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FÖR MÅNGA ÄR DET HÄR EN GRIPARE. 
FÖR OSS ÄR DEN ETT F1 BEVIS PÅ  
ATT VI ÄR BÄST I VÄRLDEN.

När den grova plåten körs in genom portarna 
hos oss börjar en tävling. Plåten ska nu förädlas 
i flera steg och vid dagens slut ska vi ha tagit 
oss förbi allt motstånd, men inte minst ökat 
avståndet till våra motståndare och leda till 
cred av våra brukare. Det kan vi göra genom 
att varje skär, svets eller momentdraging görs 
bättre än förra gången. A det har gjort oss till 
världens bästa griparetillverkare. 

GLIDA FRÅN HUDIK?
Är du less på Hudik? Vill du bah sticka ut i 
världen och se dig omkring? Då är det Gripen 
som gäller. För när du går in genom portarna 
på morgonen kommer du från Hudik, när du 
går ut på eftermiddagen har du varit i kontakt 
med typ hela världen då ungefär 60 procent av 
vår produktion går till den utländska marknaden.  

LILLMODERN TILLVERKNING
Vi jobbar med laser, gas och plasmaskärning, 
robotsvetsning och kraftfulla system för 
beräkning och hållfasthet som tillsammans 
med tvättning, blästring och pulverlack ger 
griparna bästa möjliga finish och kvalitet. 
Men ingen utrustning i världen kan ersätta 
människorna som gör det möjligt, om några 
av dom kan du läsa på nästa sidor.

Det bästa med Gripen 
är att det är ett flexibelt 
arbete med mycket 
eget ansvar över 
hur uppgifterna på 
avdelningen skall 
lösas.

AMANDA  
FREDLUND
Säljare

EVELINA JAKOBSSON
CNC-operatör Svarv, Flerop, Robotcell

Det jag tycker är bäst med att jobba på Gripen 
är att det är ett roligt och utmanade jobb, 
det är en bra rotation på arbetsuppgifterna 
och behöver aldrig vara orolig för att bli  
uttråkad. Efter flytten till Hudik har arbets-
miljön blivit jättebra. Kommunikationen 
mellan konstruktörer och operatörer är 
öppen och bra, det är ett företag som både 
vill och kan utvecklas till ännu bättre, det är 
helt enkelt skitroligt att jobba på Gripen.

MARTIN WALLSTRÖM
Svetsare/Montör, HIT4a

Det bästa med Gripen är att jag får lära 
mig mycket inom industri som tex svets, 
montering och lite hydraulik, och det är ett 
mycket roligt jobb med bra handledare och 
arbetskamrater. 

Martin är fjärdeårselev på Bromangymnastiet  
och jobbar 4 dagar/vecka och utbildar sig en.
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Efter att nyligen ha 
kommit från studier 
och få omsätta teori i 
praktik är riktigt roligt. 
Hos Gripen jobbar jag 
nära kunden med 
problemlösning och 
kan planera mitt eget 
arbete och lägga upp 
det som jag vill i stora 
drag.

JOHAN BOHLIN
1e Montör

För föräldrar som int begrip! 
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En verkställande direktör 
har det övergripande 
ansvaret över hela 
verksamheten samt leder 
och fördelar arbetet ofta 
tillsammans med en 
ledningsgrupp som består 
av personer från olika 
funktioner i företaget. VD 
är också personalansvarig 
för tjänstemännen på 
företaget.

CNC/ROBOT

PLÅTBEARBETNING
Här tar vi in material och 
råvara, skär, kapar, slipar och 
bockar plåtdetaljer utifrån 
ritning samt ordningsställer 
och sorterar för mellanlag-
ring. Svetsning sker i två 
robotceller samt i en station 
för manuell svetsning.  

CNC-OPERATÖRER
De flesta av våra operationer 
sker i CNC-maskiner där 
operatörens arbete är att 
läsa, följa ritningar och 
programmera. Vissa 
maskiner är dessutom 
utrustade med robotceller 
där en robot då betjänar 
maskinen med laddning 
och plundring. CNC- 
operatörer kan delas in i två 
grupper; Plåt- respektive 
skärande bearbetning, dessa 
läser du mer om nedan.

