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Provexa utvecklas ständigt tack vare tydlig 
strategi, kunniga och engagerade medarbe
tare som levererar det som våra kunder 

efterfrågar – kvalitet, leveranssäkerhet och kom
munikation. Tre ledord som målsätts och är del av 
tolv över gripande mål som företaget styrs efter.

Ett annat av våra tolv mål är innovation. Kunder 
efterfrågar nya funktioner. Ett exempel är fordons
industrin, där elektrifieringen ställer krav på mer 
och annorlunda ytbehandling. Lägg till det att håll
barhet ur ett brett perspektiv också hamnat i fokus. 
Av det följer att vi måste bli skickligare på att se vad 
slutkunden behöver och erbjuda nya metoder som 
lever upp till nya utmaningar. 

Att hitta innovatörer och kunskap inom ytteknik har 
inte blivit enklare, eftersom det saknas ytteknisk 
utbildning i skolan och kunskapen om ytbehandling 
på många håll är på väg att gå i pension. Så är det 
hos våra slutkunder och deras underleverantörer, 
men även hos våra kolleger. 

Ytbehandling har blivit en bransch som förlitar sig 
på innovationer från leverantörerna av specialkemi. 
Det beror på att flertalet svenska ytbehandlings
företag, i den allmänna kostnadsjakten och lean
tänkandet tvingats rationalisera bort labb, utveckling 
och innovation. Av det följer att utvecklingen inte 
alltid hänger med kundernas snabbt förändrade 
behov. 

Lyckligtvis finns en stark innovativ tradition hos 
Provexa samtidigt som vi målvetet de senaste tre 
åren satsat på innovation. Vi har också kompetenta 
samarbetspartners som tex Chalmers, RISE och 
kemiföretagen samt att vi delfinansierar våra 

utvecklingsprojekt tillsammans med Vinnova. Detta 
har bl a resulterat i patenterade och patentsökta nya 
processer. Nämnas kan Provexa Earth®, Provexa 
Earth Black® och Provexa Pluto®. Alla har mötts av 
stort intresse och framtiden får utvisa hur stor  
succé dessa innovationer kommer att bli såväl lokalt 
som internationellt. Som berättas här i tidningen är 
mer på gång från vårt utvecklingsbolag Provexa 
Technology AB.  

Anders Hultmark, 
vd Provexa AB

Roxx Communication Group
0492-793 00  |  www.roxx.se

Provexa  tidning är producerad av Roxx Communication Group, www.roxx.se
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Framtiden för Provexa 
är fylld av möjligheter

Vi tar helhetsansvar för era värme-, ventilations-,
kyl- och värmepumpsanläggningar

Energioptimering • Nyinstallation • Service & underhåll
För optimal styrning och reglering använder vi oss av Bastecs BAS2.

Ett komplett system för fastighetsautomation

www.jwh.se

 

Energieffektivt inneklimat
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Vi styr på tre ord: Kvalitet, leverans och kommuni
kation. Självklarheter kan tyckas, men avgörande 
för framgång. Alla Medarbetare kan dem utantill 
eftersom alla förstår vad som händer om vi glöm
mer bort dem. Vi organiserar oss för kortast möjliga 

besluts vägar. Ansvar ut i linjen. Förtroende och 
förväntan. Och vårt sätt att leda kallar vi för ”stöd
jande ledarskap” som kort och gott skapar engage
mang, delaktighet och prestation. Vår personal är 
spegel bilden av vårt ledarskap.

