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Proplate har ett unikt läge vid svenska ost-
kustens djupaste hamn och ligger granne 

med SSABs tillverkning av specialstål.
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PROPLATE PÅ EN MINUT

ÄGANDEFÖRHÅLLANDE

PROPLATE ÄR ETT FAMIL JEFÖRETAG MED

GENERATIONENS ÄGARE I  STYRELSEN

SVENSKA KUNDER

40 %

60 %
EXPORTKUNDER

TRÄNINGSTIMMAR 
PÅ ARBETSTID

Varje vecka kör vi två timmars 
träningspass med personlig 
tränare, antingen utomhus 
eller inne i en av våra rymliga 
produktionshallar.

FRÅN OXELÖSUND TIL L  RESTEN AV VÄRLDEN 
Vår produktionsanläggning ligger strategiskt helt rätt. Vi är granne 
både med ståltillverkaren SSAB och Oxelösunds hamn och järnvägs
spåren går ända in på vårt område. Dessutom tar det bara en timma 
att nå oss från Stockholm.

EXPORT T I L L 5

4 400

150

15 800 
M2 UNDER TAK

&

KONTINENTER

PROPLATE
PÅ EN MINUT

59 000 
M2 STORT FABRIKSOMRÅDE

ÅR I  BRANSCHEN
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NYETABLERING I USA
Vi gör det lika enkelt att köpa 
från Sverige som från en 
tillverkare i USA.

VÄRDEKEDJAN
Hela produktionskedjan 
innanför grindarna.

DÄRFÖR PROPLATE
Se vad våra samarbets
partners tycker om våra 
produkter och tjänster.

HÅLLBART 
FÖRETAGANDE
För oss är det lika självklart att 
vår produktion är miljömässigt 
hållbar som att vi satstar på 
god arbetsmiljö och på våra 
medarbetares hälsa.

PROPLATE PEOPLE
Kompetenta och engagerade 
medarbetare står bakom Proplates 
framgång.

PROPLATE
INNEHÅLL
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PROPLATE  
ON THE
CUTTING EDGE
Proplate är nytänkare. Vi älskar utmaningar, 
att lösa problem och testa gränser. Det är 
så vi kan fortsätta att ligga i framkant. Och 
det är så vi fortsätter att skapa värde för 
våra kunder –  i allt vi gör. 

Det är vad vi kallar On the Cutting Edge.

DETTA ÄR PROPLATE
På Proplate är vi experter på att skära och bearbeta specialstål. Vi arbetar i nära och 
långsiktiga partnerskap och tillsammans med våra kunder utvecklar vi de lösningar 
som krävs i varje specifik situation. Vid vår moderna anläggning i Oxelösund tillverkas 
monteringsfärdiga komponenter som levereras till kunder världen över.

PARTS
Proplate Parts är skurna, maskin
bearbetade, svetsade och målade 
komponenter i grovplåt som levereras 
monteringsfärdiga rakt in i kundens 
produktionslinje. Våra Partskunder 
finns inom många olika branscher, från 
tillverkare av entreprenadmaskiner och 
gaffeltruckar till gruvindustrin.

WIND
Våra fundamentslösningar i stål 
finns för alla typer av landbaserade 
vindkraftverk. Proplate Soil Secure är 
vår bultkorgslösning till gravitations
fundament. Till vindparker på berg
grund finns Proplate Rock Secure och 
för underlag med berg och jord passar 
Proplate Mixed Secure.

VÅRA FRÄMSTA KUNDOMRÅDEN FÖRETAGET

L IFT ING
Proplate Straps är en världsledande 
produkt som säkrar tunga lyft inom kran
industrin. Våra upp till 17 meter långa 
stag i höghållfast konstruktionsstål håller 
samman konstruktionen i kranar som 
lyfter upp till 3 000 ton.

KOMPLETT PRODUKTION
Vår anläggning i Oxelösund är 
en av världens modernaste för 
skärning, bearbetning, svetsning och 
målning av komponenter i grovplåt. 
Samtliga processer finns innanför 
grindarna. Hög kapacitet och kvalitet 
kännetecknar tillverkningen. 

KUNDER WORLD WIDE
Våra lösningar finns i avancerad 
industriell utrusning över hela världen.
Ledande företag som Liebherr, 
Manitowoc, Kobelco, Skanska, 
Epiroc, Toyota Material Handling 
och Nordex Acciona Windpower är 
några av våra kunder. 

PROPLATE
DETTA ÄR PROPLATE
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2019
2020

Avtal med Valmont SM om 
leverans av förankringar till 
kraftledningsstolpar. 

VALMONT 
–  NY KUND I  NY BRANSCH

Tack vare driftsättningen av ny 
svetsrobot samt bläster har vi 
ökat vår kapacitet och förbättrat 
flödet i produktionen. 

Under året inleddes 
en storsatsning på 
den amerikanska 
marknaden och i 
augusti startade 
vi vårt nya bolag 
Proplate USA, Inc.  
i Chicago. 

NY BLÄSTER  TAS I  BRUK

Under perioden oktober till 
december byttes vår vanliga träning 
på arbetstid ut mot fallteknikträning 
för att förebygga fallskador.