MONTÖR
Efter bearbetning och 
målning monteras detaljerna 
ihop till en färdig gripare. 
Eftersom vi bygger våra 
egna hydraulcylinder 
monteras även dessa  
ihop från många ingående 
detaljer till en komplett 
cylinder som senare ska 
öppna och stänga gripen 
med hjälp av hydraulkraft.

SÄLJARE
En säljare identifierar 
affärsmöjligheter, besöker 
kunder och säljer in  
våra gripare. Vid order 
överlämnas den till 
produktion som bereder 
och verkställer. Efter 
försäljningen är säljarens 
uppgift att vårda relationen 
med kunden så vi kan få 
förnyat förtroende i 
framtiden och göra fler 
affärer. Ofta dyker nya 

INKÖPARE
Inköparen har kontakt med 
våra leverantörer och 
beställer material, råvara 
och legotillverkning, 
exempelvis målning. 
Inköparen kan också 
behöva identifiera nya 
leverantörer, göra upp 
priser, leveranstider, 
prognoser och sluta avtal.

TRUCK- OCH 
TRAKTORFÖRARE
Lastar och lossar gods 
samt ansvarar för interna 
transporter.

EKONOM
Tar hand om det mesta 
som har med ekonomi att 
göra, bokföring, in- och 
utbetalningar, löner samt 
håller kontakten med bland 
annat bank, revisor och 
skatteverket.

PRODUKTIONS-
TEKNIKER
En produktionstekniker  
har ansvar över ett tekniskt 
område såsom svetsning 
eller skärande bearbetning. 
Arbetet går ut på att utveckla 
processer, maskiner och 
operatörer för att på bästa 
och effektivaste sätt lösa 
komplexa uppgifter.

PRODUKTIONSCHEF
Har det övergripande 
produktionsansvaret och 
har hand om all kollektivan-
ställd personal. Leder och 
fördelar det dagliga arbetet 
i verkstaden samt jobbar 
med utveckling av 
produktion, systemstöd 
och processer för att 
uppgifterna skall kunna 
lösas på bästa sätt.

PACKNING OCH  
UTLEVERANS
Efter slutmontage avsynas 
produkterna, ID-märks och 
packas för att därefter 
skickas till en kund i någon 
del av världen.

KONSTRUKTÖR
Ritar och konstruerar våra 
produkter i CAD-system. 
Konstruktionen blir till en 
ritning efter vilken detaljerna 
sedan tillverkas. Detta kan 
handla om att konstruera 
helt nya produkter men 
även om att vidareutveckla 
våra befintliga och/eller 
konstruera stöd för 
tillverkning i form av 
fixturer, jiggar, etc.

behov upp hos kunden 
som säljaren kan vara med 
att lösa genom att utveckla 
nya metoder eller produkter. 
När griparen varit i bruk en 
tid kan både reservdelar 
och service behövas. Det 
kan också handla om att ta 
hand om reklamationer och 
klagomål, allt med samma 
målsättning: En nöjd kund 
är en bra kund.

DET HÄR KAN DU JOBBA MED HOS OSS

EN F1 BRA GRIPARE 
Våra produkter gör att våra brukare kan 
hålla ett högt tempo och hög produktivitet. 
Alla gripare är lågbyggda och lätta vilket 
gör att de tar lite plats och är enkla att 
transportera samt ger extra lyfthöjd. Klornas 
design gör att griparna arbetar mjukt och 
snabbt i olika material och möjliggör en 
mjuk inrullning och hög fyllnadsgrad. Alla 
gripar förutom de minsta är försedda med 
dubbla hydraulcylindrar för låg axelbelastning 
och ändlägesdämpning för exceptionellt 
fina köregenskaper, detta tillsammans 
med dubbla bomrör ger en mycket stabil 
och kraftfull grip. Expanderbult ingår som 
standard.

VÄRLDENS 
KLART BÄSTA 

GRIPARE

Manuellt är allt som inte 
går i robot och kan bland 
annat vara små serier, 
prototyper, fixturer och 
produktionsstöd.

SKÄRANDE
Svarvning, fräsning  
samt borrning sker både 
manuellt och i robot. 


