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Hört talas om Univer? Kanske inte, 
men inom industriell automation ser 
man Univer, som expanderat kraftigt 
de senaste åren, som en trygg partner.

– Enkelt uttryck; genom egna 
program med luftsystem, cylindrar, 
ventiler och styrsystem ser vi till att 
automatisera de enahanda arbetsmo-
menten inom tillverkningsindustrin, 
säger Lennart Beniaminsson, vd Uni-
ver Sweden AB.

Univer, med sitt omfattande utbud av egen-
utvecklade produkter inom pneumatik, har 
en ledande position på världsmarknaden. Den 
svenska marknaden bearbetas från Stenkullen.

– Univer Sweden AB ingår i marknads-
ledande Univer Group med säte i Milano, 
Italien.

Rätt läge Stenkullen
I moderna lokaler i Stenkullen inryms varu-
lager, försäljnings- och ekonomikontor samt 
en effektiv tillverkningsenhet. Med hög leve-
ranssäkerhet, kvalitet och utomordentlig sup-
port är det många företag som valt att anlita 
Univer som huvudleverantör av pneumatik.

– Jag törs säga att vi kan ställa upp med de 
snabbaste och säkraste leveranserna i Sverige. 
Vi är särskilt stora på eftermarknaden, där vår 
stora produktbredd och höga kvalitet på re-
servdelar är uppskattad. Univers patentskyd-
dade produkter är utvecklade i modulsystem 
vilket genererar hög anpassningsbarhet gente-
mot kundernas egna applikationer. 

Vd Lennart Beniaminsson och 
säljare Torbjörn Ljunggren 

framför Univer Sweden AB:s 
verksamhetskontor i Stenkullen.

Univer löser de enahanda momenten
Ställer upp för kunden
För att ytterligare kunna serva den svenska 
marknaden, med en stor fordons-, stål-, trä- 
och massaindustrin, erbjuder Univer Sweden 
AB även sina kunder kompletterande produk-
ter av andra leverantörer.

Ett tiotal återförsäljare runt om i landet och 
ett välutvecklat lager med tusentals produk-
ter möjliggör effektiva leveranser. Dessutom 
erbjuder företaget ett utvecklat IT-stöd som 
underlättar kommunikationen med kunderna 
även om direkta beställningar kräver dialog 
med företagets kompetenta säljare på grund 
av produkternas höga komplexitetsgrad.

Volvo stor kund
Univers produkter efterfrågas av såväl hög-
teknologiska branscher som nöjesbranschen.
Bland företagen som anlitar Univer kan näm-
nas Lerumpac Maskin AB och Autoadapt 
i Lerums kommun samt Volvo, Kihlbergs, 
Kinnarps och Renova.

Univer Sweden AB är ett effektivt, lön-
samt och autonomt verkande företag med sex 
medarbetare. Företaget omsätter närmare tio 
miljoner kronor. 

Tel: 0302-230 60  •  Fax: 0302-228 64  •  lennart@univer.se  •  www.univer.se

Industrins pålitliga 
affärspartner

Namnet till trots har Frölunda Svets AB verkat i 
Lerums Företagspark Stenkullen i 30 år med att utföra 

svetskonstruktioner för industriföretag.

Genom klassisk legotillverkning för 
större företag har Frölunda Svets AB genom åren upparbetat 

långsiktiga affärsrelationer med sina kunder.

Med lojala och skickliga medarbetare som uppskattar närheten 
till arbetsplatsen befinner sig företaget nära sin marknad 

i Göteborgsregionen.

Medarbetarna, med hög kompetens inom tyngre plåtslageri 
och svetsning, ser till att konstruera, utföra och leverera

 serietillverkning på produkter upp till fem ton.

Företaget har 15 medarbetare och för att klara höga toppar 
i produktionen anlitar företaget sitt nätverk av 

underleverantörer inom Lerum.

Frölunda Svets AB kunder återfinns främst 
inom bil- och processindustrin.
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Ställer upp för Lerum
Alf Ericson El i Lerum ägs sedan års-
skiftet av Lars Zacharoff som sedan 
flera år drivit verksamheten i Lerum. 
En effektiv serviceorganisation svarar 
på snabba behov.

Alf Ericson El, kvalitets- och miljöcertifierat 
enligt ISO 9001 och 14001, har i över 40 år va-
rit ett stabilt företag i branschen. Sedan tidigt 
1980-tal har företaget varit verksamt på den 
lokala marknaden i Lerum.

– Lerum, med omnejd, är vår absoluta 
hemmamarknad. Med vårt strategiska läge i 
Stenkullens företagspark når vi snabbt ut till 
våra kunder med våra sex servicebilar, säger 
Lars Zacharoff.

Starka på hemmaplan
Alf Ericson El har tio medarbetare, inkluderat 
nio montörer. Förutom service verkar företaget 
inom kraft-, belysnings- och teleinstallationer 
vid såväl ny-, om- som tillbyggnationer. Kun-
der är företag, industrier, offentlig förvaltning 
samt även privatpersoner.

– Vi har nyligen slutfört installationsupp-
drag i Nääs Fabriker och vi är nu bland an-
nat engagerade i ombyggnaden av Tuvängens 
sjukhem. Vi har ett mycket gott samarbete 
med lokala byggare.

Alf Ericson El är även medlem i bransch-
organisationen Elkedjan som är en viktig 
länk för bra inköp och vidareutbildning med 
spetskompetens.

Med vårt strategiska läge i Stenkullens före-
tagspark når vi snabbt ut till våra kunder med 
våra sex servicebilar, säger Lars Zacharoff.