 VD Anders Hultmark
vice VD Anders Skalsky

Ekonomi, inköp & miljö
Emanuel Cedertamm

Teknik & Service
Anders Sabel

Teknik & underhåll Sälj, order,
produktionsplanering

Provexa Technology AB
Anders Skalsky

 Affärsområde Galvano
Oscar Hultmark

 Affärsområde ZinkFlake
Daniel Hedling

 Affärsområde P & P 
Tf Jan Malmquist

IT
Mikael Hultander

Kvalitet/teknik Kvalitet/teknik Kvalitet/teknikReningsverk, 
Kemilager

Liner: Geohäng, Geotrum, 
Zinkhäng, Zinktrum

Liner: 
Manuella, Kombi

Liner: Earth 1, Pulver,
Earth 2 / PlutoLogistik

R&D, Labb

Konsulttjänster
Licensintäkter

Sälj, order,
produktionsplanering

Sälj, order,
produktionsplanering

Kvalitet, leverans 
och kommunikation
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Provexa har länge varit ett innovativt 
bolag i en bransch som annars känne
tecknas av konservatism. Genom åren 
har ett antal egna processer utvecklats. 
De senaste åren har en än större satsning 
gjorts på innovation. Helt i linje med 
visionen att vara teknikledande. 

Många produkter är skapade i sam
arbete med Chalmers tekniska högskola 
och RISE, med delfinansiering från den 
statliga innovationsmyndigheten Vinnova. 

Provexa Earth® som presenterades för 
tre år sedan, som ersättare till korrosions
skydd med zinknickel, har fungerar helt 
enligt förväntningarna. En stabil process 
som är kostnadseffektiv och hållbar. I 
nästa steg har metoden vidareutvecklats 
till Provexa Earth Black®. En sealer ger 
produkten en svart kulör som både är 
UVtålig och övermålningsbar.

Båda versionerna ersätter zinknickel.
– Fordonsindustrin ställer nya krav och 

påminner allt mer om telecomindustrin, 
där ytbehandlingen länge används för att 
styra produkternas egenskaper och pre
standa, säger Anders. 

Nya krav på ytfunktion
Den pågående elektrifieringen av fordon 
är ett sådant exempel och ställer nya krav 
på ytfunktionen. Batterier är korrosiva 
och elbilar innehåller många fler ytbe
handlade komponenter.

Provexa Pluto® är en nyutvecklad pro

cess. Det är en färg armerad med grafen 
med hög vidhäftning som tål nötning, sten 
skott och kemikalier utan att förlora 
glansen, som leder ström, skyddar mot 
korrosion och kan färgsättas i olika 
kulörer. 

Fler planeter på gång
Bildandet av Provexa Technology AB visar 
att mer är på gång, vilket Anders bekräftar:

– Vi fortsätter med planeter i solsyste
met. Nu pågår utvecklingen av Venus, med 
målet att erbjuda ett miljövänligt alter
nativ till förkromning. Vi har framme en 
produkt med minst lika goda egenskaper 
som krom. Vad som återstår är att det 
ska se ut som krom. Vi är inte riktigt i 
mål, men vi är på god väg, säger Anders. 

I planerna finns också ledande ytbe
handling som gör det möjligt att skapa 
strömbrytare och andra komponenter för 
lågspänning direkt på metall. Inget bor
rande, inget skruvande, ingen lednings
dragning, bara funktion. Även här finns 
grafen med i bilden och forskarhjälp från 
Chalmers. 

– Det finns andra kolföreningar med 
högintressanta egenskaper som vi också 
tittar på, säger Anders hemlighetsfullt.

Trygghet för licenstagare
Provexa håller på att bygga upp en produkt 
portfölj av stort intresse för hela ytbe
handlingsbranschen. Med teknologin i 

ett separat bolag öppnas vägen för licensie
ring och i teorin skulle Provexa kunna sluta 
med egen produktion för att bara utveckla 
och låta andra sköta produktionen. 

– Provexa styrka är att vi har utveckling, 
egen produktion och sitter med slutkun
dens krav, svarar Anders. 

Egen produktion ger också trygghet för 
framtida licenstagare som vet att Provexa 
lever i samma verklighet som dem och 
ställs inför samma problem. Det är en 
sak att utveckla nya processer, en annan 
att göra effektiv och lönsam produktion 
av dem. u

Succén för den patenterade ytbehandlingsmetoden Provexa Earth® 
och satsningen på innovation blev starten för ett nytt bolag:  
Provexa Technology AB. 

– Vi ska utveckla nya bättre och miljöanpassade ytbehandlingar, 
säger Anders Skalsky, innovatör och vd. 

