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SAFE-X
nya i Axelentfamiljen

     Att vara en del av  
ett stort företag ger 
stora möjligheter.
Lisa Brandelius, Försäljningschef

AUTOMATICA 2018 
München är där det händer!

AXELENT AUSTRALIEN 
Nya lokaler ger nya möjligheter
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Safe-X heter det senaste tillskottet i Axelent Group. Ett framgångsrikt  
bolag på egen hand med cykelställ och näthyllplan som sina storsäljare.
Bolaget ägdes tidigare av sex privatpersoner, Axelents ägare återfanns  
bland dem. Sedan 1 juni är Safe-X ett helägt dotterbolag till Axelent.

Det hela känns väldigt bra och nyheten har tagits emot 
väl inom organisationen. I förra numret av X-News kunde 
ni läsa om att Axelent har fått exklusiva rättigheter som 
återförsäljare till McCue och deras säkerhetsprodukter 
till industrimiljö. De kommer att säljas av Safe-X som nu 
tar klivet ut på den internationella marknaden. Vi hälsar 
också våra nya kollegor från Safe-X välkomna till Axelent. 
På sida 14 kan ni läsa en intervju med försäljningschef Lisa 
Brandelius där hon berättar om företaget och om hur hon 
och kollegan Azra Kovac ser på framtiden för Safe-X.

Ett ökat fokus på säkerhet och automation 
Vi kan med glädje konstatera att de goda tiderna fortsätter 
för Axelent. Säkerhet och automation blir allt viktigare för 
våra kunder. Automation är en direkt nödvändighet för 
de företag som vill utvecklas, och säkerhetsarbetet är en 
förutsättning för att lyckas med automation. Det är goda 
nyheter för Axelent eftersom X-Guard är marknadens i 
särklass bästa maskinskydd!

Axelentfamiljen växer!

Mats Hilding, VD, Axelent AB

Jag var på plats under  
Automatica 2018 i München.  
Mässan blir bara större och viktigare  
för varje gång. Det var tydligt att vi gjorde ett starkt avtryck 
på mässan. På sida 5 gör vi ett nedslag i Axelents monter.

Det är inte bara i Europa som automationstrenden är stark, 
den märks tydligt även i Nordamerika, Asien och Australien. 
I just Australien har Axelent flyttat till nya större lokaler, mer 
om det står att läsa på sida 8. 

Från Asien kan ni läsa om Axelent i Thailand som har sålt 
X-Guard i flera omgångar till en nöjd kund. Det är en mycket 
intressant region för framtiden!

SVERIGE



333

Han är tillbaka!
Nu kan du se den nya filmen med vår säkerhets-
agent Axel. Den här gången besöker han en bil- 
industri i stort behov av säkerhetsarbete. Det blir 
ett uppdrag som kräver ett kreativt tänkande och 
ett brett utbud av Axelent-produkter.

Se filmen på vår  
YouTube-kanal: 
Axelent Group
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Smart lösning på  
pendlar sparar tid 
och pengar
Tack vare att X-Tray har ett nyckelhålsformat 
centrumhål på sina pendlar är det enkelt att först 
montera bulten för att sedan bara skjuta i pendeln 
och skruva fast den. Detta sparar både tid och 
materialkostnad då övriga system har traditionellt 
tvåbultssystem.

Daniels tips!

TYSKLAND

Johannes Rydzek, världsstjärna i nordisk kombination.

X-Guard i Axelents monter.
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Automatica i München är den världsledande mässan för smart 
automation och robotik. Den rymmer världens största utbud av 
robotik, montagesystem, vision-system och komponenter.

– München är där det händer!
Automatica 2018 

FAKTA | AUTOMATICA

Grundades  
2004

Plats 
Messe München, Tyskland

Besökare (2018) 
46 000 st

Webb 
www.automatica-munich.com

Årets Automatica-mässa lockade hela 46 000 besökare och 
890 utställare under sina fyra dagar, 19–22 juni. Mässan 
lanserades 2004 och Axelent GmbH har varit en del av 
den sedan uppstarten. Det här året visade Axelent upp 
produktsortimentet i en rejäl monter på 80 m². Automatica är 
den viktigaste mässan för både Axelent GmbH och många 
andra inom branschen. Det är verkligen där det händer! 
 
