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Företagspresentationer 

 

MAVAB 

Håller till i Mariefred gör teknikhus. Såväl nationellt som internationellt. Levererar 

containrar till hela världen. Har ca 60 anställda. 8000m2 yta mestadels uppv ytor. Målning 

blästring, hela produktkedjan. Fjärrvärme 1200Mwh fjv, el 900 000kWh. Fjärrvärme och en 

mindre del bergvärme. Funderar på att anv de platta taken till att bygga solceller. Grundades 

som Mariefredsverken i början av 1900 som MAVAB 1985. Levererar en hel del till försvaret 

men även serverhallar till Nepal. 

 

EDM 

Startades för 36 år sedan. 40-50 anställda. Kunder är lastbilssidan med kunder som volvo o 

scania. Omsätter 80-120 milj. Torshälla. 4000m2 relativt ny lokal. Strax under 2 Gwh i 

användning. Värmeöverskott som dom vill bli av med. Kommit långt i frågan tror vi…  ISO TS 

Cert 

 

Rehobot hydraulics 

Tillverkar hydraulik, pumpar, cylindrar etc. Mycket industrikunder som typ lastbilsindustri. 

Egen tillverkning sedan 1924 under namnet NIKE-hydraulik. Volvo stor kund. Konkurs 2010 

då namnet byttes och ny ägare. 60-65 milj oms 35% inom Sverige. Mest norra europa och 

USA. Mycket till återförsäljarleden. 8000m2 1500m3 kallager. Fjv. 900 000kwh el och fjv. 

Göteborg 300 000Kwh. Eskilstunabaserat. Lokaler från 70-talet. Äger fastigheten. Har jobbat 

lite smått med åtgärder (enklare) 

Även Rotex som en tillverkande industri i södra Sverige 

 

CH Industry 

1948 familjeägt fram till 2014 då svenska skydd köpte upp det. Legotillv till främst 

fordonsind. Oms 60 milj 40 anställda. ISO TS cert sen 2015. Har arbetat en del med åtgärder 

tidigare. Ca 1200 000 KWh el, 570 000 KWh Fjärrvärme. Har stora värmeförluster från den 

gamla delen av fastigheten, främst genom ineffektiv ventilation och dåligt klimatskal (bl a 

svetsavd och lager)  

 

REKAL   

Tillverkar ca 2800 ton/år i olika Disk och renhållningsmedel och startade i Gnesta. Landsting 

och kommuner är stora kunder. Startade 1987 och är ett familjeföretag. 70 anställda, hälften 

i Gnesta och sedan tekniker säljare som är ute i landet. Även grossist för kringutrustning. 

Viss export, samt en mindre produktion i forna Jugoslavien och ny på gång i Kurdistan. 

Produktionen flyttades för 2 år sedan ca 5000m2, 1000 lager 3500 produktion och 500 lager. 

 

Silver och Stål 

Vingåker Enterprises privatägda. Verksamhet i Åtvidaberg också Tillverkar 

sjukvårdsprodukter. Bildades 1933 i Stockholm sen Trosa nu Vingåker. Levererar till SMF. 

Levererar till DeLaval, Husqvarna. Utrustning till robotar. Mycket till livsmedelsindustrin. 

Nästan ingen export. Tunnplåt och rostfritt men även icke rostfria produkter. Gammal lokal 

som är påbyggd. Ca 4500m2. Gör av med alldeles för mycket enligt egen utsago men har 
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således stora förhoppningar att effektivisera mycket. 40 anställda omsätter ca 50 miljoner i 

Vingåker. Tillverkar dock inget i silver. 

 

Saknas 

Lamiflex 

ELMO 