Anders Skalsky i utvecklingslabbet, med ett 
prov i handen som bekräftar att ytbehand-
lingen Pluto tål hårda slag utan att släppa 
från underlaget.

Eget bolag för utveckling 
öppnar vägen för licensiering

Provexa har genom åren utvecklat ett antal 
egna ytbehandlingsprocesser.  De tre senaste är: 

Provexa Earth®

Lanserades för tre år sedan och skyddas av 
patent. En fullvärdig ersättare till zink-nickel 
helt fri från nickel, vilket är ett miljöskadligt 
ämne som även orsakar hälsoproblem för 
människor. Processen imiterar naturens egen 
metod att skydda mot korrosion med hjälp av 
höglegerat zink. I jämförelse med zink-nickel är 
det en renare process som är enklare att styra. 
Passar grundmaterialet stål. 

Provexa Earth Black®

I grunden samma yt behandling som Earth, 
kompletterad med en elekrolytisk sealer som 
ger produkten en svart kulör. Ytbehandlingen 
är UV-tålig, kemiresistent och övermålningsbar. 
Avsedd för stål.

Provexa Pluto®

En högteknologisk färg baserad på det nobel-
prisade materialet grafen, vilken armerar ytbe-
handlingen och gör den elektriskt ledande. 
Ytan kan färgsättas i olika kulörer och blir bara 
10 mikrometer tunn, vilket bland annat innebär 

att dyr maskering kan undvikas. Resultatet är 
en extremt tålig yta med låg friktion. Patentsökt 
process. Passar både stål och aluminium. u

Här är Provexas patentportfölj
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•  Anläggningar för alla typer
 av processer.
•  Automation med egna styrsystem.
•  Vattenreningsanläggningar.
•  Ombyggnader och komponenter.
•  Kemiska processer.

DELTALIFT 601 – Kompakt
takgående transportör

för mindre anläggningar.

SLOTRONIC-PRO® win
Schlötters egna styrsystem.

Schlötter Svenska AB
Norra promenaden 29, 602 83 Norrköping

Tel. 011-36 28 40
Håkanstorpsvägen 1, 330 33 Hillerstorp

Tel. 0370-37 50 80

www.schloetter.se Innovativa och kund-
anpassade lösningar.

Automatiseringen har slagit väl ut.
– Den gör att vi får mer tid för utveckling, säger 

MarieLouise Niklasson som är en av laboratoriets 
medarbetare. 

Titrering är en vanlig metod för kemisk analys, där 
färg omslag används som indikator. Den automatiska 
titreringen bygger istället på pHvärde. Roboten hos 
Provexa fylls på med ett antal prov och resultaten blir 
med automatik avlästa och registrerade. Merparten av 
alla analyser görs nu på det här sättet. 

Nästa steg är att placera enklare robotar i produktio
nen, med plats för ett prov, men fortfarande med 
automatisk analys och registrering. Det ökar säkerhe
ten i analyserna, vilket i sin tur är grunden för högre 
och jämnare kvalitet i produktionen och färre fel. u

Förra året investerade Provexa i en titrerings
robot till laboratoriet.  Nu får den sällskap av 
liknande enheter, som ska analysera kemin  
i baden på plats ute i produktionen. 

Automatiska analyser 
även i produktionen

Marie-Louise Niklasson med titreringsroboten som nu får sällskap av 
liknande utrustning i produktionen.

www.candorsweden.com

DIN AUTOMATIONSPARTNER
Konstruktion el

WWW.PPTECH.SE

011-33 30 001

Tillverkning och installation av apparatskåp
Programmering av PLC- och SCADA- 
applikationer
Försäljning och service av 
KraftPowercon likriktare

Leverantör till Provexa
order.pulver@akzonobel.com         www.interpon.com
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I första skedet testas verktyget i Provexas 
egen produktion. Samtliga processer 
kommer att kunna följas via mobiltelefon 
eller surfplatta. Allt dokumenteras digitalt 
med hög automatik. Information och 
larm går till den som är i tjänst.