En höjdpunkt i Axelents monter var när stjärnan i nordisk 
kombination, Johannes Rydzek, kom på besök. Den 
dubbla olympiska mästaren är en fantastisk ambassadör för 
Axelents varumärke. Hans närvaro var mycket populär bland 
besökarna på mässan.

Axelents monter på Automatica.
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TYSKLAND

Tävlingar i  
världsklass  
i Oberstdorf
Axelent sponsrade Summer Grand Prix  
i nordisk kombination i tyska Oberstdorf 
i slutet av augusti. I ett starkt startfält 
återfanns samtliga mästare från VM och 
OS. En tävling av yppersta världsklass!

Tävlingarnas vinnare blev Vinzenz Geiger från Tyskland och 
Akito Watabe från Japan. Alla atleter på prispallen fick en  
fin gåva från Axelent och en alldeles egen liten Axel.

Axelent anordnade en “Meet and Greet” med Oberstdorfs 
egna legend, tillika Axelents ambassadör, Johannes 
Rydzek. Det blev en mycket lyckad dag och många av 
Axelents kunder och kontakter tog det unika tillfället i  
akt att träffa den mycket framgångsrike idrottsmannen. 
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Sommarfirande med  
grillfest på kontoret
Teamet på Axelent Spain firade in sommaren 
med en grillfest på sitt kontor i Barcelona. 
Där såg man fram emot den stundande och 
välförtjänta semestern. 

Företaget hade stängt under en vecka i 
augusti. Under resten av sommaren var 
kontoret bemannat och medarbetarna var 
redo att ta emot förfrågningar från kunder.

Axelent Spain ställde ut 
på 30 BIEMH-mässan 
 
Axelent Spain, S.A.U. närvarade på 30 BIEMH-mässan som 
hölls mellan 28 maj och 1 juni. I montern visades ett brett 
utbud av produkter upp. X-Guard, X-Tray, SafeStore, X-Store 
och den nya stolpen med plats för tryckknappar visades alla 
upp för besökarna.

 

I år firade BIEMH sin 30:e upplaga. Mässan hjälper industrin 
att hålla sig i framkant av Industri 4.0. Bland viktiga sektorer 
finns innovation, internationalisering och integrerade system.

SPANIEN
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Axelent Australien 
expanderar för att möta 
framtida utmaningar

Axelent Australien har flyttat in i nya större 
lokaler för att kunna erbjuda bättre kundservice 
och för att kunna lagerhålla ett större utbud 
av Axelent-produkter. De nya lokalerna ligger 
i Melrose Park, Adelaide. 1400 m² av kontor, 
mötesrum och lagerutrymme.

Möjligheten att lagerhålla ett bredare utbud 
och en större kvantitet av Axelents produkter 
är ett stort steg framåt för Axelent Australien. 

Avståndet till Sverige gör att det kan ta upp till 
tolv veckor att få leveranser från Hillerstorp.

AUSTRALIEN
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Personalaktivitet 

"Go Ape" trädvandring
i Forest of Dean

Axelent Ltd släppte loss sina inre primater 
när de trädvandrade i Forest of Dean, en 
del av en dag fylld av sommaraktiviteter. 

Banan bjöd på många utmaningar, den 
högsta plattformen var hela 15 meter upp i 
luften. Hela laget tog sig igenom banan och 
firade med en gemensam måltid efteråt.  

PPMA Show 2018 
25–27 september 2018 | NEC Birmingham

Axelent återvänder till PPMA Show i september för 
att visa upp X-Guard och för att introducera Axel.  
I montern ges det möjlighet att vinna en alldeles 
egen liten Axel.

