
Ett företag med oändliga möjligheter...
...inom fjäder, tråddetaljer, clips och komponenter
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Spring Systems
Spring Systems är en av Skandinaviens ledande 
tillverkare av fjädrar, tråddetaljer, clips och samman-
satta komponenter. Våra kunder finns i bilindustrin, 
skog och trädgård, bygg, vitvaror och flera andra 
branscher. Vår organisation bygger på allas medver-
kan, där vi strävar efter delaktighet och kreativitet för 
kvalitativa resultat och bra arbetsmiljö. Kunden finns 
alltid i centrum där goda relationer är nyckelordet.



1964

1974

1984
Grundare och VD Stig Lundquist
6 anställda
Omsättning: 159.000 Sek

Ägare: Familjen Lundquist
VD: Stig Lundquist
68 anställda
Omsättning: 6.5 MSek

Ägare och VD Karl-Otto Sandquist
70 anställda
Omsättning: 27 MSek

1987

1994

1998

1995

2003

2013

Exportandel 10%

ISO 9002 certifiering

ISO 14001/QS
certifiering

Nya lokaler byggs

ISO/TS certifiering
Ford Q1 leverantör

Exportandel 54%

1994
Ägare: Familjen Ovesson
VD: Bert Ovesson
80 anställda
Omsättning: 79 MSek

2004
Ägare: Kendrion
VD: Jan Ahlqvist
121 anställda
Omsättning: 155 MSek

2014
Ägare: Lena Ovesson, Ann Isberg
VD: Göran Appert
50 anställda
Omsättning: 95 MSek
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Mer än 50 års utveckling
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En av våra styrkor är komponenter med flera ingående detaljer, där vi kombinerar 
våra olika processer (spinning, tråd, svetsning, pressning, montering). Ibland 
gör vi allt själva, men vid behov tar vi hjälp av duktiga underleverantörer för 

delkomponenter och ytbehandling. I vilket fall kan vi garantera 
dig en färdig produkt av högsta kvalitet.  

Två tråddetaljer av olika dimension 
samt en pressdetalj tillverkas.

Värmeelement – 12/24V för Dieselmotorer: En unik Kant-
haltråd bockas fram i delar och svetsas ihop. Trådpaketet 
monteras därefter in i huset. Den färdiga komponenten skick-
as därefter på en automatisk lina där den funktionstestas.  

Säkerhetsspärr – motorhuv: 
Två fjädrar och två pressdetaljer till-
verkas, nitas och monteras ihop. 

Bygel: Två pressdetaljer och en 
tråddetalj produceras, automatiska 
robotceller hanterar sammansättning-
en innan bygeln ytbehandlas.

Nackfjäder med kylfunktion: 
Två pressdetaljer och en planslipad 
fyrkantsfjäder tillverkas för att därefter 
svetsas ihop till färdig detalj.

Alla detaljer placeras i en svetsfixtur 
och robotsvetsas till en komponent.

Komponenten skickas iväg för 
ytbehandling och vidare till kunden. 

Korg: Tre tråddetaljer bockas och robotsvetsas ihop till en 
komplett enhet. Detaljen skickas iväg för ytbehandling och 
vidare till kunden.
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Spring Systems har lång erfarenhet av tillverkning av alla typer av 
fjädrar, oavsett om du behöver ringar, vrid-, drag-, tryck- eller 
bladfjädrar kan vi hjälpa dig. Våra främsta konkurrensfördelar 

är vår flexibilitet och möjlighet att tillverka komplexa 
produkter med hög kvalitet.

Vi hjälper er med produktutveckling, fjäderberäkning och 
livstidstester av era fjädrar.

Vi erbjuder även kulbombning  och olika former av ytbe-
handling (elförzinkning, kromatering, teflonbehandling, 
lackering m.m.).

Utrustning:
25 spinning/bockmaskiner.

Exempel på material:
Fjädertråd (EN 10270-1), Rostfri fjädertråd (EN 10270-3) 
samt speciallegeringar, koppar och silver.

Dimensioner: 
Vridfjädrar: 0,4 – 4 mm
Dragfjädrar: 0,4 – 6 mm 
Tryckfjädrar: 0,2 – 7 mm
Bladfjädrar: Tjocklek: 0,2 – 2 mm Bredd: 2,0 – 40 mm 
Ringar: 0,4 – 7 mm

OM FJÄDRAR
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Egentligen är det bara fantasin som sätter gränsen 
för hur en bockad trådprodukt kan se ut. Tack vare 

lång erfarenhet och kluriga operatörer löser vi 
oftast även det omöjliga…

Förutom avancerade bockningsmöjligheter gör vi också 
kallforming och integrerade gängor. Vi hjälper er gärna 
med produktutveckling av era trådprodukter. 

Vi erbjuder även ytbehandling i form av elförzinkning, 
kromatering, teflonbehandling samt lackering.

Utrustning:
6 bockmaskiner.

Exempel på material:
Järntråd (EN 10025 - S235JRG2, 1.0038), Fjädertråd (EN 
10270-1), Rostfri fjädertråd (EN 10270-3, 1.4310).

Dimensioner: 
0,2 - 12 mm

OM TRÅDDETALJER
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Vi tillverkar clips i olika storlekar till 
mängder av applikationer. Ofta är vi med 
från prototyp till färdig produkt. Gemen-
samt för våra clips är att de består av ett 

fjädrande stål.

Vi erbjuder robotsvetsning, MIG/MAG, 
TIG och motståndssvetsning. Våra 9 

pressar med kapacitet mellan 20 och 315 
ton pressar fram detaljer av hög kvalitet. 

Vi erbjuder ytbehandling i form av elförzinkning, 
kromatering, teflonbehandling samt lackering.

Utrustning:
9 pressar – 20 till 315 ton.

Exempel på material:
Stål, Rostfritt stål, Rostfritt fjäderstål samt Aluminium.

Dimensioner:
Bredd: 0 - 600 mm
Tjocklek: 0 - 6,0 mm

OM CLIPS/PRESSDETALJER

En av våra robotceller i aktion. 

Vår 315 tons press i fullt arbete. 

SVETSNING 
OCH PRESSNING



Spring Systems i Torsås AB 
Box 152, 385 22 Torsås 

Besöksadress: Industrigatan 8
Webb: www.springsystems.se 
E-post: info@springsystems.se 

Tel: +46 486-105 80 
Fax: +46 486-108 04


