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12 MARS 2021 
Industrikoncernen AGES investerar i ny 

gjutteknik med hjälp av ABB-robot 

 

Det krävs nya produktionssätt för att möta kvalitetskraven på gjutna 

aluminiumdelar. När industrikoncernen AGES investerar i en ny gjutteknik så 

finns en flexibel ABB-robot med som en viktig möjliggörare. 

AGES är en svensk industrikoncern med spetskompetens inom pressgjutning och skärande bearbetning. 

Kunderna finns framför allt inom fordons- och verkstadsindustrin, sektorer där elektrifieringen av bilar 

och teknikutvecklingen inom telekom för med sig nya behov inom området pressgjutning. För att kunna 

matcha nya krav på bland annat värmebehandling och svetsning genomför AGES just nu ett 

utvecklingsprojekt inom Rheocasting: en semisolid gjutningsprocess där smältan modifieras för att bli 

tixotrop. Projektet drivs tillsammans med Comptech, som är specialister inom Rheocasting. 

 

“Rheocasting är en otroligt effektiv metod för att gå från råmaterial till färdig detalj, och vi har hittat ett 

maskinkoncept att göra det på som vi tror mycket på. Genom att samarbeta med Comptech kan vi dela 

på kunskap, och projektet får en hanterbar risk- och investeringsnivå. Vi kan dessutom sätta in 

Rheocasting-utrustningen i våra nuvarande maskiner”, säger Anders Magnusson, koncernchef för AGES 

Industri.  

 

Processen byggd runt roboten 

En ABB-robot av modell IRB 4600 spelar en viktig roll i utvecklingsprojektet där den servar den befintliga 

gjutprocessen. Rheocasting-processen har byggts runt roboten, något som möjliggör samma höga 

produktivitet och cykeltider som vid konventionell pressgjutning, men där den färdiggjutna 

komponenten har betydligt bättre materialegenskaper. Både AGES och Comptech har positiva 

erfarenheter av ABB:s robotar. 

 

“Comptech är en teknikleverantör som vänder sig till den globala marknaden, och det är viktigt för oss 

att ha medleverantörer som också är globala. Att ABB finns i stort sett hela världen med befintliga 

serviceorganisationer och support är extremt viktigt för oss. En stor fördel med ABB är den fantastiska 

service vi får när vi ska projektera våra installationer. Att man till exempel kan gå in på ABB:s hemsida 

och ladda ner alla modeller på robotar underlättar vårt arbete oerhört”, säger Per Jansson, vd för 

Comptech. 

 

Stor flexibilitet  

På AGES produktionsenhet i halländska Unnaryd testkörs nu Rheocasting-projektet. Blir slutresultatet 

lika bra som testerna visar så hoppas man på AGES att investeringen ska öppna för nya affärsområden 

och nya affärsmöjligheter.  

 

“Under den period som vi startar upp och provkör projektet så använder vi Rheocasting-utrustningen. 

När vi inte använder den, utan kör tillverkning enligt ordinarie principer, då kopplar vi bara ifrån 

utrustningen. Det är ABB-roboten som möjliggör den här stora flexibiliteten”, säger Anders Magnusson. 

 

”Vi på ABB brinner för svensk industri och för att hitta lösningar på utmaningar som företagen står inför. 

Vi är därför väldigt glada över att få bidra till AGES ambition att ligga i framkant och hela tiden utveckla 

processer och tekniker för sina och kundernas behov. Det känns också väldigt bra att vår flexibla robot är 
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med i Comptechs lösning som en viktig möjliggörare i detta intressanta gjuttekniksprojekt”, säger Peter 

Wik, Areas Sales Manager på ABB Robotics. 

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och 

industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med 

produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver 

teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap 

som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i 

fler än 100 länder. www.abb.com 

 

ABB Robotics & Discrete Automation är pionjär inom robotteknik, maskinautomatisering och digitala 

tjänster och tillhandahåller innovativa lösningar för en mängd olika branscher, från bilindustrin till 

elektronik och logistik. Vi är en av världens ledande leverantörer av robotteknik och 

maskinautomatisering och har levererat över 400 000 robotlösningar. Vi hjälper kunder av alla storlekar 

att öka produktiviteten, flexibiliteten och enkelheten samt att förbättra kvaliteten i slutprodukterna. Vi 

stöttar kundernas övergång till den uppkopplade och samarbetande framtidsfabriken. ABB Robotics & 

Discrete Automation har fler än 11 000 medarbetare på över 100 platser i mer än 53 länder. 

www.abb.com/robotics  
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För mer information kontakta:   

ABB Sverige 

Christine Gunnarsson, presschef  

021-32 32-32 

press@se.abb.com  
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