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Allt från en leverantör – under dessa 
ledord lever Gühring, både worldwide  
och i Sverige!
Tack vare denna princip har ni, våra kunder, gjort 
Gühring till en av världens ledande leverantörer av 
roterande skärande verktyg. 

Ständig pågående utveckling
Vi skapar förutsättningar genom kontinuer-
liga innovationer och en ständigt pågående  
utveckling inom alla våra affärsområden, allt  
ifrån vår kärnverksamhet att tillverka verktyg till 
hårdmetallstillverkning, maskiner och utrustning, 
beläggningsteknik och forskning & utveckling. 

Rustade för framtiden
Förutom våra tekniska säljare, har vi idag hela vår 
verksamhet i Sverige samlad på huvudkontoret 
i Lidköping. Här finns även servicecentret som 
vi är stolta över. Bara senaste åren har vi utökat 
maskinparken och verkstadsytan med dubbel ka-
pacitet. Vi är väl rustade för framtidens önskemål 
och krav med robotmatade maskiner som arbetar 
dygnets alla timmar! 

Vem erbjuder mer?
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I Lidköping erbjuder vi omslipning, belägg-
ning och tillverkning av specialverktyg.

Vår produktion är ämnad till att kunna serva er 
med verktyg som inte finns i verktygskataloger. 
Vi tar fram specialverktyg som är kundanpassa-
de med kort leveranstid och efter era egna krav. 

Använda verktyg blir som nya
Använda verktyg slipas om och beläggs efter  
originalgeometrier eller enligt den special- 
standard för just det verktyget.

Vi erbjuder en egen pickup verksamhet där 
service är i fokus samt att få till en välfungerande 
logistik. Med ett effektivt omslipningsprogram, så 
blir fördelen hos er mindre avbrott i produktionen 
och kortare omslipningstider. 

Inspektion som standard
Vi kontrollerar inte bara vinklar och skär egg utan 
vi har också kapacitet att noga inspektera alla 
funktioner för verktyget.

Servicecentret

Verktyg som brukas 
kräver underhåll av experter
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Hos oss är kvalité ledord och ni ska alltid 
känna er prioriterade. 

Våra säljare är strategiskt placerade över hela lan-
det för att snabbt kunna vara på plats och bidra 
med kunskap och råd om våra verktyg. En dialog 
kan handla om allt från att kostnadseffektivisera till 
hur verktyg ska förvaras.

Våra ledord
I Sverige bedriver Gühring sin verksamhet med 
hjälp av tre ledord:

Kvalitet - Kunden ska alltid få tillgång till den bästa 
möjliga produkten eller servicen.
 
Kunskap - Kunden ska alltid känna att man får ett 
mervärde i sin kontakt med Gühring.

Kontakt - Kunden ska alltid känna sig väl bemött 
och alltid känna sig prioriterad.

Med högsta kvalité

Kunden ska alltid få tillgång 
till den bästa möjliga servicen
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Vi erbjuder Gührings kompletta program 
direkt från huvudlagret i Tyskland.

Förutom ett komplett standardprogram från 
Tyskland, så erbjuder även vi specialverktyg en-
ligt den senaste teknologin. Vi ligger i framkant 
med att ta fram nya geometrier och beläggning-
ar. Era svårigheter – våra möjligheter. 

100 procent kontroll
Vår stolthet är att vi är en av få verktygsmaka-
re som tillverkar egen hårdmetall, egna slip- 
maskiner samt beläggningsugnar. Detta gör att 
vi har full kontroll på alla processer för verktyget 
hela vägen ”MADE BY GÜHRING”. 
 

TM Verktygslagersystem
Vi är övertygade om att smarta verktygslager- 
system är framtiden. Vår mjukvara GTMS ger 
100% kontroll vad gäller lager och förbrukning. 
Skåpet visar i realtid användandet av verktyg 
per detalj och maskin. Du bestämmer enkelt hur 
mycket information du vill se. 

Sortimentet
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Samarbetet med Mora CNC har pågått  
under många år och idag är vi stolta över att 
vara den största leverantören av skärande 
verktyg till Mora CNC.
Att vi kan leverera både standardverktyg, special- 
lösningar och omskärpning av verktyg gör att vi kan 
erbjuda en helhetslösning  och det skapar ett för-
troende som gör att Mora CNC känner sig trygga 
med oss som leverantör. 

Vad är det bästa med Gühring Sweden?
– Bra och prisvärda verktyg. I en maskin vi har, kan 
vi nu tillverka dubbelt så många artiklar och vem 
kan säga nej till 100% förbättring?, säger Ingemar 
Dahlström, verkstadsägare på Mora CNC. 

Vad tycker du om verktygen?
– Jag tycker att Gührings verktyg fungerar riktigt 
bra. Här använder vi nästan bara verktyg som er 
tekniker Rolf rekommenderat, grovfräs, finfräs och 
borrar och rullgängtappar i olika dimensioner. Det 
gäller att lita på verktygen, för vi kör mycket obe-
mannad körning och det får inte hända något, det 
skall tuffa och gå, säger produktionstekniker Roger 
Hedh.

Mora CNC

Text & Foto: Maskinoperatören
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Gühring Sweden AB vore ingenting utan våra 
medarbetare, vår personal är vår absoluta 
styrka och vår största tillgång. 

Vartän du än befinner dig i vårt avlånga land så kan 
du vara säker på att support och hjälp finns i din 
närhet. 

Gedigen erfarenhet
De flesta har en lång och gedigen erfarenhet inom 
verkstadsindustrin och skärande bearbetning,  
medan andra har erfarenheter från helt andra bran-
scher. Gemensamt för alla är dock den höga servi-
cegraden och det mycket starka engagemanget för 
att skapa en god kundrelation. 

Teamkänsla
Gühring Sweden AB är idag ett lag, där varje  
medarbetare spelar en central roll för vår totala  
framgång. Vare sig det handlar om att utveckla ett 
nyutvecklat verktyg, genomföra ett projekt ute hos 
kund för att optimera produktionen eller planera  
nästa gemensamma personalaktivitet, så gör vi det 
tillsammans. Vårt mål att varje medarbetare får chan-
sen att nyttja just sina respektive spetsegenskaper.

Vår personal

Vår personal är vår absoluta
 styrka och största tillgång
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