Robotics and Automation 2018 
10–11 oktober 2018 | Arena MK Milton Keynes

Robotics and Automation har fördubblats i storlek till dess 
andra upplaga under 2018. Mässan har alla möjligheter att 
bli ett återkommande inslag i den brittiska mässkalendern.
Axelent Ltd kommer att finnas på plats under bägge 
dagarna i sin monter med nummer 108 för att diskutera 
maskinsäkerhet med besökarna.

STORBRITANNIEN
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X-Guard – 
populära 
nätväggar 
i Thailand
Thailand är en snabbt växande marknad. 
Axelent SSEA Co., Ltd etablerades 
2016 och står redo att möta den ökade 
efterfrågan. De säljer i det här skedet 
främst X-Guard och X-Tray. VD Andy 
Kitthanasup berättar här mer om ett 
projekt där han har sålt X-Guard i två 
omgångar till en mycket nöjd kund. 

Thai Hansa Welding Electrodes Co., Ltd ligger i 
Bangpoomai, Samutprakarn province, i anslutning 
till Bangkok City. Företaget tillverkar högkvalitativa 
svetselektroder i olika material till flertalet 
användningsområden. 

Företaget växer och har nyligen expanderat sitt lager. 
Där förvarar de inte bara sina svetselektroder utan även 
flera andra produkter. I det första skedet av tillbyggnaden 
behövde kunden dela upp ett mindre rum och där kom 
Axelent SSEA Co., Ltd in i bilden. De sålde in X-Guard  
och installerade det åt kunden.

När det så blev dags för en mer omfattande lösning på en 
större yta fick Axelent en förfrågan om att sälja X-Guard 
igen. Företaget hade flera alternativ att välja mellan när den 
26 meter långa nätväggen med två stycken skjutportar 
skulle köpas in.   
 – Först besökte jag kunden för att ta del av deras kravbild 
för installationen och för att se lokalen. Efter det kunde jag 
rita upp en lösning i vårt smarta program SnapperWorks. 
Jag är glad att säga att de valde oss. Kunden framhävde 
att X-Guard är starkt, flexibelt och det är lätt att plocka 
bort paneler om det skulle behövas. Sedan ser det väldigt 
snyggt ut också. Vi installerade allt åt kunden och de blev 
väldigt nöjda med slutresultatet, säger Andy Kitthanasup.

THAILAND

 X-Guard 
Paneler
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Nytt kapningspaket 
förenklar monteringen 
av X-Guard

För en tid sedan släppte vi en justerbar passbit 
för att minimera vertikal kapning av panelerna. 
Nu tar vi nästa steg och släpper en förenklad 
kapningsprofil när behovet finns. 

Båda lösningarna förenklar och kortar 
montagetiden med ett snyggt resultat som 
följd. Profilen kommer att fasas in under 
hösten och finnas tillgänglig i samtliga 
panelhöjder för X-Guard Classic, 2200,  
1900, 1300 och 750 mm. 

Kontakta oss för mer info!

Svens tips!

Andy Kitthanasup står framför de installerade nätväggarna.

     Kunden framhävde 
att X-Guard är starkt, 
flexibelt och det är lätt 
att plocka bort paneler  
om det skulle behövas. 
Andy Kitthanasup, Axelent SSEA Co., Ltd
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Maskinskydd 
& benskydd    

Även om det var många år sedan Damkronorna spelade 
om medaljerna i de stora turneringarna så tar klubbhockeyn 
nya kliv för varje säsong. Svenska Damhockeyligan (SDHL) 
får allt större utrymme i medierna och den här säsongen 
kommer 12 SDHL-matcher att TV-sändas på C More. 

Damerna är fortfarande fjärran från herrarnas ekonomiska 
förutsättningar, men det finns skäl att se ljust på framtiden. 
Luleå Hockey har för avsikt att gå i bräschen med sin 
satsning på sina damer. Det långsiktiga målet är att hela 
laget ska vara heltidsproffs, ett första steg på vägen blir 
förbättrade träningsmöjligheter under dagtid med ersättning 
för förlorad arbetsinkomst. För att uppnå detta kommer 
föreningen att satsa mer pengar på damverksamheten samt 
få hjälp av sponsorer.

