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20 år ung och nu gasar vi mot framtiden!

Arc Metal AB. Hofors
0290 - 288 80

Flexibilitet nyckeln till framgång

Bäckströms Mekaniska AB organiserar 
verksamheten för att vara huvudleve-
rantör av underhållstjänster till regio-
nens tunga industri.
– Vår lojala och enormt kunniga per-
sonal är vår styrka och kundernas till-
gång, säger vd Börje Andersson.

Bäckströms Mekaniska AB, ett modernt verk-
stadsföretag med cirka 100 medarbetare, är en 
offensiv aktör som kan åta sig det totalansvar 

kunden efterfrågar. 
   Bäckströms är ett av två företag som SSAB 
anlitar för sitt löpande mekaniska underhåll 
och en av fem A-leverantörer till Sandvik. 
Uppdrag mot Sandvik, Ovako och SSAB står 
tillsammans för ca 75 procent av företagets 
omsättning.
   -Efter ett tufft 2012 ser vi nu nya kunder och 
volymökningar. Förändringstakten i den tunga 
industrin är allt snabbare vilket ställer höga 
krav på oss underleverantörer att vara bättre 
organiserade och arbeta smartare för att hänga 

Tel: 0290-76 71 00
Fax: 0290-76 74 01

info@backstromsmek.se
www.backstromsmek.se

Sommaren 2013 levererade Bäckströms Mekaniska AB en helt ny vågvagn på över 100 ton till Ovakos stålverk. Vagnen är 
helt ritad och konstruerad av Bäckströms Mekaniska AB i nära samarbete med Ovako. Foto: Magnus Fängström.

med och överleva som företag.
   Företaget har anläggningar i Hofors och Bor-
länge.

Mervärde för kunden
Företaget är en typisk legotillverkare som ver-
kar inom svarvning, fräsning och montering 
samt reparationer såväl hydrauliskt och meka-
niskt.
   -Det är vår affärsfilosofi – att skapa ett mer-
värde till lägsta totala kostnad för kunden. Vi 
står stadigt på flera ben; avancerad skärande 

bearbetning, reparationer och montering, spe-
cialverkstad för hydraulik, komplett plåtslageri 
och konstruktion. Större industrikunder efter-
strävar färre leverantörer som kan utföra fler 
tjänster. Det kan vi svara upp till och erbjuda 
heltäckande lösningar för kunden. 

Tillsammans med kunden
Bäckströms Mekaniska AB har alla resurser att 
lösa industrins behov. Företaget ser till att kun-
dens maskinpark är fungerande, i full drift och 
effektiv. Bäckströms Mekaniska AB ger även 
förslag på förändringar som förbättrar utrust-
ningens tillgänglighet och kostnadseffektivitet 
och kan i nära samarbete med kunden utveckla 
helt nya produkter.
   -Vi har som mål att utvecklas tillsammans 
med kunden och skapa långvariga relationer. 
Det kräver av oss att vi kan kundens verksam-
het, rutiner, krav och lokaliteter.


