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Medarbetare vid Sandvik Machining Solutions belönas  med Wilhelm Haglund-medaljen 2013 

 
Medarbetarna Silvia Dahlund, Jenni Zackrisson och Sakari Ruppi från Seco Tools, inom affärsområde Sandvik 
Machining Solutions, har belönats med Wilhelm Haglund-medaljen för sin utveckling av en ny generation 
oxidbelagda vändskär. Denna utmärkelse till Årets Produktutvecklare inom koncernen 2013 delades ut vid 
Sandviks Årsstämma den 25 april i Sandviken. 
 
Vändskär i hårdmetall är den viktigaste typen av verktyg för skärande metallbearbetning och därmed avgörande 
för Sandviks kunderbjudande inom området. Den nya typen av vändskär med väsentligt ökad slitstyrka i 
beläggningen har utvecklats främst för stålsvarvning inom bilindustrin och verkstadsindustrin och ökar kundernas 
produktivitet avsevärt. Bearbetningen sker vid allt högre hastigheter och kraven på slitstyrka och värmetålighet är 
stora. De nya produkterna har rönt stora försäljningsframgångar och utvecklingspotentialen är betydande. 
Produktutbudet har redan utökats till andra områden inom skärande bearbetning.  
 
– Arbetet är banbrytande inom branschen och det är imponerande att det 30 år efter den första 
marknadsintroduktionen av oxidbelagda skär har gått att göra en så stor förbättring av dessa produkter, säger 
Olle Wijk, chef för Forskning och Utveckling inom Sandvik och medlem i koncernledningen. 
 
– Det är mycket uppmuntrande att Seco Tools uppmärksammas på detta sätt för sitt nytänkande och sin förmåga 
att snabbt produktanpassa forskningsresultat. Det har varit ett lagarbete och alla inblandade kan känna sig stolta 
över att ha bidragit till utvecklingen och till de stora kommersiella framgångarna, säger Silvia Dahlund, en av de 
tre pristagarna. 
 
Utmärkelsen Wilhelm Haglund-medaljen till Årets Produktutvecklare har delats ut sedan 1986 och har fått sitt 
namn efter den legendariske bruksdisponenten Wilhelm Haglund som lade grunden till koncernens framgångar 
inom hårdmetallområdet. Utmärkelsen tilldelas den medarbetare eller grupp av medarbetare som gjort den mest 
betydelsefulla insatsen för att utveckla en produkt och som dessutom lett till en kommersiell framgång. 
Belöningen består av en medalj i 18 karats guld, ett diplom samt en studieresa. 
 
 
 
Stockholm den 25 april 2013 
 
 
Sandvik AB 
 
 
För ytterligare information kontakta Jan Lissåker, kommunikationsdirektör Sandvik AB, tel 08-456 12 28 
eller Pär Altan, chef för externkommunikation, Sandvik AB, tel 08-456 12 37. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sandvik-koncernen 
Sandvik är en global industrikoncern med avancerade produkter och en världsledande position inom utvalda 
områden - verktyg för metallbearbetning, maskiner och verktyg för gruv- och anläggningsindustrin, rostfria 
material, speciallegeringar, högtemperaturmaterial samt processystem. Koncernen hade 2012 omkring 49 000 
medarbetare, representation i 130 länder och en omsättning på cirka 99 000 MSEK. 