– Line Tool sparar en massa papper och 
arbete, men ännu viktigare är kanske att 
det höjer kvalitén och bidrar till en hållbar 
värld. För en produktionslinje handlar det 
om nio papper om dagen som inte länge 
behöver fyllas i manuellt och sparas i pär
mar, säger Fredrik. 

Systemet är dragande, vilket innebär att 
ansvariga i produktionen informeras om 
något ska göras, till exempel att det är dags 
att fylla på kemi i baden utifrån gjorda 
analyser eller om något inte fungerar som 
det ska. 

Provexa utvecklar verktyget i egen regi, 

men använder också inhyrda program
merare. En befogad fråga är varför man 
inte köper ett färdigt system. 

– Ytbehandling är en liten bransch och 
det finns inget system att köpa i dagsläget. 
Egen utveckling ger också möjlighet till 
snabba ändringar och utvecklingar i takt 
med att Provexa utvecklar nya processer.

Med hjälp av Line Tool kan processerna 
kontrolleras dygnet runt, oavsett var 

operatören befinner sig. Det öppnar ock
så nya möjligheter vid framtida licensie
ringar av Provexas patenterade och 
patentsökta metoder. 

Via nätet kommer Provexa att kunna 
bistå den med övervakning och drift, vilket 
betyder snabbare och bättre support, sam
tidigt som Provexa har större möjligheter 
att garantera slutproduktens kvalitet. u

Line Tool – Provexas verktyg för processkontroll
Line Tool är ett flygledartorn som 
ska hjälpa Provexas framtida 
licenstagare. 

– Vi har utvecklat det själva, för 
att det ska passa ytbehandlande 
företag, säger laboratoriechefen 
Fredrik Stewart. 

Hela produktionen kan övervakas och styras via mobiltelefonen i laboratoriechefen Fredrik  
Stewards hand. Det är samtidigt ett flygledartorn för framtida licenstagare. 

www.tapflo.seTel: 0303-140 50 | info@tapflo.se

Brett sortiment Snabb leverans

Pumpar och tillbehör för de flesta 
applikationer

|

FJÄLLBACKA · STRÖMSTAD · ED · UDDEVALLA · GÖTEBORG 

ELTEKNIK · SÄKERHET · LÅS · HISS · FORDON · MARIN
IT / TELEKOM · FASTIGHETSAUTOMATION

CURATOR.SE    RING 010-762 40 00
CERTIFIERAD ENLIGT 

ISO 9001 / ISO 14001 / OHSAS 18001

Ackred. nr. 10127

Certifiering av 

ledningssystem

ISO/IEC 17021-1

Sveagatan 8 H
441 32 Alingsås
tel. 0322-65 11 50

www.guiderevision.com

Besöksadress: Åsenvägen 2
443 23 Lerum
tel. 0302-52 26 00

Besöksadress: Fabriksstråket 21, 433 76 Jonsered 
Sveagatan 8 H, 441 32 Alingsås 

tel. 031-392 29 00

METALOR®

Din guld och silverleverantör!
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Kombilinen är landets mest avancerade 
ytbehandlings maskin, där ett stort antal 
bad gör att flera olika ytbehandlingar och 
kombinationer kan göras efter varandra, 
utan att maskinen behöver stoppas. Den 
utvecklades av Provexa för rationell drift 
för stora serier och är fortfarande unik.

Manuella avdelningen erbjuder ännu fler 
möjligheter, huvudsakligen enstyckpro
duktion och korta serier.

Den här flexibiliteten avspeglar sig i 
kundstrukturen. Räknat i antal har 
affärsområdet Galvano cirka 300 kunder, 
vilket är två tredjedelar av alla kunder 
hos Provexa. I volym ser det annorlunda 
ut där Galvano är nummer tre med en 
omsättning på cirka 30–40 MSEK per år.