Axelent vill också vara en möjliggörare för damhockeyns 
utveckling i allmänhet och för HV71 Dam i synnerhet. 
 – Vi är glada och stolta över vår sponsring av HV71 Dam. 
De har helt andra förutsättningar än herrarna och det känns 
bra att kunna ge dem lite extra stöttning, säger Stefan 
Axelsson, exportchef på Axelent.

HV71 och Axelent, en vinnande kombination 
Målvakten Sabina Eriksson ser mycket positivt på 
Axelents sponsring av henne och målvaktskollegan Wilma 
Nilsson. Tyvärr råkade Sabina ut för en otäck knäskada 
på försäsongen då hon slet av sitt främre korsband och 
nu väntar en lång period av rehab för en av truppens 
nyckelspelare. Eriksson är trots detta positiv till lagets  
chanser att hävda sig väl i SDHL. 

 – En ny säsong innebär en ny chans att slåss om guldet! 
Det har varit många förändringar i SDHL-lagen inför 
säsongen 18/19. Jag är glad att vi i HV71 har fått behålla 
vår kärntrupp och kryddat den med nyförvärv som enligt 
mig är av toppklass. Jag tror stenhårt på oss som lag. 
Det ska bli spännande att dra igång säsongen och se hur 
långt vi kan gå! Axelent har till denna säsong gått in och 
stöttat damlaget på ett sätt som är helt fantastiskt. I denna 
satsning ingår även all utrustning för mig och Wilma, vilket 
ger oss de bästa förutsättningarna för att kunna prestera 
och utvecklas på bästa sätt under säsongen. Jag är enormt 
tacksam för denna stöttning. Det visar att damhockeyn är 
på väg åt rätt håll och att företag som Axelent tror på oss 
och vill vara med på vår resa. 

En satsning på hela verksamheten 
HV71:s General Manager Peter Ekelund delar Sabina 
Erikssons positiva syn på samarbetet med Axelent. 
 – Vi är mycket glada att Axelent vill vara en del av hela 
vår verksamhet. Vi har ett samarbete på alla nivåer, Damer, 
Herrar, Juniorer och Ungdom. I år har Axelent riktat delar 
av sin sponsring mot Dam vilket gör att tjejerna får bättre 
möjlighet att satsa på hockey och ta nästa steg i sin 
utveckling. 

För två år sedan kom HV71 Dam så nära det går att vinna 
SM-guldet, när de föll i finalserien mot Djurgården. Kan det 
räcka hela vägen den här gången? Vi på Axelent kommer 
att följa säsongen med spänning och stolthet!

SVERIGE

Axelent har sponsrat HV71 de sex senaste säsongerna. Till säsongen 18/19 trappas 
satsningen på HV71 Dam upp. De pengar som tidigare har lagts på Champions 
Hockey League (CHL) har omfördelats till damlaget. En speciell satsning har också 
gjorts på målvakterna i laget, maskinskydd och benskydd i en härlig symbios.
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FAKTA | DAVEART

Som en del utav den utrustning 
Axelent sponsrar målvakterna med 
ingår en motivlackerad mask. 

Kreatören bakom Sabinas 
mask här till höger heter David 
Gunnarsson. Från småländska 
Sävsjö har han byggt upp sitt 
imponerande företag DaveArt. 

David och hans airbrush ligger 
bakom maskerna för de allra flesta 
och bästa målvakterna i världen.

Se mer på www.daveart.com

Wilma Nilsson & Sabina Eriksson

     Axelent har till 
denna säsong gått 
in och stöttat dam- 
laget på ett sätt som 
är helt fantastiskt.
Sabina Eriksson, HV71 Dam
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Vilka produkter säljer ni?  

