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International Door Automation, IDA, 
har bytt namn och heter nu återigen 
Crawford Production. 

- Vi gör namnbytet för att profi lera 
vårt starka varumärke Crawford. För 
våra anställda betyder namnbytet en 
tydligare identitet och tillhörighet, 
förklarar plats- och produktionschef 
Åsa Danielsson.

Crawford Group är marknadsledande i Eu-
ropa och en av världens ledande tillverkare 
av portar för industrins behov. Crawford Pro-
duction i Strömstad utvecklar och producerar 
framför allt drivenheter och styrsystem till 
portarna. 

Positiv utveckling
Aldrig har fabriken i Strömstad levererat så 
många enheter som under 2007. Högkonjunk-
tur, nya marknader och effektivare produk-
tion har bidragit till ökningen för Strömstads 
största industriföretag.

- Sedan hösten 2006 har vi haft en väl-
digt positiv utveckling. Det syns även i ökad 
lönsamhet. Crawford Group har även uttalat 
att vi i Strömstad ska vara industrigruppens 
kunskapscenter för elektronik och styrsystem 
vilket stärker vår egen utvecklingsavdelning. 
Vi har våra ägare med oss i vår strävan att 
hela tiden fi nna nya smarta lösningar för våra 
industrikunder världen över, förklarar ekono-
michef Thomas Gustavsson.

Helhetslösningar
Crawford Productions produkter i Strömstad 
exporteras till över 90 procent. Förutom dri-
venheter och styrsystem för industriportar 
tillverkas även styrsystem för lastbryggor och 
vädertätningar. Från anläggningen i Ström-
stad levereras även olika typer av tillbehör så 
som fotoceller, radio och magnetslingor.

Åsa Danielsson:
- Vi gör allt från standardsystem till kun-

danpassade lösningar. Crawford Group er-
bjuder  helhetslösningar med effektiv service 
och eftermarknad över hela världen.

Kurvorna pekar uppåt
Crawford Productions rekordår skapar framtidstro

Tel: 0526-186 00
Fax: 0526-186 90

www.crawfordproduction.se
Med en halvautomatisk produktionslinje har Crawford Production rationaliserat och effektivi-
serat tillverkningen av drivenheter och styrsystem för industriportar.

Full fart och hög stämning på arbetsgolvet i Strömstad. På bilden synar produktionsledare 
Peter Lundström och platschef Åsa Danielsson en drivenhet.

Fakta:

Crawford Production AB etablerades i Strömstad 1977. På Prästängens industriområde har 
företaget produktions- och lagerlokaler på ca 5 000 kvadratmeter. I produktionsanlägg-
ningen i Strömstad, som omsätter 270 miljoner kronor, arbetar ca 120 personer.

Crawford Production ingår i Crawford Group som utvecklar, tillverkar och marknads-
för ett brett produktsortiment av industriportar, snabbgående rullportar, dockningssystem 
samt garageportar. 

Crawford Group har produktionsanläggningar i Sverige, Tyskland, Holland, Spanien, 
Saudi-Arabien, USA och Kina. Anläggningen i Strömstad är ensam om att producera dri-
venheter och styrsystemen till portarna.

Företaget är certifi erat enligt miljö- och kvalitetsledningssystemen ISO 9001 och 
14001.

Crawford Group ägs av Cardo AB, börsnoterat i Stockholm och med huvudkontor i Mal-
mö. Cardo AB har 5 600 anställda världen över.  