Alla möjligheter ställer krav på persona
lens kompetens. Oscar är den som relativt 
sett har minst erfaren het, men har även 
han hög kompetens efter att ha arbetat 
på flera positioner i företaget, bland annat 
som skiftledare och operatör på kombi

linen, men även på ekonomiavdelningen. 
Det relativa ligger i att den övriga 

gruppen har ännu längre erfarenhet. 
Produk tions  planeraren Anders Ysing och 
chefen för manuella avdelningen Michael 
Gulbrandsen är de som har längst erfaren
het och är goda läromästare. Andra viktiga 
med lemmar i ledningen för Galvano är 
Erik Hultmark, Filip Larsson och Elvir 
Kadirik. Och inte att förglömma alla 
duktiga operatörer.

– Det finns jättemycket kunnande inom 
affärsområdet. För min egen del satsar jag 
på att lära känna kunderna och deras 
behov bättre. Kundrelationerna är lika 
viktigt som våra processer, anser Oscar. u

Galvano har stor bredd 
och hög yrkeskunskap

Många processer och lång erfarenhet. Det är vad Oscar Hultmark (t v), Elvir Kadirik, Anders Ysing och övriga inom affärsområdet Galvano erbjuder.  

På papperet är Galvano det minsta 
affärsområdet hos Provexa. Här 
ingår den manuella avdelningen 
och kombi linen.

– Samtidigt har vi den största 
produkt bredden, säger affärs
områdeschefen Oscar Hultmark.
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Daniel Hedling är affärsområdeschef för 
ZinkFlake, vilket innefattar två liner för 
Geomet® och två för zink. 

– Geomet® kompletterar våra egna 
processer genom att det inte finns någon 
risk för att få in vätesprödhet. Det ger 
också ett mycket bra korrosionsskydd,  
är vattenbaserad och innehåller varken 
krom eller tungmetaller, svarar Daniel. 

Tvärtom är Geomet® det perfekta kom
plementet till Provexas egna metoder 
Provexa Earth®, Provexa Earth Black® och 
Provexa Pluto®, vilka alla är elektrolytiska 
processer till skillnad mot Geomet®. 

Skruvar, bultar och fästelemen
De vanligaste produkterna som behand
las med Geomet är skruvar, bultar och 
fästelement.

Samtidigt som Provexa har fasat ut 
zinknickel byggs nu en trumline för 
zink och Earth där det finns en ökad 

efterfrågan på marknaden. En gammal 
trumline har tagits ur drift och byggs 
under hösten om till zink i kombination 
med Earth och beräknas vara i drift 2020. 

– Det är en hel del kunder som efter
frågar traditionell zinkbehandling och 
Provexa Earth®, för gods som inte är 

härdat. Det ger bra korrosionsskydd, bra 
ytfinish och är en bra grund för pulver
lackering, säger Daniel.

År 2020 har Provexa häng och trum
liner för både Geomet, zink och tillsam
mans med egna nya processer som Earth 
ger det hög flexibilitet och kapacitet. u

Geomet® är fortsatt en 
viktig del av Provexa
Sedan många år är Provexa ensam 
i Norden om att erbjuda Geomet®. 
Metoden ger ett förstklassigt kor
rosionsskydd, är vattenbaserat 
och används på utsatta platser i 
korrosiva miljöer. Men vad händer 
med Geomet® när Provexa utveck
lar egna processer?

Affärsområdet ZinkFlake erbjuder hög flexibilitet och kapacitet med två linjer för Geomet och  
två för zink och Earth. Affärsområdeschefen Daniel Hedling (t v) och Eide Olsson, kvalitets- och  
produktionstekniker.  

En partner med  
unik kompetens. 
Vi på Everest har lång erfarenhet av affärs- 
systemet Dynamics NAV och erbjuder specifika 
branschlösningar inom lagerstyrning, logistik, 
produktion och detaljhandel. www.everest.se

Vi tackar för förtroendet som samarbetspartner och
huvudleverantör av elektrolytisk och kemisk processkemi.

Atotech Skandinavien AB • Box 5 • 601 02 NORRKÖPING • Tel: 011-36 11 00 • Fax: 011-10 01 62 • information.scandinavia@atotech.com

Vi tackar för förtroendet som samarbetspartner och
huvudleverantör av elektrolytisk och kemisk processkemi.