Safe-X erbjuder ett brett utbud av kvalitetsprodukter till flera 
områden. Vi säljer produkter för utomhusbruk, bland dem 
finns våra mycket populära cykelställ. Vi säljer traditionella 
cykelställ, men även nyskapande varianter unika för 
Safe-X. Cykelstället ”BikeUp” har två våningar, en innovativ 
lösning som dubblar kapaciteten för antalet parkeringar. 
Andra utomhusprodukter kan vara allt från papperskorgar 
till farthinder. Inom industri, lager och bygg erbjuder vi 
säkerhetsprodukter till det mesta. Några exempel på 
produkter är påkörningsskydd, stötskydd, golvmarkeringar, 
observationsspeglar och kedjestolpar. 

Hur många anställda är ni på Safe-X?  
Vi är idag två anställda. 

Vilka branscher jobbar ni mot? 

Vi jobbar mot byggbranschen, industri och lager. 

Vilka är de starkaste sidorna hos Safe-X? 

Snabbhet och service genomsyrar vår verksamhet.  
Kunden står alltid i fokus, de får ett snabbt och professionellt 
bemötande och vid beställning har vi korta leveranstider. 
Våra produkter håller hög kvalitet till ett bra pris. Vi har 
möjlighet till att vidga sortimentet efter kunders efterfrågan. 
Vår egen konstruktion av cykelställen möjliggör även 
specialanpassade lösningar till kund. 

Vilka fördelar ser du med att nu vara en  
del av Axelent?  
Att vara en del av ett stort företag ger stora möjligheter. 
Många nya kollegor ger nya influenser och tillfällen att 

utvidga sina kunskaper. Axelent och Safe-X har historiskt 
sett alltid haft ett tätt samarbete, speciellt med Axelent 
Bygg. Att vi nu är en del av Axelent underlättar för oss att 
på ett tydligt sätt vara en heltäckande leverantör ut mot våra 
kunder. Vi besöker ofta samma kunder och kan nu hjälpa 
varandra åt båda hållen med försäljning och kundsupport.  

Vad händer i framtiden? 

Vi hoppas och siktar på att expandera. Ett område vi satsar 
extra på är cykelparkeringar. Än så länge har vårt fokus på 
försäljning legat på Norden. Vi hoppas kunna ta steget ut i 
resten av världen och expandera området avsevärt.

Säkra och smarta lösningar från 
Safe-X är nu en del av Axelent  
Sedan 1 juni 2018 är Safe-X ett helägt dotterbolag inom Axelent Group. Safe-X har 
alltid haft ett tätt samarbete med Axelent. Nu blir det enklare för bägge att presentera 
en helhetslösning för kunden. Försäljningschef Lisa Brandelius berättar mer om det 
nya ägandet och om framtiden för Safe-X.

Axelent GmbH 

X-märkta
6 kilometer

FAKTA | SAFE-X

Enligt Safe-X behöver inte säkerhet vara komplicerat 
eller svårt. Det handlar helt enkelt om att välja rätt 
produkter för rätt tillfälle. 

Safe-X har sammanställt ett sortiment av produkter 
inom säkerhet för industri, lager och bygg.

Grundades  
2014

Bästsäljare 
Cykelställ

Webb 
www.safexonline.com

SAFE-X



15

Vykort
från  

Safe-X

Azra Kovac och Lisa Brandelius på sitt kontor i Hillerstorp.



Avs/retur: Axelent AB | Box 1 | Kävsjövägen 17 | 335 04 Hillerstorp

AXELENT ENGINEERING AB  

Huvudkontor:  

Mårtensgatan 12, Box 275

332 30 Gislaved

0371-58 37 00

Lokalt kontor:  

Grännavägen 24 C

561 34 Huskvarna

info@axelentengineering.se

axelentengineering.se

AXELENT AB

Box 1 · Kävsjövägen 17

335 04 Hillerstorp 

0370-37 37 30

sales@axelent.se 

teamxtray@axelent.se

axelent.se

AXELENT SOFTWARE AB

Blockgatan 8

254 64 Helsingborg 

0370-37 37 47

info@axelentsoftware.com

axelentsoftware.com

SAFE-X ENTERPRICE AB

Box 1 · Kävsjövägen 17

335 04 Hillerstorp 

0370-37 34 60

sales@safexonline.com

safexonline.com


