
Lisjö Produktion AB är en kvalifi cerad 
partner som legotillverkare till bil- och 
verkstadsindustrin. 

– Vi arbetar med både större serier 
och ”enstyckstillverkning”, säger pro-
duktionschef Thomas Englund.

Lisjö Produktion AB har inriktat sig på lego-
tillverkning inom fl era områden i verkstads-
industrin.

– Vi har bestämt oss för att satsa på kontinu-
erliga nyinvesteringar i maskinparken för att 
hela tiden kunna erbjuda högsta kvalitet och 
fi nish på våra tillverkade produkter. Därmed 
kan vi även nå fl er kunder vilket gör att vi är 
mindre sårbara vid konjunktursvängningar.   
   Vår målsättning är att skapa långsiktiga och 
goda kundrelationer och erbjuda kundanpas-
sade produkter.

Avancerad mätutrustning
Lisjö Produktion AB utför skärande bearbet-
ning - svarvning och fräsning - i moderna 
CNC-maskiner. Företaget har även en plåt-
slageriavdelning där komplicerade svets- och 
plåtslageriarbeten i tunn- och grovplåt utförs. 

– Dessutom har vi en mycket avancerad 
mätutrustning, bland annat en Zeiss mät-
maskin. Vi kan mäta ytjämnhet, utvärdera 
formfel, lägestoleranser och kast samt utföra 
in- och utvändig konturmätning. Vi erbjuder 
oss även att mäta andras lego 

Lisjö Produktion AB, med elva medar-
betare, är certifi erade enligt kvalitets- och 
miljöledningssystemet FR 2000.

Familjeföretaget startades 1983. Lisjö 
Produktion AB omsatte 10,8 miljoner kronor 
förra verksamhetsåret.

Familjeföretag investerar för framtiden
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Lisjö Produktion AB har en 
omfattande verksamhet 

med en modern maskinpark 
vilket gör att företaget 
kan erbjuda kunderna 

ett brett utbud 
av kvalifi cerade

produkter och tjänster.  

Familjeföretag investerar för framtiden

Det brittiska världsledande företa-
get Bodycote, med totalt cirka 7 000 
medarbetare, har en av sina viktigaste 
anläggningar i Surahammar.

– Våra produkter har bevisat sin 
potential och vår produktionsvolym 
växer stadigt, bekräftar Kjell Lilja, 
produktionsansvarig i Surahammar.
Planerna på utbyggnad och ytterligare 
anställningar pågår.

Bodycote HIP AB i Surahammar verkar inom 
affärsområdet Het Isostatisk Pressning (HIP), 
d.v.s. pulvermetallurgiska produkter tillver-
kade genom hetisostatisk pressning. Anlägg-
ningen är koncernens enda i sitt slag i Norden. 
I övriga Bodycote inom Norden fi nns även de 
tre andra affärsområdena värmebehandling, 
materialprovning och ytbehandling

Lovande framtid för högteknologisk produktion

Ljus framtid för Bodycote i Surahammar. På 
bilden produktionsansvarige Kjell Lilja.

Tel: 0220-348 00  •  Fax: 0220-331 18
info.hip@bodycote.se

www.hip.bodycote.com

Bodycote HIP AB producerar såväl snabbstål 
för vidareförädling som produkter i nära fär-
dig form.

– Ja, vi har en av världens största varmi-
sostatiska högtryckspressar i Surahammar, 
där vi kan tillverka produkter upp till 14 ton.

Framtid för stora aktörer
HIPade produkter är fullständigt täta, homo-
gena och isotropa. Därför är de också hett ef-
tertraktade beståndsdelar i system som ställer 
extraordinära krav.

– Vi levererar bland annat delar till partike-
lacceleratorn CERN i Schweiz och är involve-
rade i det internationella samarbetet ITER för 
att bygga upp en fusionsreaktor.
Kjell ser enbart fördelar med att ingå i Body-
cotegruppen.

– Man kan inte vara en liten aktör i den här 
branschen. Vår framtid ligger i att vi är en 

viktig del av en större spelare som verkar över 
hela världen.

Planerar för utbyggnad
Bodycote HIP AB i Surahammar har 57 
anställda och två produktionsanläggningar 
på bruksområdet; en kapselverkstad och en 
presshall. Nu planeras för att skapa en gemen-
sam enhet på området.

Bodycote i Surahammar kommer att anstäl-
la fl er medarbetare i framtiden, framför allt 
svetsare. I Surahammar har Bodycote även en 
konstruktions- och utvecklingsavdelning.  
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