Atotech Skandinavien AB • Box 5 • 601 02 NORRKÖPING • Tel: 011-36 11 00 • Fax: 011-10 01 62 • information.scandinavia@atotech.com
www.atotech.com

Effektivisera	ditt	affärssystem
för	bättre	resultat

Skeppsbron 5 - 6
411 21 Gothenburg

+46 (0) 31 68 78 80
+46 (0) 8 411 63 30

info@calvia.se
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Omdömet kommer från en person som 
växte upp i ett ytbehandlande familje
företag i Tranås och har arbetat i bran
schen sedan 1982, bland annat som vd 
och teknisk chef för några av de större 
aktörerna. 

Att han valde Provexa berodde i mångt 
och mycket på den uttalade satsningen 
på innovation och hög teknisk nivå. 

– Provexa arbetar med otroligt intres
santa tekniker som ligger rätt i tiden, 
säger han. 

Tre spetsprodukter
Inom Jans affärsområde finns tre spets
produkter – Provexa Earth®, Provexa 
Earth Black® och Provexa Pluto®. Det är 
ytbehandling som uppfyller högt ställda 
krav på hållbarhet och rationell applice
ring, i skikt så tunna som 1525 tusen
delar av en millimeter. I affärsområdet 
ingår även ED och pulverlack. 

– Provexa är och har länge varit duktiga 

på att se utanför boxen, säger han och ger 
ett exempel: 

– Pluto är en ytbehandling med bra 
miljö prestanda, som minskar antalet 
arbetsmoment, eftersom man slipper en 
massa maskering, samtidigt som skyddet 
mot korrosion och annat förbättras radi
kalt. Resultatet blir bättre funktion och 
mindre miljöpåverkan till rätt pris. 

Kvalitet och leveranssäkerhet
Om innovation och teknik redan finns på 
plats, vilka utmaningar ser en erfaren 
yrkesman på Provexa?

– Min utmaning är att bygga en väl 
fungerande organisation som motsvarar 
våra kunders högt ställda krav där kvali
tet och leveranssäkerhet är två extremt 
viktiga faktorer. Samtidigt att få vara 
med att föra in en ny teknik som Pluto 
på marknaden är oerhört stimulerande, 
svarar Jan Malmquist. u

Garvad ytbehandlare 
ska göra innovativa 
Provexa ännu bättre

– Provexa är branschens mest innovativa företag, anser Jan Malmquist, tillförordnad chef för 
affärsområdet Protection & Paint.

Jan Malmquist är sedan januari 2019 tillförordnad chef 
för affärsområdet Protection & Paint på Provexa.

– Det är ytbehandlingsbranschens innovativaste och 
statusmässigt klart ledande företag, säger han. 

– Det är stort intresse för Provexa 
Earth® och Provexa Earth Black® 
även om det tar tid för nyheter att 
tränga igenom i en konservativ 
bransch.

Anledningarna till det stora 
intresset är flera. Miljön själv
klart, eftersom Earth och Earth 
Black i båda versionerna är hög
värdiga ersättare till hälsovådligt 
zinknickel. Men även dess tek
niska överlägsna egenskaper 
väcker stort intresse. 

Revolutionerande teknik
För den tredje patentsökta ytbe
handlingsmetoden, Pluto, är tek
niken så revolutionerande att det 
krävs lite tid för att etablera pro
dukten på marknaden. Men för
delarna är så pass stora att allt 
talar för ännu en succé. 

Men – högt teknikkunnande 
räcker inte. När Anton adderar rätt 
kvalitet, säkra leveranser och god 
kommunikation, då blir Provexa 
riktigt intressant. u

Stort intresse 
från kunderna
Provexas unika processer 
får mycket utrymme i den 
här tidningen. Man vad 
säger kunderna?

– Många väljer Provexa 
för vår kvalitet, leverans
säkerhet och vår tekniska 
kompetens, svarar säljaren 
Anton Karlsson.