10 VECKORS KURS I 
FALLTEKNIK

PROPLATE  USA, 
INC.  ÖPPNAR I 
CH ICAGO

INVIGNING AV NY 
SVETSROBOT

Satsningen på utveckling av 
vår svetskapacitet gör att vi 
nu kan leverera nya typer av 
komponenter till befintliga och 
nya kunder. 

I februari stod 
vår nya lagerhall 
för färdiga 
stålkomponenter 
klar. 

NY HALL  INV IGD

I december skickade 
vi de första skurna 
komponenterna 
i STRENX 960 
till G&G Mining 
Fabrication. 
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PROPLATE
ÅRET I KORTHET

ÅRET I KORTHET

PREMIÄR FÖR 
PROPLATES 
KOMPONENTER 
I  AUSTRALIEN

FÄRDIGSTÄLLD LAGERHALL 

NY SVETSROBOT

Förstärkt fokus på 
SÄKERHET & HÄLSA
Som ett led i vår satsning på hälsa och säkerhet tränade 
alla medarbetare fallteknik under ledning av Svenska 
Judoförbundet.

UTÖKAD VERKSAMHET
Nytt bolag, ny marknad, nya affärer 
– 2019/2020 har inneburit en 
breddning av Proplates verksamhet på 
många sätt. 

ETABLERING I USA
Vi har satsat stort på den amerikanska 
marknaden och finns nu etablerade med 
bolaget Proplate USA, Inc. i Chicago.

NYA PRODUKTER
Bland nya applikationer finns bland 
annat förankringar till moderna 
kraftledningsstolpar som vi levererar till 
Valmont. 

INVESTERING I MÄNNISKA & 
MASKIN
Vi har också fortsatt att investera i vår 
produktionsanläggning och i våra 
medarbetares säkerhet och hälsa.

PROPLATE
ÅRET I KORTHET

BULTKORGAR 
I  USA
Första leveransen av 
förmonterade bultkorgar 
till en stor vindpark i 
Indiana. 
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Max Björk, vd Proplate

PROPLATE
VD HAR ORDET

Proplate har kunder över stora delar av världen och vi ägnar mycket av vår tid till att kom-
municera med dem om hur de påverkas av sin marknad, sina underleverantörers restriktioner 
och eventuella problem. Vi såg en del effekter hos kunder under april och maj, i form av bris-
tande leveransförmåga hos vissa av deras underleverantörer, framförallt i Italien och Frankrike 
men även Kina, England och Spanien.

Totalt sett verkar nedgången för oss vara snabb och ganska kort. Vi ser nu hur prognoserna 
för hösten ser riktigt bra ut.

PARTNERSKAP

Vår strategi har under mycket lång tid varit att jobba med ”rätt” kunder och leverantörer. 
Med rätt kunder menar vi kunder där fokus ligger på partnerskap, gemensamma problem-
ställningar och gemensamma lösningar. En strategi som naturligtvis innebär att välja sina 
kunder men också att välja bort de kunder som inte anser att partnerskapet är viktigast. 

Under denna oroliga tid har vi fått otaliga bevis på att det fungerar. Jag är glad att vi 
valt denna strategi och så konsekvent hållit i den. Det är i tider som dessa som belöningen 
kommer, det är nu vi verkligen kan dra nytta av våra oerhört starka relationer. Det är nu vi 
kan hjälpa våra kunder med de problem de plötsligt fått på grund av pandemin, men det är 
också nu som vi själva får mycket stöd, hjälp och förståelse från våra fantastiska kunder. Jag 
vill här särskilt framhålla Liebherr som visar stort intresse av att kommunicera och lösa alla 
upptänkliga situationer som uppstår hos både dem och oss. Manitowoc är en annan kund där 
partnerskapet står i centrum.

FRAMT ID 

Min bedömning är att pandemins verkningar på vår marknad avtar ganska snabbt och ersätts 
av en uppgång. Uppgången drivs generellt av hela världens vilja att komma tillbaka och av de 
oerhört stora belopp som regeringar satsar på återhämtningen. 

På kransidan kommer infrastruktur investeringar att driva utvecklingen starkt. Även den 
mycket starka tillväxten inom vindkraft får stor betydelse för krantillverkarna. Inom gruvsek-
torn tror jag att infrastrukturprojekt och fortsatt världsexpansion driver priser och volymer 
uppåt vilket ger god grund för våra gruvrelaterade kunder. En fortsatt kraftig expansion av 
E-handeln kommer att positivt påverka trucktillverkarna.

Inom vindkraft kommer vi se en stark konjunktur under kommande år, både på grund av 
storsatsningar som är inriktade på återhämtning av konjunktur som på den ökade medveten-
heten om gröna satsningar.

Sammantaget var året före Covid-19 ett år utan dramatik. Vi byggde upp en ny verksamhet 
i Chicago och etablerade oss därmed på marknaden i USA, byggde en ny lagerhall 
för att ytterligare effektivisera våra produktionsflöden och fortsatte att utveckla våra nya 
satsningsområden såsom manuell och robotiserad svetsning. 
 Dock avslutades året på ett sätt som ingen av oss kunde föreställa sig. Pandemins 
konsekvenser i samhället avstår jag från att kommentera, däremot är effekterna för Proplate 
intressanta att observera.

