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Sandvik förvärvar Dimensional Control Systems, en leverantör av mjukvara för 
kvalitetssäkring 
 
Sandvik har förvärvat USA-baserade Dimensional Control Systems – en ledande global leverantör av  
dimensionell mjukvara för kvalitetssäkring, samt service och kalibrering av mätmaskiner. DCS erbjudande 
kompletterar och stärker Sandviks befintliga produktportfölj inom metrologi. Bolaget kommer att redovisas i 
Industrial Metrology, en division inom affärsområdet Sandvik Manufacturing and Machining Solutions. 
 
− Det här förvärvet är i linje med vår strategi att växa inom digital tillverkning, med särskild tonvikt på industriell 
mjukvara som ligger nära komponenttillverkning. Förvärvet av Dimensional Control Systems, i kombination 
med vårt omfattande tillverkningskunnande, kommer att stärka Sandviks digitala erbjudande överlag – och 
särskilt inom lösningar för industriell metrologi, säger Stefan Widing, VD och koncernchef för Sandvik. 
DCS mjukvarulösningar inkluderar CAD-simuleringsverktyg som möjliggör för kunderna att förbättra och 
validera sin komponentdesign och mätningsplan, vilket resulterar i minskad materialåtgång, mindre behov av 
omarbetning, färre driftstopp, och färre avvikelser mot tillverkningsspecifikationer. Bolaget är en strategisk 
leverantör till många stora OEM-företag och andra tillverkare över hela världen. Det har mer än 400 
mjukvarukunder inom sektorer som fordon, flyg, avancerad elektronik, medicinsk utrustning och 
industrimaskiner – med totalt 10,000 licenser. Mjukvaruintäkter står för 65% av den totala försäljningen, varav 
40% är återkommande intäkter.  

− Dimensional Control Systems mjukvarulösningar har en stark underliggande tillväxt och kommer att 
ytterligare stärka vårt integrerade metrologierbjudande, genom att addera kapabiliteter inom tredimensionell 
analys och kvalitetssäkring samt djup expertis inom geometrisk dimensionering och tolerans. Det här kommer 
att signifikant förbättra kvalitet och produktivitet för våra kunder – och möjliggöra mer hållbar tillverkning. Jag 
vill hälsa DCS-teamet välkomna till Sandvik, säger Christophe Sut, chef för Sandvik Manufacturing Solutions. 

Dimensional Control Systems har sitt huvudkontor i Troy, Michigan, USA, och ett globalt nätverk av 
distributörer och återförsäljare. År 2020 hade bolaget runt 70 anställda, försäljning på omkring SEK 92 miljoner 
(USD 10 miljoner), och en EBITA-marginal neutral för Sandvik Manufacturing and Machining Solutions. DCS 
mjukvaruaffär har haft en årlig tillväxttakt på runt 10 procent i genomsnitt historiskt – och väntas fortsätta växa 
i en liknande takt framöver. Påverkan på Sandviks vinst per aktie kommer initialt att vara neutral. Parterna har 
kommit överens om att inte offentliggöra köpeskillingen.  
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För ytterligare information kontakta Louise Tjeder, chef för investerarrelationer, 070-782 63 74 eller Johannes 
Hellström, presschef, tel. 070-721 10 08 
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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. 


