
SSAB utser TMCC i Örebro till Hardox In My Body  

Nyligen utsåg SSAB företaget TMCC i Örebro, som ingår i Engströmskoncernen, till medlem i Hardox 

In My Body det största varumärkesprogrammet inom stålindustrin. TMCC - som sedan tidigare är ett 

Hardox Wearparts Center* - har certifierat ett flertal skopor- och flakmodeller. Samarbetet med 

SSAB och distributören Tibnor sträcker sig långt tillbaka i tiden.   

- Tack vare det höghållfasta stålet, samarbetet och kunskapen från SSABs tekniker 

tillsammans med leveranserna från Tibnor så ser jag utnämningen som ett naturligt steg i 

vårt företags utveckling, säger Jan–Olow Engström, VD på Engströmsbolagen. 

Bild: Gruppbild 

Bildtext: Det nya flaket från TMCC som numera är Hardox In My Bodycertifierat. Med vid 

utnämningen var från vänster: Fei Ying, programansvarig Special Steels, Mikael Ringholm, Säljchef 

Scandinavien Special Steels, Dan Olsen, ansvarig säljare Special Steels Sverige, Mika Stensson, 

Technical Development Manager, Tech Support och Jan-Olow Engström, VD Engströmsbolagen. 

 

Tibnor och en Shape-lösning 

Det nyligen certifierade flaket är tillverkat av Hardox 450 och är dessutom en så kallad Shape-

lösning. Det innebär att distributören Tibnor har förarbetat, skurit och bockat alla komponenter 

vilket gör att tillverknings- och svetstiden i verkstaden blir mycket kort.  

- Det är med stor stolthet vi kan utnämna TMCC till medlem av Hardox In My Body- familjen. 

Med deras framåtsträvande och innovativa ambitioner så kommer de att bli en bra partner 

och ge slutkunderna bra mervärden, säger Mikael Ringholm, säljchef Special Steels 

Skandinavien. 

 

Fördubblad livslängd tack vare användning av Hardox 

En av TMCCs ambitioner är att hela tiden vidareutveckla sina produkter till att bli lättare och klara 

större laster vilket framför allt märks på de skopor som tillverkas. Med höghållfasta stål och ökad 

bredd och volym på varje skopa ger det kunderna en lättare produkt med större lastkapacitet vilket 

gör att man fyller ett flak på kortare tid. 

Bild: Diplom 

Bildtext; Jan-Olow Engström, VD Engströmsbolagen mottar diplomet från Mikael Ringholm, säljchef 

Special Steels Skandinavien under överenseende av Dan Olsen och Mika Stensson. 

 

Socialt ansvar – egen skola 

Engströmsbolagen - inkluderat även TMCC - arbetar sedan länge med att hjälpa kommunala såväl 

som privata skolor med deras utbildningar av elever. Nu tar bolaget ett större steg in i 

utbildningsvärlden och utökar utbildningssidan under arbetsnamnet ”Engströms Education”. 

Utbildningarna är harmoniserade med den verksamhet som drivs i de olika bolagen, allt från 

lagkravsutbildningar till gymnasium och yrkeshögskola.  Inom företagsgruppen arbetas dessutom 

fram egna läromedelsunderlag inom olika special områden, varav ett område är svets och smide. 



- Vi har traditionell vidareutvecklat företagets produkter – nu känns det helt logiskt att vi 

dessutom kan delta i utbildningen av gymnasieelever på de områden där vi kan bidra, säger 

Mika Stensson, Tech Support SSAB. 

 

Nobelglass  

TMCC ingår som en del i Engströmsbolagens stora satsning på ett Truckstop utanför Örebro. Med 

över 100 uppställningsplatser blir det en samlingspunkt för väldigt många inom åkeri- och 

transportnäringen. Lägg därtill all entreprenad och byggnation som pågår i närområdet så förstår 

man varför det samlas så många intressenter i området. Här finns väldigt stor och toppmodern egen 

verkstad, lastbilstvätt, service för person- och husbilar, butik, motell, restaurang och flera påbörjade 

projekt.  

I restaurangen serveras en lokalt producerad glass, som serverats på Nobelmiddagen för ett par år 

sedan – missa inte den. 

 

*Hardox Wearparts Center är ett globalt nätverk av världsledande företag som specialiserat sig på 

snabba leveranser av Hardox slitdelar och service. Idag över 250 företag i 65 länder 