PROPLATE
VD HAR ORDET

VD HAR ORDET
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MARKNAD & KUNDER
Från Oxelösund levererar vi färdiga komponenter till hela världen. Nytt för 
året är att vi nu finns etablerade med bolag även i USA. Vi har breddat vår 
kundbas som nu består av ett större antal kunder som dessutom verkar inom 
för Proplate nya branscher. 

PROPLATE
MARKNAD & KUNDER
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PROPLATE
PROPLATE USA, INC.

Vilka utmaningar möter Proplates 
kunder i USA och hur kan 
Proplate hjälpa dem?

– Hög och jämn kvalitet 
är några av de främsta ut
maning arna som tillverkare 
i USA möter; svårigheten att 
producera en högkvalitativ 
komponent om och om igen. 
Vad Proplate erbjuder är 
kunskapen och erfarenheten 
att arbeta med höghållfasta 
stål och kapaciteten att till
verka färdiga komponenter 
utifrån kundens önskemål, 
med samma höga kvalitet 
varje gång.

Vilka likheter ser du mellan 
företags kulturen i USA och 
Sverige?

– Den största likheten är 
drivet att lyckas, inte bara 
för sin egen del utan som en 
hel organisation. Teamwork 
och service är några av 
de främsta egenskaper 
som alla mina kollegor 
på Proplate i Sverige har. 
Även om Proplate USA, Inc. 
ligger nästan 700 mil från 
produktionsanläggningen i 
Oxelösund gör stödet från 
Sverige att jag kan ge våra 
kunder i USA den support de 
behöver varje dag.

Ryan Welch

Regional Sales Manager, 
Nordamerika

”VI GÖR DET LIKA ENKELT 
ATT BESTÄLLA FRÅN 
SVERIGE SOM FRÅN EN 
TILLVERKARE I USA.”

Regional Sales Manager Ryan Weich

PROPLATE USA, INC.

ETABLERING 
RÄTT I TIDEN

Proplate har en lång historia av att jobba med den amerikanska marknaden 
och har under en tid haft ambitionen att etablera sig på USA-marknaden. 

Just nu sker en stor utbyggnad av vindkraft i USA och intresset är stort för 
Proplates lösningar för förankring av vindkraftverk. De stora infrastruktursats-
ningarna som kommer att behövas de kommande åren tros också komma att 
gynna tillverkare av utrustning som stora lyftkranar och entreprenadmaskiner 
och öka behovet av den typ av komponenter som Proplate tillverkar. 

OVÄNTAD FÖRDEL  AV STÅLTUL LARNA 

En extra skjuts ger de ståltullar som införts av USA mot Europa. Paradoxalt 
nog har dessa handelshinder lett till att det blivit ännu mer fördelaktigt för 
amerikanska kunder att köpa bearbetade stålkomponenter från Sverige, jäm-
fört med att importera plåt och producera komponenterna i USA.

Den 1 augusti 2019 slog vi upp dörrarna för vårt nya 
bolag Proplate USA, Inc. i Chicago. Etableringen är en 
självklar del i satsningen på USA-marknaden.
 ”Det är viktigt för Proplate att vi finns på plats i USA 
för att kunna möta våra kunder i vardagen och för 
att förstå den amerikanska marknaden på djupet”, 
konstaterar Sales Director Ian Hardy. 
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Samarbetet mellan de båda företagen började redan 2002. Så kom finanskrisen 
och Manitowoc drog sig tillbaka till den inhemska marknaden. Men sedan några 
år tillbaka har de valt en helt ny strategi.

– All tillverkning i Amerika flyttades till Pennsylvania. Tre saker samverkade; 
tajmingen var bra, affärerna gick bra och ekonomin var stabil. Det var då vi gick 
igenom vilka partners vi ville återvända till. Proplate var en av dem.

De specialtillverkade stagen i Manitowocs bandgående kranar kommer nu åter-
igen från Oxelösund. Ett val som inköpschef Anthony Sternberg är mycket nöjd 
med.

Varför Proplate igen?
– Av flera skäl. Proplate gör mycket som är bra men en sak är exceptionellt 

bra; produktionen av stag, boom-straps som vi kallar dem. Företaget är definitivt 
världsledande inom området och levererar till alla de stora – Liebherr, Manitowoc, 
Kobelco. Kvalitén är avgörande. För att klara säkerhetskraven i våra produkter 
krävs enormt hög kvalitet. 

Hur märks den höga kvaliteten?
– De har utrustningen och det tekniska kunnandet. De är experter inom sitt 

område. Det är inte många som klarar att skära i de längder vi behöver. Proplate 
gör ett enastående bra jobb och har gjort viktiga tekniska investeringar under åren. 
Sen är det en fördel att de är granne med SSAB som levererar specialstålet. Den 
relationen är viktig. Kvaliteten på komponenterna är helt enkelt oöverträffad.

Anthony Sternberg förklarar att Manitowoc har förtroende för Proplate och 
litar på företaget. Det är också en del av begreppet kvalitet.

Många amerikanska företag, till skillnad från Manitowoc, väljer att stanna på 
den inhemska marknaden. Det finns föreställningar om att avgifter, tull och trans-
porter gör den globala vardagen besvärlig.

Är det krångligt att ha en underleverantör i Sverige?
– Nej, absolut inte. Helt ärligt, för mig spelar det ingen roll om ett företag 

ligger nära eller finns på andra sidan Atlanten. Inte så länge kvalitet och kostnad 
är jämförbara.

