 
tillsammans med vår italienske agent, 
DGTS, besöka en av deras kunder för 
en installation. Kunden hade köpt en 
åldringsugn och vårt övervakningspro
gram. 

Precis som förra gången jag åkte till 
Italien blev jag väldigt väl mottagen 

och mötte många trevliga personer, 
både hos kunden och från DGTS. Min 
erfarenhet så här långt från Italien och 
italienarna är att det är ett väldigt vän
ligt ställe – och maten, den gillar jag. 

Jag kunde kombinera denna resa 
med ett par dagars semester och lycka
des lura med mig min man. Vi hann då 

besöka bland annat Milano, Venedig, 
Monza och Como under några inten
siva men fina dagar och vi är väldigt 
tacksamma för både trevligt sällskap 
samt all hjälp vi fick med transfers och 
liknande. Vi åker gärna dit igen.

Anna Anderzén

I mitten av september ställde vi ut på en mässa i Peking, 
som hörde till gummi konferensen IRC2014. Jag var där 
tillsammans med våra två agenter i Kina. Som väntat 
var det mest asiater där, men jag träffade även en del 
européer. 

Av praktiska skäl var vi tvungna att begränsa utrust
ningen som visades till vår relaxationsrig. Våra demo
filmer visades dessutom kontinuerligt på en tv-skärm 
och väckte också stort intresse bland mässbesökarna. 

Förutom mässan hann jag se lite annat också, bland 
annat lite roliga gummifåglar på Beijing Zoo (se bilden). 

Anna Anderzén

Som du kanske känner till består en del av vår 
verksamhet av utbildning. Både här hos oss och 
ute hos kunder. En av de senaste utbildningarna 
i våra lokaler var TSGF/UKGutbildningen som 
under tre dagar fick teori varvat med praktik 
inom gummiprovning. 

Kursdeltagarna delades upp i tre grupper 
som genom diverse tester skulle ta reda på 
vilket material just deras grupp fått samt ge 
ett förslag på receptinnehåll med motiveringar 
i slutet av dag 3. Glädjande nog hade alla tre 
grupper lyckats väldigt väl i sina arbeten och 
de presenterade resultaten stämde väl överrens 
med verkligheten.

Anna Anderzén

Installation i Italien

Mässa i Kina

Överst: Gummifåglar  
gjorda av gamla däck  
på Beijing Zoo.

Till vänster: Besökare  
i mäss montern .
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Direktnummer
Göran Spetz 
VD   
03322 56 31 
goran.spetz@elastocon.se

Martin Spetz   
Tekniskt ansvarig & Inköp 
03322 56 33  
martin.spetz@elastocon.se

Ann-Cathrine Magnå 
Marknadsansvarig, Norden 
03322 56 32 
anncathrine.magna@elastocon.se

Anna Anderzén 
Marknadsansvarig, Export 
03322 56 37 
anna.anderzen@elastocon.se

Pertti Steenari 
Marknadsansvarig, BYKGardner & QLab 
03322 56 48 
pertti.steenari@elastocon.se

Lennart Hermansson 
Försäljning mätdon, Kalibrering 
03322 56 43 
lennart.hermansson@elastocon.se

Nyanställda

Marini Junita 
Norrman är sedan 
sommaren heltids
anställ d assistent på 
Ekonomi och Marknad.

Marini är utbildad 
företagsekonom på Hög
skolan i Borås.

Tony Hamzo 
anställdes i juni som 
produk tions tekniker, 
med en bakgrund inom 
el och automation.

Pertti Steenari 
anställdes i september 
som marknadsansvarig 
för BYKGardners och 
QLabs instrument för 
färg och väderprovning. 
Pertti har tidigare 
arbetat som säljare på 
LGC Standards.

Installation i Tyskland
I maj var jag hos en kund i södra Tyskland för en 
installation av ett relaxationssystem. 

Kunden är ett av de två militära universiteten i 
Tyskland och det är stort, ca 3500 studenter och 
av dem enbart ett par hundra civila studenter.

Detta är en befintlig kund som redan hade vårt 
system, men som nu utökade det med ytterligare 
riggar, ugn och övriga tillbehör. 

Anna Anderzén

Installation i Norge
Bredero Shaw i Orkanger strax söder om Trondheim har i år utökat sitt 
provningslaboratorie med ytterligare instrument från Tinius Olsen. Se
naste tillskotten är en 10 kN dragprovare med lasertöjningsmätare och 
kyla/värmekammare (70°C/300°C). Samtidigt köpte man en HDT/
Vicat för att bland annat mäta mjukningspunkten på sina rör. Bredero 
Shaw (div Thermotite) är specialiserade på termisk isolering och korro
sionsskydd av pipelines.

Fabriken ligger i fjorden söder om Trondheim med oerhört vackra 
omgivningar och knappt en timme till Trondheim med sin berömda 
Nidaros dom 
(Nidaros 
domkirke), 
Nordens 
näst största 
domkyrka. 

Ann-Cathrine 
Magnå

Jonas Nilsson  
Kalibrering & Kvalitet  
03322 56 36 
jonas.nilsson@elastocon.se

Ann-Christin Johansson 
Laboratorieansvarig kalibrering 
03322 56 39  
annchristin.johansson@elastocon.se

Niklas Vernholt 
Kalibrering 
03322 56 35 
niklas.vernholt@elastocon.se

Gun Bengtsson 
Ekonomi & Administration  
03322 56 38 
gun.bengtsson@elastocon.se

Andréas Svensson  
Konstruktion & Support 
03322 56 34 
andreas.svensson@elastocon.se

Andreas Lindqvist 
Produktion & Service 
03322 56 41 
andreas.lindqvist@elastocon.se

Besök oss på  
Subcontractor, 
Jönköping 2014
Välkommen till vår monter 
B05:11 på Subcontractor i 
Jönköping 11–14 november 
2014.

I vår monter presenterar och 
demonstrerar vi bland annat 
olika typer av hårdhetsmätare 
och kalibrering av dessa.

Vi kommer även att informera 
om vårt kalibreringslabb och 
vilka ackredi terade kalibreringar 
vi utför.

Du kan även nå oss via vår allmänna e-postadress info@elastocon.se

Foto: 
Trondheim Havn/

Åge Hojem


