


Naturligt steg för  
lönsam förädling

Automatiserade processer, hög 
kvalitet, leveranssäkerhet och 
tillgänglighet gör ALMAB till 
ett naturligt val när sågverk 
och hyvlerier söker en partner. 
Målet är bättre lönsamhet 
genom mer förädling. 

ALMAB har en nyckelroll i modern 
träförädling. Företaget levererar 
utrustning till kunder i stora 
delar av Europa och Ryssland.

Effektiv virkesproduktion bygger 

på genomtänkta lösningar, kontroll 
och trygghet. Dessa ledord har 
kännetecknat ALMAB sedan den 
första transportören tillverkades i 
Storvik för mer än 60 år sedan.

Idag är ALMAB ett begrepp 
bland alla som söker en pålitlig 
partner för att etablera eller 
utveckla ett lönsamt sågverk.

Det finns inga marginaler för 
avvikelser. Produktionen ska löpa 
kontrollerat och friktionsfritt.  

Det är en förutsättning för 
lönsamhet - i alla led.

Konstruktörerna hos ALMAB 
engageras ofta redan när idén 
till ett nytt projekt väcks.

Ju tidigare de kommer in i 
planeringen, desto bättre för kunden. 
Den kunskapsbank som finns 
hos ALMABs konstruktörer ökar 
förutsättningarna för såväl trygg 
drift som lönsam produktion. 
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ALMAB utformar, levererar 
och optimerar utrustning inom 
råsortering och justerverk. Samt 
vidareförädlingsanläggningar 
inom hyvling, klyvning, kapning, 
fingerskarvning och målning.

Maskinerna utgår från standardiserade 
robusta konstruktioner för bästa 
pris, kvalite och  prestanda.

Kundernas behov styr och ALMAB 

levererar från enstaka maskiner 
till kompletta anläggningar.

ALMAB är ett av de ledande 
företagen i branschen i Europa.

Parallellt med produktionen av 
transportutrustning har ALMAB 
byggt upp en avdelning för underhåll 
och försäljning av reservdelar 
till sågverk och hyvlerier.



ALMAB företaget 
med anor

ALMAB har starka traditioner.

Genom tre generationer har speciallisterna 
på ALMAB samarbetat med kunderna för att 
utveckla effektiva och lönsamma processer för 

råsortering, justerverk och hyvlerier. Detta har 
gett ALMAB en mycket stark position som 
projektör och leverantör till sågverksindustrin.
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Ny huvudägare Provator AB.
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ALMAB levererar i samarbete med 
Söderhamn-Eriksson och Hedlunds 
komplett sågverk till Ryssland.
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Försäljningsnärvaro i Ryssland.

ALMAB firar 80 år och försäljningen 
ökar stadigt. Den ryska marknaden står 
för en växande andel av leveranserna. 
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01 Försäljningsnärvaro i Finland. 

Utvecklar den första  
sorteringsanläggningen 
med kamerasortering. 20
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95 Tillverkning i Estland.
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85 Börjar konstruera med hjälp av 

CAD-system.  

Den första exportordern.  
I dag går ungefär 60 procent av 
ALMABs tillverkning på export. 19
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Försäljningsnärvaro i Norge. 
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Den första transportören av stål 
levereras till kund. 19
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Verkstadslokalerna har blivit för 
trånga. ALMAB flyttar 300 m och får 
möjligheter att expandera kraftigt.  
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Premiär för den första transportören, 
utvecklad och tillverkad av ALMAB.

ALMAB tar över agenturen på 
sågverksmaskiner för Bolinders. 
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ALMAB bildas av Anders Larsson 
tillsammans med hans bröder Lars-
Gunnar och Karl för att såga och 
hyvla virke till kunder kring Storvik. 



Förtroende
Ingen leverans är den andra lik. Tillsammans 
med kunden utvecklar ALMABs konstruktörer 
skräddarsydda lösningar. Handslaget när 
överrenskommelsen är klar betyder att 
ALMAB är igång. Men handslaget är också ett 
traditionellt tecken på att två parter litar på 
varandra. För oss på ALMAB är handslaget en 
symbol för förtroende, ett förtroende vi förvaltar 
genom att leverera det våra kunder vill ha.





Egen produktion och 
eftermarknad
Egen Produktion

ALMAB driver verkstadsproduktion i egen regi. 
Det förbättrar den dagliga kvalitetskontrollen, 
men underlättar också flexibiliteten när 
kunderna har speciella behov.

ALMAB Eftermarknad

Efter många år som leverantör och projektör 
inom sågverk och  hyvlerier  har ALMAB en 
väl utvecklad eftermarknadsavdelning. Med 
lång erfarenhet och gedigen kompetens. 

 
Hög kvalitet med få avbrott i produktionen krävs 
för god lönsamhet. Vår servicepersonal kan utföra 
besiktningar av era anläggningar för att tillgodose dessa 
krav. Vi ger förslag på åtgärder för högre effektivitet 
och kan sedan montera och trimma in anläggningen

ALMAB är en långsiktig partner - våra maskiner 
har lång livslängd med tillgång till reservdelar.

www.almab.se


