
 
 
 
 
 
Stockholm, 23 maj 2017  
 
Ovako lanserar M-Steel Calculator – ett digitalt serviceverktyg  
 
Ovako har lanserat M-Steel Calculator ett digitalt verktyg baserat på företagets Steel 
Navigator-plattform, där kunder guidas till att hitta rätt maskininställningar beroende på 
stålegenskaper och skärverktyg. Med M-Steel Calculator kan kunderna också jämföra 
livslängd och skärhastighet mellan M-Steel® från Ovako och konventionellt stål. 
 
‒ Vi är glada att kunna erbjuda våra kunder M-Steel Calculator för jämförelse och verifiering av 
rätt maskininställningar. Liknande digitala verktyg på marknaden har hittills enbart haft 
utrustningen som utgångspunkt och inte vilken stålsort som används. Med M-Steel Calculator  
kan vi ge våra kunder ett effektivt och användarvänligt sätt att få fram rätt inställning samt 
beräkna skillnad i bearbetningskostnad mellan M-Steel från Ovako och konventionellt stål, 
säger Göran Nyström, EVP Group Marketing & Technology. Vi har ambitionen att erbjuda våra 
kunder bäst service och satsningen på M-Steel Calculator är en del av Ovakos prioriterade 
arbete kopplat till att möta kundernas efterfrågan med rätt produkt, av rätt kvalitet och i rätt tid 
och kanal.  
  
M-Steel Calculator bygger vidare på Ovakos Steel Navigator, en plattform för att hjälpa 
kunderna att hitta det bästa stålet, och är en del av Ovakos digitaliseringsstrategi. Den stärker 
ytterligare koncernens målsättning att erbjuda sina kunder branschens bästa service. 
 
M-Steel Calculator, som främst riktar sig mot operatörer inom fordons- och verkstadsindustri, 
utgår ifrån Ovakos stål M-Steel vars egenskaper underlättar maskinbearbetningen och kan, 
jämfört med konventionellt stål, mångdubbla ett skärverktygs livslängd. 
 
M-Steel Calculator från Ovako finns tillgängligt via dator, surfplatta eller mobil. För mer 
information, besök M-Steel Calculator. 

- - - 

Om Ovako 
Ovako utvecklar högteknologiska stållösningar till och tillsammans med kunder inom kullager-, transport- och 
tillverkningsindustrin. Med vårt stål blir våra kunders slutprodukter mer bärkraftiga och deras livslängd förlängs – 
vilket i slutänden ger smartare, energisnålare och miljövänligare produkter.  
 
Vår produktion är baserad på återvunnet skrot och omfattar stål i form av stång, rör, ringar och förkomponenter. 
Ovako finns representerat i fler än 30 länder med säljkontor i Europa, Nordamerika och Asien. Omsättningen 2016 
uppgick till 781 miljoner euro och antalet anställda var i slutet av året ca 2 800. För mer information besök oss på 
www.ovako.com.  
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Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2017 
klockan 08:00 (CET). 
 