Är någonting annorlunda när ni jobbar med Proplate jämfört med om det är en 
granne?

– I princip inte. Priserna är i dollar och Proplate sköter all hantering av leveran-
serna, med transporter, tullfrågor och sånt. För oss blir det varken merarbete eller 
extra kostnader. Vi har inte stött på några problem. Jag skulle säga att det inte är 
någon skillnad alls mot att handla lokalt. 

Hur ser ert framtida samarbete med Proplate ut?
– Jag hoppas att det ska kunna växa. De är experter på det de gör och vi upp-

skattar att göra affärer med dem.

Att skära 17 meter långa och tunna stag i specialstål kräver 
precision. Amerikanska Manitowoc väljer Proplate.
 – De har utrustningen och kunnandet. Kvaliteten på deras 
produkter är exceptionellt bra, säger företagets inköpschef 
Anthony Sternberg.

Kort om Manitowoc

• Företaget grundades 1902 i  
 Manitowoc, Wisconsin.

• Manitowoc tillverkar olika  
 kranar, bl a bandgående kranar  
 som lyfter hundratals ton.

• Första kranen byggde 1925.

• I dag finns den amerikanska  
 produktionen samlad i Shady  
 Grove, Pennsylvania.

• Manitowoc har fabriker i   
 sex länder: USA, Indien, Kina,  
 Tyskland, Frankrike och Italien.

• Kranarna exporteras till hela
 världen. Största marknaderna
  är USA, Europa och Mellan - 
 östern.

ANTHONY STERNBERG, 
inköpschef på Manitowoc. 
Företaget ligger i Shady Grove, 
nordväst om Washington DC.

PROPLATE
PARTNERSKAP – MANITOWOC

NÄR AVSTÅNDET ÖVER 
ATLANTEN INTE MÄRKS

PARTNERSKAP

PROPLATE
PARTNERSKAP – MANITOWOC
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Vi arbetar i långsiktiga partnerskap med kunder över hela 
världen som har höga krav på kvalitet och service. Genom en integrerad 

leveranskedja säkerställer vi tillförlitliga leveranser direkt in i 
våra kunders produktion.

LIEBHERR:

Know-how,
tillförlitlighet
och effektivitet
”Tack vare deras omfattande know
how, effektivitet och tillförlitlighet, lik
som deras vilja att ständigt utvecklas, 
är Proplate sedan många år tillbaka 
den ideala partnern för LiebherrWerk 
Nenzing GmbH.”

Daniel Burtscher
Chef Underleverantörsavdelningen,
LiebherrWerk Nenzing

SKANSKA:

Proaktivt &
smidigt
samarbete
”Proplate har varit proaktiva under hela 
sam arbetet – från det att vi jobbade 
fram designen på bult korgarna till sam
mans till själva leve ran serna. Materialet 
har kommit när vi har velat. Det har 
fungerat väldigt bra helt enkelt.” 

Christer Bäcklin
Distriktschef, Skanska

SSAB:

Stark relation 
ger stöd i 
kristid
”Starka band genom värdekedjor är 
viktiga, inte minst i kris tider. Därför 
ser SSAB det nära samarbetet med 
Proplate som oerhört strategiskt och 
viktigt. Det handlar inte bara om att 
garan  tera kvalitet och leverans säker
het, utan det hjälper oss att agera på 
en marknad som är i förändring.”

Jakob Stenström
Business Area Manager, SSAB

PROPLATE
DÄRFÖR PROPLATE

DÄRFÖR PROPLATE

MANITOWOC:

Kvalitets-
leverantör med 
närhet till SSAB

METSO:

Gemensam 
utveckling & 

tillväxt
”Proplate har utrustningen och det 
tekniska kunnandet. Sedan är det en 
fördel att de är granne med SSAB som 
levererar specialstålet. Men det vikti
gaste är kvaliteten på det de levererar, 
då stag är en ytterst säker hetskritisk 
komponent.”

Anthony Sternberg
Inköpschef, Manitowoc

”Genom åren har Metso och Proplate 
utvecklats och växt tillsammans på 
Polymet sidan inom Mill Lining. 

Många nya produkter har tagits 
fram och fokus hos både Metso och 
Proplate har varit leveranser, kvalitet 
och de goda personliga relationerna 
som byggts upp genom åren.”

Ulf Åström 
Purchaser, Metso Sweden AB

TOYOTA:

Långsiktigt 
samarbete 

sedan 2006
”Proplate har varit en kontinuerlig 
leverantör sedan 2006 och har ökat 
sina leveranser till oss i takt med att vi 
har vuxit. Detta har varit möjligt tack 
vare att de uppvisar kvalitet i allt de 
gör.” 

Johan Yng
Category Manager Strategic Sourcing, 
Toyota Material Handling

PROPLATE
DÄRFÖR PROPLATE
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PROPLATE AB 
OXELÖSUND

  

PROPLATE USA, INC.
CHICAGO

PROPLATE
FRÅN OXELÖSUND TILL RESTEN AV VÄRLDEN

15 800 
m2

hallar
I våra 15 800 m2 
hallar finns sju skär-
maskiner utrustade 

med gas- och plasma-
brännare, upp till 42 
meter långa skärbord 

med möjlighet att skära 
under vatten. Sex 

bearbetnings maskiner. 
Eget måleri samt 

automatiserad och 
manuell svetsning.

