
Specialisten på avancerade 

verktyg för plåtformning 



Koncernen 
Lidhs ingår i VA Automotive tillsammans med följande företag: 

Lidhs har 45 anställda och omsätter ca 60milj 



 
Lidhs startade sin verksamhet 1969 och är 

beläget i Dalstorp, Västra Götaland. 

Vi förfogar över en 3000 m2 produktionsyta 

 



Pressverktyg 
Lidhs tillverkar stora och små verktyg för plåtformning  

Transferverktyg med 7 stationer 

3000x1400mm, totalt 16ton 



Transferverktyg med 7 stationer 

LH-, RH-detaljer 

Materialtjocklek: 2mm 
Material: 

ALMgSi-LEG+DBL4951.30  



Pressverktyg 
Lidhs tillverkar stora och små verktyg för plåtformning  

Följdverktyg med 9 stationer 

2650x1300mm, totalt 8,4ton 



Materialtjocklek: 3mm 

Material: S355MC 

2 följdverktyg med 9 stationer för  

LH-, RH-detaljer 



Plåtremsa från följdverktyg med  

13 steg i 4 fack 

Materialtjocklek: 0,5mm 

Material: EN 10327-DX51D+Z100 



Transferverktyg med 5 stationer 

Materialtjocklek: 0,8mm 

Material: HC420LA 



Goda erfarenheter av många olika plåtkvalitéer 

Plåttjocklek från 0,1mm och uppåt 

•  Höghållfast och ultrahöghållfast plåt 

•  Rostfritt stål 

•  Aluminium 

•  Mässing 

•  Koppar 

•  Fjäderstål 

•  Galvaniserad plåt 

•  ”Vanlig plåt” 



Referenser 



Lidhs arbetar mot den europeiska marknaden 



 

 

FRÅN  

VERKTYGSMAKERI 

 

TILL  

VERKTYGSPRODUKTION 

 



Fräskapaciteten består 

av 6 st fler-

operationsmaskiner. 

2 st bäddfräsar med 

arbets-område  3200 x 

2100mm med CNC-styrt 

fräshuvud indexerbart på 

varje grad.  

5-axlig höghastighets-

maskin och flera  

3-axliga maskiner 

Arbetet utförs i två-skift. 

CNC-

FRÄSNING 



 UTNYTTJANDEGRAD CNC  

 

*) Startade 2010 

*) Arbetsplats- o materialtorgsutformning 

*) Mätning av programexekveringstid 

*) Planering / arbetsförberedning görs av avdelning 

*) Tidsuppföljning ur MPS-system görs av avdelning 

*) Framtagning av 3 st riggvagnar 

*) Framtagning av 3 st riggplattor 

*) Borra stifthål i magnetbord 

 

 

 



 VAGNAR MED RIGGPLATTOR 

 

 

 

 

 
 



   RIGGPLATTA 

 

 

 

 

 
 



Lidhs har 40-års 

erfarenhet av 

trådgnistning. Vi har ett 

mycket rationellt 

arbetssätt  i våra 

4 trådgnistmaskiner. 

Största arbetsområdet är 

800 x 600 x 320mm 

Genom skiftarbete kan vi 

vara flexibla och utföra 

mycket legoarbete. 

TRÅDGNIST 



 UTNYTTJANDEGRAD TG  

 

*) Startade i slutet av 2010 

*) Arbetsplatsutformning 

*) Planering / arbetsförberedning görs av avdelning 

*) Tidsuppföljning ur MPS-system görs av avdelning 

*) Framtagning av 1 st riggplatta till varje maskin 

 

 

 

 
 



  RIGGPLATTA TG  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Lokalen är utrustad 

med lyftanordningar 

upp till 16 ton samt tre 

st. verktygsprovnings-

pressar upp till 630 ton. 

 

Max arbetsområde    

3000 x 1300 x 1400 mm. 

Max slaglängd 

1250 mm. 

MONTERING 



  UTNYTTJANDEGRAD   

   MONTERING 
 

 

*) Startade 2011 

*) Samtliga ingående detaljer färdiga före      

    monteringsstart 

*) Få bort detaljtillverkning i samband med  

    montering 

*) Visualisering av planering 

 

 

 

 



  SAMMANFATTNING  
*) Kontinuitet i förbättringsarbetet  

*) Ny produktionsfilosofi 

*) Investeringarna uppgår endast till ca 60.000:- 

*) Ökat kapaciteten i cnc,  

    i specifika maskiner upp till fem gånger vissa veckor,                                

      reducerat inköp av cnc-bearbetning med ca 1 miljon / år 

*) Ökat kapaciteten i tg,  

    vid en pensionsavgång ersattes inte tjänsten,  

      övertid reducerad med 75% 

*) Ökad kapacitet i montering 

    reducerade ledtider med mer än 50% 

      monteringspersonal har blivit konstruktör 

  

       

 



Tack !!!! 