Intresset för Provexas innovationer är 
betydligt större än vad som syns på 
kartan bakom säljaren Karlsson.
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Den traditionella marknaden
Branschen för ytbehandling växer med  
ett par procent per år och uppgår till  
cirka en miljard kronor i Sverige för lego 
ytbehandling. Marknaden är lokal. Där det 
finns tillverkande industri finns också 
ytbehandling. Den traditionella kunden 
för ytbehandlare är mekaniska verkstäder 
som levererar till OEM företagen.

Ny växande marknad
Intresset för ytors funktion som t ex kor
rosion, ledningsförmåga, friktion, UV

tålighet och utseende, men också kunskap 
om hållbarhet och LCA blir allt viktigare. 
Efterfrågan ökar på tjänster i form av 
utvecklingsjobb, tester och rådgivning.

Framtida marknad
Provexa märker ett ökande intresse från 
företag med ”inhouse” ytbehandling som 
är behov av kunskap eller nya processer. 
De vänder sig till Provexa som specialiserat 
sig på ytteknik. En framtida växande mark
nad för Provexa är licensiering och över
vakning av processer samt rådgivning. u

Efterfrågan ökar på 
våra kunskapstjänster!

Noggranna läsare av den här tidningen ser att Provexa har 
bytt logotyp. Den stora skillnaden är att pilarna vid sidan 
om företagsnamnet har ersatts med en diamant i mitten. 
Diamanten är inget bling-bling utan indikerar inriktningen 
på den tekniska utveckling som Provexa driver för fullt. 

I de senaste egenutvecklade ytbehandlings metoderna 
används grafen för att skapa unika egenskaper. Materialet 

belönades med Nobel priset 2010 och är kol som bara är 
ett atom lager tunt. Grafen är långt starkare än stål, upp-
byggd av kolatomer liksom diamanter som är den hårdaste 
mineral som förekommer i naturen.  

I pågående utveckling används både grafen och andra 
kolföreningar, för att skapa ytbehand ling med nya och 
bättre egenskaper. Därav diamanten i den nya logotypen.  

Diamanten i Provexas nya logotyp

10 | provexa.com
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Provexa bygger hela tiden om och nytt,  
i takt med att nya ytbehandlingsmetoder 
utvecklas. Under hösten 2019 är det stora 
projektet att bygga om en trumline till 
zink, Provexa Earth® och passivering. 

– Den byggdes ursprungligen som en 
zinkline, så det lär inte bli några problem, 
säger Anders. 

Även om det blir en rätt omfattande 
ombyggnad, är det ett begränsat projekt 
jämfört med vad Anders och hans med
arbetare byggt under senare år. Det har 
varit helt nya produktionslinjer för  
Provexas egna processer; Provexa Earth®, 

Provexa Earth Black® och Provexa Pluto®. 
– Sedan jag började i företaget har vi 

byggt 7–8 nya liner, säger Anders. 
Nu är det inte han själv som bygger. 

Istället anlitas extern expertis inom olika 
områden. Men genom att Provexa har 
egen projektledning, betyder det att kom
petensen om linerna finns i företaget, 
vilket i sin tur underlättar drift, underhåll 
och reparationer. 

– Vi är tre personer här på Provexa som 

arbetar med tekniken och så har vi ett nät
verk av underleverantörer och andra fack
män som vi kallar in. 

Det första verkliga mästarprovet för 
Anders Sabel och hans medarbetare var 
kombilinen. Den börjar få några år på 
nacken, men är fortfarande norra Europas 
största ytbehandlingsmaskin mätt i antalet 
bad. Den är i sin teknik fullt modern och 
väl fungerande. Ett bevis på att kvalitet 
lönar sig i längden. u

Emanuel och Emma är ansvariga för 
ekonomi, inköp och miljö. Men, deras 
intressen gör att de också fyller en HR
funktion på företaget.

Det finns önskemål om utbildningar 
inom ett 15tal områden på Provexa.  
Viljan att utvecklas är stor och det rimmar 
väl med företagets ambition att också 
vara teknikledande. 

Resultat kommer från kombinationen 
av insats och kunskap. Internt kallas det 
för RIK. Först ut är hängningsteknik, 
Excel och skiftkontroll. 