Produktionen är 
optimerad för högsta 
kvalitet, korta ledtider 
och för att de färdiga 
komponenterna enkelt 
ska kunna integreras 

i kundens egen 
tillverkningskedja.

PROPLATE
FRÅN OXELÖSUND TILL RESTEN AV VÄRLDEN

Proplates produkter finns i avancerad industriell utrustning över 
hela världen, från de bärande stagen i Liebherrs kranar till 
vindkraftfundament och gruvutrustning. Mer än 60 % av allt vi 
tillverkar går på export, framförallt till Europa, USA och Asien. 
En tydlig och positiv trend är att våra kunder efterfrågar allt 
större och mer förädlade komponenter.

FRÅN 
OXELÖSUND 
TILL RESTEN AV 
VÄRLDEN

GLOBAL NÄRVARO

VÄRLDSLEDANDE 
KUNDER
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HÅLLBART FÖRETAGANDE
På Proplate arbetar vi med att ständigt utveckla verksamhetens hållbarhet. Det är 
precis lika självklart som att vi siktar mot högre höjder i allt annat vi gör. För oss 
innebär det att vi tar ansvar för att vår produktion är miljömässigt hållbar och att 
vi satsar på god arbetsmiljö och på våra medarbetares hälsa.

PROPLATE
HÅLLBART FÖRETAGANDE
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Om certifiering
Proplate är självklart certifierade 
enligt ISO 9001:2015 och 
ISO 14001:2015.

Vi är specialister på 
att tillverka komplexa 
komponenter i grov 

stålplåt, med särskild 
expertis inom specialstål.

Vi har alla processer, 
från skärning och 

bearbetning till svetsning 
och målning innanför 

grindarna.

Vi erbjuder en flexibel 
produktionsprocess med 
smidig integration i våra 
kunders supply chain.

PROPLATE
HÅLLBAR PRODUKTION

EN UNIK 
PRODUKTIONS-
ANLÄGGNING
Proplates anläggning i Oxelösund är unik. Samtliga 
processer finns innanför grindarna. Det gör att vi kan 
garantera kvaliteten i alla led. Och att produktionen sker 
med minsta möjliga miljöpåverkan.

Om stål och CO2
Stål är ett fantastiskt material som kan återanvändas om och om 
igen. Samtidigt står ståltillverkningen för en betydande del av 
koldioxidutsläppen i världen. Vi är därför oerhört stolta över att vår 
granne och leverantör SSAB är världsledande i utvecklingen av helt 
koldioxidfritt stål.

Anläggningen är anpassad för storskalig och högkvalitativ tillverkning av stora 
och tunga komponenter i specialstål. Eftersom vi har hela produktionskedjan 
in-house behövs färre transporter jämfört med om olika underleverantörer an-
litas.

En stor andel av det stål som Proplate använder kommer från vår  granne 
SSAB. Tack vare närheten till denna världsledande ståltillverkare behövs få 
lastbilstransporter av råmaterial. Istället rullar plåtarna in dygnet runt till vår 
fabrik genom den grind som ansluter SSABs område med vårt. Med tanke på 
att vi skär upp mot 50 000 ton plåt varje år sparas på så vis mycket koldioxid-
utsläpp.

Materialet utnyttjas maximalt genom att vi använder specialstorlekar på 
plåtarna, anpassade för de komponenter som ska skäras, liksom av de bästa 
nestningsprogrammen och erfarna beredare. Självklart återvinns den plåt som 
blir över efter skärningen. 

Förutsättningarna för miljövänlig frakt av färdiga produkter är också goda. 
Vi har nära till en av norra Europas djupaste hamnar och järnvägen går ända 
in på vårt fabriksområde.

PROPLATE
HÅLLBAR PRODUKTION

HÅLLBAR PRODUKTION
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VÄRDE-
KEDJA

Proplate har hela processkedjan för 
tillverkning av komponenter i grovplåt 

innanför grindarna.

Tillsammans med kunden skapar vi de 
bästa lösningarna 

– från design till leverans.

PROPLATE
VÄRDEKEDJA

YTBEHANDL ING 

DES IGN 

PACKNING 

P LÅT SKÄRNING 

CNC-BEARBETNING SL I PN ING BOCKNING

SVETSNING BLÄSTR ING MONTER ING

LEVERANS

PROPLATE
VÄRDEKEDJA
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”Det är centralt att vi lyssnar 
på våra kunder för att 
verkligen förstå vad som är 
viktigt för dem. Med den 
insikten kan vi på bästa 
sätt utveckla lösningar och 
erbjudanden för att möta deras 
behov nu och i framtiden. 
 Dialogen med våra kunder 
påverkar både hur vi utvecklar 
vår egen verksamhet och hur 
vi hjälper dem att bli ännu 
bättre.” 

Ian Hardy

Sales Director

PROPLATE
HÅLLBARA RELATIONER

LÅNGSIKTIGA 
PARTNERSKAP
Proplate arbetar med kunder över hela världen. 
Relationerna bygger på ömsesidigt förtroende och 
ansvar. Vi strävar alltid efter långsiktiga och hållbara 
partnerskap.

