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SSAB utnevner første “My Inner Strenx” 
medlem i Norge 
SSAB utnevnte nylig Duun Industrier fra Åsen i Nord Trøndelag til å bli den 
første My Inner Strenx medlemmet i Norge. Duun Industrier produserer 
mellom annet vedmaskiner, front laster utstyr, snøhåndteringsutstyr og 
sandstrøere, og har gjort det i 60år. 

 

Å bruke Strenx material I produksjonen har vært et naturlig valg for Duun Industrier  
i mange år. Etter en evalueringsprosess I SSAB er Duun nå også blitt en del av den  
eksklusive listen av My Inner Strenx medlemmer. 

«Vi har drevet denne familieeide bedriften i 60 år nå, og det føles som et naturlig skritt 

for oss å søke om denne sertifiseringen. Vi har alltid søkt å være langt fremme innen  

bruk av riktige materialer og å ta i bruk ny teknologi, og nå er vi Norges første My Inner  

Strenx medlem, sier Karl Martin Eggen, som er ny administrerende direktør i Duun». 

Duun Industrier er et norsk selskap med all produksjon, testing og produktutvikling i  
sine lokaler i Åsen. Størstedelen av produktene selges i det norske markedet, men det  
er også en del eksport.  

«Jeg er veldig stolt over å kunne ønske Duun Industrier velkommen som den første My  

Inner Strenx medlemmet i Norge, sier Tobias Appelkvist, Markedssjef for SSAB i Norge.  

Selskapets lange historie og kvaliteten på produktene de leverer sikrer suksess fremover». 

For å sikre høy kvalitet og produktivitet fra produksjonen har Duun industrier hatt høyt  
fokus på å bruke robotisert sveising inkludert et stort FMS anlegg. Denne bruken av teknologi  
er kombinert med manuell sveising for å oppnå en fleksibel og kundefokusert produksjon. 

I tillegg til å produsere «Duun» merkevarer tilbyr Duun industrier flere forskjellige løsninger  
som underleverandør. Laserskjæring, nibbling, pressing/knekking av metall plater så vel  
som en betydelig variasjon av sveising og overflatebehandling er noen av tjenestene som  
tilbys kunder. 

 

Photo:  Duun 1 
Caption:  Karl Martin Eggen, managing director receives the official My Inner Strenx  
Diploma from Tobias Appelkvist, sales manager Norway for SSAB. 

Photo: Duun 2 
Caption: Duun high quality Tractor Blades in Strenx material being automatically  
welded in the FMS robotic system at Duun Industries AS. 

 

 For further information, please contact: 
Tobias Appelkvist, Sales Manager Norway  +47 412 17 98 
Hans Konradsson, Brand manager Strenx +46 706 95 2403 

Karl Martin Eggen, Managing Director, Duun Industriers, + 47 7401 5900 

 



  

 

PRESS RELEASE 
March 15, 2016  

 

  

  

 

 SSAB AB (Publ)     

 Box 70,  
SE 101 21 Stockholm 
Sweden 
 

T +46 8 45 45 700 
F +46 8 45 45 725 

E: info@ssab.com 
www.ssab.com 

Org.nr 556016-3429 
VAT/Reg.nr SE556016342901 

 

 

 

 
 

 

SSAB is a Nordic and US-based steel company. SSAB offers value added 
products and services developed in close cooperation with its customers to create 
a stronger, lighter and more sustainable world. SSAB has employees in over 50 
countries. SSAB has production facilities in Sweden, Finland and the US. SSAB is 
listed on the Nasdaq OMX Nordic Exchange in Stockholm and has a secondary 
listing on the Nasdaq OMX in Helsinki. www.ssab.com. 

 

http://www.ssab.com/