– Syftet med utbildningen i hängnings
teknik är att inspirera till egna lösningar. 
Kan jag göra det här på ett annat sätt, 
istället för att bara hänga på och plocka av? 
Med kunskap och öppenhet för nya idéer 
tror jag att jobbet blir mycket roligare, 
säger Emanuel.

Skiftkontroll är en del av Provexas 
pågående digitalisering och innebär att 
personalen själva gör ett antal kontroller 
av processerna under sitt skift och 
registrerar resultaten. Systemet ger även 
vägledning och återkoppling.

Annat som är på gång är utbildningar i 
ytbehandlingsteknik och affärssystem, 

allt i syfte att sprida kunskaper och 
genom ökad förståelse göra jobbet mer 
utvecklande. Vissa utbildningar sköts 
internt och för andra kommer externa 
utbildare att anlitas. 

– Det blir utbildningar på lagom nivå i 
kopplade till arbetet, säger Emanuel som 
nu får se en dröm gå i uppfyllelse. u

Roligare på jobbet med utbildning
Provexa satsar på utbildning för 
den egna personalen. 

– Målet är att öka förståelsen och 
göra det roligare att gå till jobbet, 
säger Emanuel Cedertamm som 
organiserar utbildningarna till
sammans med Emma Wikfeldt. 

Emma Wikfeldt och Emanuel Cedertamm drar igång interna utbildning hos Provexa. 

– Om du och dina medarbetare 
säkerställer drift och underhåll, 
kan ni stanna hemma från jobbet 
med full lön.

Det brukar vd säga lite skämt
samt till Anders Sabel, ansvarig för 
Teknik & Service samt för ny och 
ombyggnationer. 

Provexa 
bygger hela 
tiden nytt

Att bygga om trumlinen är nästa projekt för Anders Sabel och hans medarbetare. 
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Om Provexa
Provexa är en av de ledande 
ytbehandlarna i Europa. 
Provexa utför ytbehandling för 
krävande industri genom ett 
brett och modernt process
utbud. Allt under ett tak. 

Roxx Communication Group AB
Box 164
598 23 Vimmerby

Returadress:
Provexa AB
Gamlestadsvägen 303
415 25 Göteborg

PROCESSER
Exempel på våra 80 processer:
• Anodisering (natur och svart)
• Betning
• Brunoxid
• ED-lack
• Elektrolytisk polering
• Fosfatering  (järn och zink)
• Förkoppring (alkalisk och sur)
•  Förgyllning  

(dekorativ och teknisk)
• Förmässing
•  Förnickling (glans, matt,   

sulfamat och PP207)  
• Försilvring 
• Förtenning (blank, matt)
•  Förzinkning (blank, gul och  

svart samt med sealing)
• Geomat® (Geoblack®)
• Glansförkromning (+3)

 
• Grönpatinering
•  Kemisk förnickling  

(mellan, högfosfor)
•  Kromatering av alumi nium  

(gul och blank)
• Kromfri passivering
• Mässingsoxid
• Nicolloy
•  Passivering av alu mi nium  

• Passivering rostfritt
• Provexa Earth©

• Provexa Earth Black©

• Provexa Pluto©

• Pulverlackering
•  Svartoxidering  

(mäss ing, stål, rostfritt)
• Zink (höglegerad)
•  Zinkjärn

PRODUKTIONS
LINJER
Affärsområde  
Protection & Paint 
• Provexa Earth© och ED-lack
• Provexa Pluto©

• Pulverlina

Affärsområde Zink Flake
• Geomet® hänglina 
• GEOMET® trumlina 
• Zink häng lina
• Trumlina zink/ Earth©

Affärsområde Galvano
• Kombi hänglina
• Manuell avdelning

LABORATORIUM
• Analys och FoU-verksamhet
• Produktion i labskala
•  Automatlina för  
produktion/utveckling

•  Korrosionsprovning 
(Saltspray, ACT, VDA)

• Konstruktionsstöd
• Inköpsstöd
• Utbildning

Provexa AB
Gamlestadsvägen 303  
415 02 Göteborg
Telefon: 03143 07 70
E-post: info@provexa.com
www.provexa.com

www.provexa.com