VÅRA VÄRDEORD

LÅNGSIKTIGA  
RESPEKTFULLA  
MODIGA  
ENGAGERADE

Att Proplate blivit det framgångsrika och internationella företag vi i dag är, 
har vi till stor del våra kunder att tacka för. Deras höga krav på kvalitet, service 
och säkra leveranser har utvecklat vår kompetens och kapacitet.

Respektfulla och nära relationer har alltid varit betydelsefullt för Proplate. 
Många av kunderna har vi arbetat tillsammans med i över 15 år. Det är part-
nerskap som utvecklats och fördjupats genom både hög- och lågkonjunkturer, 
under goda såväl som tuffare tider.

UTVECKL ING T I L LSAMMANS MED KUNDEN

Varje kund har unika förutsättningar. En personlig dialog är därför av görande 
för att på djupet förstå vad som är viktigt för var och en. Genom att bygga 
hållbara relationer, och engagera oss i våra kunders utmaningar, kan vi till-
sammans utveckla och finna lösningar. 

Krav och förväntningar ökar ständigt. Kvalitet och prisvärdhet är fortsatt 
grundläggande men hållbarhet och CSR blir allt viktigare. Det kan till exem-
pel handla om att råmaterialet produceras så miljövänligt som möjligt, att 
transporter minimeras och att förpackningsmaterial går att återanvända. 

Proplates ambition är att möta varje enskild kunds behov, både i dag och 
i morgon.

PROPLATE
HÅLLBARA RELATIONER

HÅLLBARA RELATIONER
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100
V I  HAR 100 MEDARBETARE  SOM 

T I L LSAMMANS SÄKERSTÄL LER  KVAL I TET 
OCH LEVERANSSÄKERHET

FYRA
TUSEN

TRÄNINGST IMMAR PÅ ARBETST ID

PROPLATE
HÅLLBAR ARBETSPLATS

ENGAGEMANG 
OCH ANSVAR 
En högkvalitativ och hållbar produktion kan bara uppnås 
av motiverade och kunniga medarbetare. Proplate är 
människorna som jobbar här. Deras hälsa, arbetsmiljö 
och kompetensutveckling är grundläggande.

Precis som vi kontinuerligt investerar i modern utrustning så investerar vi också 
i säkerhet och arbetsmiljö. Att skärmaskinerna i våra hallar är försedda med hu-
var med rökutsug är ett konkret exempel. Huvarna skyddar också från störande 
ljussken och dämpar ljudet från maskinerna.
 ”Vi går igenom säkerhet och miljö i varje gruppmöte, varje dag. Det är stän-
digt närvarande och vi arbetar systematiskt med dessa frågor. Säkerhetsfrågor 
står också högst upp på agendan på de regelbundna förbättringsmöten som 
varje avdelning genomför för att utveckla verksamheten, säger platschef Fredrik 
Döring.

Under året har samtliga anställda gått en tio timmars-kurs i fallteknik för 
att förebygga fallskador. Utbildningen genomfördes i samarbete med Svenska 
Judoförbundet och initierades av en av våra medarbetare.

Varje medarbetare har självklart också sin individuella utvecklings- och ut-
bildningsplan. Upplägget är systematiskt och långsiktigt och har fått beröm av 
Arbetsmiljöverket.

TRÄNING PÅ ARBETST ID

Proplate vill ge alla medarbetare förutsättningar till god hälsa och sedan många 
år tillbaka har vi motion på arbetstid. Varje vecka är alla maskiner och datorer 
avstängda under två timmar, medan vi ägnar oss åt olika former av träning. 
Det är ett enkelt och konkret sätt att uppmuntra till fysisk aktivitet. Vi är också 
övertygade om att det ger resultat i verksamheten. 

PRIORITERING

SÄKERHET/MILJÖ
KVALITET
LEVERANS

PROPLATE
HÅLLBAR ARBETSPLATS

HÅLLBAR ARBETSPLATS
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VISION & AFFÄRSIDÉ
Vår affärsidé främjar en långsiktig och hållbar produktions- och distributions-
kedja. Tillsammans med våra kunder och leverantörer utvecklar vi ständigt 
våra processer för att kunna tillhandahålla helhetslösningar av högsta kvalitet.

PROPLATE
VISION & AFFÄRSIDÉ

PROPLATE
RUBRIK
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PROPLATE
PEOPLE

Proplate tillhandahåller tjänster som leder 
till effektivt plåtutnyttjande, kostnadseffektiv 
plåthantering och storskalig skärning med 
stordriftsfördelar för att stärka kundernas 
konkurrenskraft. 
Kunderna är globala verkstadsföretag som 
värderar hög kvalitet, flexibilitet och tillförlitlighet 
i ett nära partnerskap. 

AFFÄRSIDÉ

Vår vision är att göra de 
bästa ännu bättre
Alla kan köpa maskiner – det är människorna som gör skillnad. 
Avgörande för Proplates framgång är våra medarbetare. Det är deras 
engagemang, kompetens och erfarenhet som gör att vi kan leverera den 
höga kvaliteten på service och komponenter och bidra till att våra kunder 
kan bli ännu bättre.
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PROPLATE
PARTS – WIND – LIFTING

PARTS – WIND – LIFTING
Vi jobbar tillsammans med kunder inom flera olika branscher. Gemensamt är 
att de är ledande inom sina områden och värderar hög kvalitet, tillförlitlighet 
och flexibilitet. Våra största kundsegment är Parts, Wind och Lifting. 
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NÄR KRAVEN 
ÄR EXTREMT 
HÖGA

Proplate Parts är monterings
färdiga komponenter i tjock 
stålplåt.

