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Sandvik avser förvärva metrologi- och automationsbolaget  
DWFritz Automation 
 
 
Sandvik har tecknat avtal om att förvärva det amerikanska bolaget DWFritz Automation Inc., en ledande global 
leverantör av precisionsmetrologi samt inspektions- och monteringslösningar för avancerad tillverkning. DWFritz 
Automation designar, tillverkar och installerar höghastighets- och non-contact-lösningar inom avancerad 
metrologi och automationssystem. Bolaget kommer att redovisas i Metrology, en division inom Sandvik 
Manufacturing and Machining Solutions. 

− Detta är i linje med vår strategi att växa organiskt och genom förvärv inom avancerad tillverkning, med särskilt 
fokus på industriell mjukvara, industriella metrologilösningar och additiv tillverkning, säger Stefan Widing, VD 
och koncernchef för Sandvik. 

Med DWFritz Automation kommer Sandvik att bredda sitt nuvarande metrologierbjudande, och ta en ledande 
position inom inline-metrologi samt utöka sin position inom höghastighets-, högvolyms-, och non-contact-
inspektion, kombinerat med monteringsautomation. 

− Genom att förvärva DWFritz Automation kommer vi att expandera vårt metrologi- och automationserbjudande 
ytterligare. Detta kommer inte bara att stärka vår marknadsposition, utan även möjliggöra att vi kan erbjuda våra 
kunder mer kompletta metrologilösningar – vilket kommer att reducera kostnader och förbättra kvaliteten 
avsevärt i deras bredare värdekedja. Jag ser fram emot att välkomna DWFritz-teamet till Sandvik, säger Kim 
Hansen, chef för Metrology, en division inom Sandvik Manufacturing Solutions. 

DWFritz Automation är baserat i Wilsonville, Oregon, USA – med enheter även i Frankrike och Kina. Företaget 
har nära samarbeten med många Fortune 500-kunder, och mer än 2 000 system installerade världen över. År 
2020 hade bolaget omkring 560 anställda och försäljningen uppgick till cirka 720 miljoner kronor (78 miljoner 
USD) med en något utspädande EBIT-marginal för Sandvik Manufacturing and Machining Solutions. Påverkan 
på Sandviks vinst per aktie kommer inledningsvis att vara neutral. Parterna har kommit överens om att inte 
offentliggöra köpesumman. 

Förvärvet förväntas slutföras under det andra halvåret 2021, förutsatt godkännande av berörda myndigheter. 

 
 
 
Stockholm, 12 juli 2021 
Sandvik AB 
 
 
För ytterligare information kontakta Louise Tjeder, chef för investerarrelationer, 070-782 63 74 eller Johannes 
Hellström, presschef, 070-721 10 08. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sandvik-koncernen 
Sandvik är en högteknologisk och global industrikoncern som erbjuder produkter och tjänster som förbättrar 
kundernas produktivitet, lönsamhet och hållbarhet. Vi har världsledande positioner inom utvalda områden – 
verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning; maskiner och verktyg, tjänster och tekniska 
lösningar för gruvindustrin och bergavverkning inom anläggningsindustrin; produkter i avancerade rostfria stål 
och speciallegeringar samt produkter för industriell värmning. Koncernen hade 2020 omkring 37 000 anställda 
och en försäljning på cirka 86 miljarder SEK i över 160 länder i kvarvarande verksamheter 