Vi skär komponenter i upp till 
300 mm tjock plåt.

Vi skär, bearbetar, svetsar, 
monterar och målar 
komponenterna som går direkt 
in i kundens produktionslinje.

Samarbete med marknadens 
ledande ståltillverkare 
garanterar tillgång till rätt 
kvalitet.

Vi är svetscertifierade enligt 
EN 10901 EXC3 och ISO 
38342.

01

02
03

04

05

FAKTA
PROPLATE 
PARTS 

PROPLATE

– Efterfrågan på 
svetsade komponenter 

har ökat kraftigt och 
vi har mött den med 
stora investeringar i 
vår svetskapacitet, 
inte minst med ny 
svetsrobot, säger 

försäljningschef Ian 
Hardy.

Vi tillverkar stålkomponenter till ledande tillverkare av maski-
ner och industriell utrustning över hela världen. Våra kunder 
finns inom många olika branscher, från gruvindustriföretag 
som Metso och Eprioc till trucktillverkaren Toyota Material 
Handling. Utmaningarna skiljer sig åt, men behovet av kvalitet 
och korta ledtider är gemensamt för samtliga.

FÄRD IGA KOMPONENTER

Vår fabrik är anpassad för effektiv och flexibel produktion i alla 
led. Vår kompletta produktionskedja och stora kapacitet gör 
att vi inte bara kan uppfylla våra kunders höga krav på storlek, 
volymer och precision utan vi kan också leverera kortare led-
tider än våra konkurrenter.

HÖGKVAL I TAT IVT  MATER IA L 

Proplate är oberoende av stålleverantör och samarbetar med 
marknadens ledande ståltillverkare. På så sätt gör vi det möj-
ligt för våra kunder att integrera sin befintliga leverantörs kedja 
med Proplate i ett effektivt och smidigt samarbete.

Vår geografiska närhet till SSAB gör att vi kan korta leve-
ranstiderna av högkvalitativt stål. Närheten bidrar också till 
ökad hållbarhet då stålet slipper transporteras långa sträckor.

PARTS
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WIND

VINDKRAFTVERK VÄRLDEN ÖVER BLIR ALLT HÖGRE 
OCH UTRUSTAS MED ALLT MER KRAFTFULLA 
TURBINER. DÄRMED ÖKAR OCKSÅ KRAVEN PÅ 
SÄKRA OCH STABILA FUNDAMENT.

På Proplate i Oxelösund tillverkar vi fundamentslösningar till vindparker världen över. 
Ledande aktörer som Nordex Acciona Windpower, Envision och Skanska förlitar sig på 
våra lösningar. 

PROPLATE  SOI L  SECURE

Den traditionella bultkorgen för gravitationsfundament går under namnet Proplate Soil 
Secure. Den är framtagen för vindturbiner som ska resas på mark utan kontakt med berg. 
Bultkorgen tillverkas skräddarsydd efter de mått tornets tillverkare föreskriver.

PROPLATE  MIXED SECURE

Det blandade underlaget där jord och grus täcker berggrund kan ofta vara en utmaning. 
Proplate Mixed Secure är den säkra lösningen. Systemet är alltid anpassat till omständig-
heterna på platsen och består av en optimerad bultkorg i kombination med långa bergs-
ankare. 

PROPLATE  ROCK SECURE

För en stabil förankring av vindparker placerade direkt på berg finns Proplate Rock Secure. 
Förankringen består av en mycket kraftig stålring med två extra hålrader för bergsankare. 
Fundamentet är extremt starkt och håller där det blåser som hårdast.

Vindturbiner måste 
förankras stabilt. 
Proplate tillverkar 
fundament som 
står säkert oavsett 
underlag. 
Vi erbjuder 
kompletta lösningar 
för jord, grus och 
berg.

WIND
PROPLATE
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FAKTA
PROPLATE 
WIND

Proplate tillverkar förankrings 
lösningar för alla typer av 
landbaserade vindkraftverk.

Ankarringarna skärs och be 
arbetas i upp till 150 mm tjock 
stålplåt.

Vi samarbetar med marknads
ledande bultleverantörer.

Vi erbjuder olika leveranssätt: 

• Förmonterade sektioner.

• Platta paket som   
 innehåller samtliga  
 komponenter.

• Separat leverans av 
 komponenter till bultkorgar.

Med våra förmonterade 
korgar blir installationstiden 
på vindparken upp till fyra 
dagar kortare.
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FAKTA
PROPLATE 
LIFTING

Proplate Straps är 
höghållfasta stag till 
lyftkranar.

Alla våra stag är skurna, 
bearbetade och målade i 
höghållfast konstruktionsstål.

Många stag är också 
monterade eller svetsade.

Längd: 0,5–17 meter
Tjocklek: 10–70 mm

Proplate Straps möjliggör lyft 
upp till 3 000 ton.

01

02

03

05
04

VÄRLDSLEDANDE 
LEVERANTÖR 
TILL
KRANINDUSTRIN

Proplate är världens 
främsta tillverkare 

av stag och andra 
kritiska komponenter 

till kranindustrin. Bland 
kunder som förlitar sig 

på vår expertis finns 
globala namn som 

Liebherr, Kobelco och 
Manitowoc. 

Proplate är världens främsta leverantör av stag till lyftkranar. Våra 
stag, Proplate Straps, är ytterst kritiska komponenter i  band   gå ende 
kranar, hamnkranar, mobilkranar och specialkranar. 

Stagen är de komponenter i kranarna som utsätts för allra störst 
påfrestningar, i synnerhet i bandgående kranar, där de håller sam-
man bom med motvikter och ska klara lyft på upp till 3 000 ton. 

BÄSTA MATER IA LET

Kvalitetskraven är extremt höga och våra tester är därför oerhört 
noggranna. Proplate Straps tillverkas i höghållfast konstruktions-
stål. Vi använder oss av marknadens bästa material. I första hand 
samarbetar vi med SSAB men också med Dillinger Hütte. 

Ett seghärdat, konstruktionsstål som är avsett att efter hård be-
lastning återgå till sin ursprungsform är svårhanterat, särskilt vid 
tillverkning av långa och tunna stag. Det krävs lång erfarenhet 
och expertis för att lyckas.

FUL L  SPÅRBARHET

Vår anläggning är särskilt anpassad för tillverkning av långa, tunga 
och komplicerade artiklar. Innan stagen lämnar fabriken testas de 
med magnetpulver för att garantera att de är sprickfria. Vi har 
naturligtvis också full spårbarhet tillbaka till ursprungsplåten.

LIFTING
PROPLATE
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LEDNING PROPLATE OXELÖSUND AB

FREDR IK  DÖR ING
Site & Production Manager 

Proplates produktionsanläggning har 
expanderat kraftigt och har en omfattande 
kapacitet inom skärning, bearbetning, 
svetsning och målning. 

IAN HARDY 
Sales Director

Försäljningsavdelningen har hela världen 
som arbetsfält. Här finns en djup kunskap 
om kundernas behov, bred teknisk 
kompetens och stor internationell erfarenhet.

JOHAN TÖRNQVIST 
Senior Technical Advisor

Fokus på teknisk kompetens och ny 
teknologi är en förutsättning för att fortsätta 
vara ledande på kvalitet, precision och 
innovation.

JOHAN  B JÖRKLUND 
CFO 

Proplates stabila ekonomi och lönsamhet 
ger förutsättningar för ökade investeringar i 
verksamheten.

MAX B JÖRK 
CEO 

Koncernen leds av VD Max Björk som 
agerar enligt riktlinjer från bolagets 
styrelse.

HENR IK  NORDLÖF 
IT Manager

IT är en viktig del i Proplates strategi att vara 
en nära samarbetspartner med kunderna. 
Precis som i övriga delar av verksamheten 
gäller mottot ”On the Cutting Edge”.

PROPLATE
LEDNING

PROPLATE
STYRELSE & KONCERNLEDNING

L ISA PERSSON
Styrelseledamot

Femte generation i ägarfamiljen. Examinerad 
vid Stockholms universitet. Verksam i moder
bolaget A Persson Affärsutveckling AB.

PETER  EKLUND
Styrelseordförande

VD i BIOMETRIA ek.för. Styrelseledamot i 
A Persson Affärsutveckling AB. Avslutade 
uppdrag är VD BergkvistInsjön AB, 
ordförande i Weda Skog AB, Svenskt Trä, 
Nordhydraulic AB och Naturbränsle i 
Mellansverige AB samt ledamot i Bergkvist
Insjön AB.

ANDERS PERSSON
Ägare av Proplatekoncernen

Entreprenör i fjärde generation och marknads
ekonom. Anders Persson har arbetat inom stål 
och IT och har tidigare ägt och varit VD för 
Smidesbolaget L. Persson AB i Degerfors samt 
Proplate IT AB.

STYRELSE

KONCERNLEDNING
IAN HARDY
Sales Director

Ian Hardy har 30 års internationell 
erfarenhet från ledande roller inom stål
industrin. Han har bland annat varit VD för 
Spartan UK, England. Han har också varit 
VD för Outokumpu Plate Service Centre 
Group, med sex stålservicecentra i Europa. 

JOHAN B JÖRKLUND
CFO

Johan Björklund är CFO för Proplate
koncernen. Han började 2009 som CFO 
för Oxelösund AB. 
 Johan har tidigare erfarenhet som 
ekonomichef, bland annat i den svenska 
byggmaterialskoncernen Elof Hansson 
ByggGross, där han också hade flertalet 
styrelseuppdrag i koncernens dotterbolag. 
 

MAX B JÖRK
CEO

Max Björk har tidigare varit VD i flera av  
koncernens företag. Han har dessutom varit  
regionchef i Knight industriteknik AB, vice VD  
i Lesjöforskoncernen och VD och ägare till  
Projektledarna. I dag har han styrelseuppdrag 
inom koncernens företag. 
 Tidigare styrelseuppdrag innefattar ett antal 
bolag i England, Norge, Danmark, Finland 
och Sverige.
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PROPLATE
RUBRIK

En av världens modernaste 
skär- och bearbetningsanläggningar



PROPLATE OXELÖSUND AB

Box 14
613 21 Oxelösund

Besöksadress: Folkegatan 56
Tel 010 19 54 100

WWW.PROPLATE.SE
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