Driver du komplexa projekt
och har svårt att få olika
leverantörer att samarbeta?
Har du uppfunnit en revolutionerande maskin men har
svårt att komma vidare mot serietillverkning?
Räcker din interna kapacitet inte till?

DÅ HAR VI ETT FÖRSLAG:

Låt JohSjö erbjuda
sina tjänster!

Totallösningar
– vår styrka

J

ohSjö System AB startades 2007 på initiativ av Johsjö Industri AB
och EMI AB (Elektromontage Installation AB). Detta då kunderna efterfrågat totalåtaganden i form av helhetslösningar och systemlösningar.
2010 blev paletten komplett i och med förvärvet av IndustriAutomatik
Norrköping AB.

Sedan 2019 är alla dessa bolag under samma flagg, JohSjö, men drivs också
som separata företag. Vi erbjuder komplett projektledning från idé och konceptförslag till färdigt system och drifttagning. Därefter utför vi underhåll, service och
förbättringar genom våra gemensamma resurser inom flertalet ingenjörsområden.
Tillsammans med våra samarbetspartners kan vi hantera allt från enstaka detaljer
till komplexa uppdrag inklusive konstruktion, produktionsoptimering och logistik.
Vi försöker att finna ett helhetsperspektiv tillsammans med dig för att förenkla och
rationalisera processen så långt som möjligt.

FRÅN INSPIRATION TILL INSTALLATION.

Du har uppdraget
– vi har lösningen

J

ohSjö har en mycket god överblick över
olika industriella system och en djup och
bred kunskap, med spetskompetens,
inom projektledning.

Vi hjälper dig att rita, konstruera, dokumentera,
utveckla, industrialisera och tillverka eller serietillverka din utrustning eller innovation. Vi arbetar
med apparatskåp, installationer, industriella
system i AutoCad Electrical och Cadett ELSA.
Vi utför även 3D MEK-ritningar i Solid Works.
Vi erbjuder helt kundanpassade industriella
system, företrädesvis i rostfritt stål med elektrisk
installation. Vi är verksamma i Sverige och över
hela världen.

INDUSTRIAUTOMATIK I
NORRKÖPING AB

EMI
ELOKTROMONTAGE
INSTALLATION AB
JOHSJÖ
SYSTEM AB

JOHSJÖ INDUSTRI AB

DRIVSYSTEM 05 AB
Service & renovering för industri
Oavsett om det handlar om planetväxlar, tappväxlar, snäckväxlar, svängväxlar,
hjulnav, larvnav, fördelningsväxlar, parallella växlar, konisk cylindriska växlar eller
vinschar skapar vi på Drivsystem 05 AB hållbara produkter.

070-827 73 00 | info@drivsystem.se | www.drivsystem.se

Tydligt fokus på
kvalitet och miljö

P

å JohSjö har vi en extrem bred kompetens i våra olika företag, som
arbetar tätt tillsammans. Genom att ligga i teknikens framkant kan vi
hjälpa våra kunder med att göra de mest effektiva valen, där både
miljön och plånboken blir vinnare. Vi jobbar också med Lean manufacturing,
där fokuset ligger på resurseffektiv tillverkning och att maximalt ta tillvara
den kunskap vi har.

Vårt miljö- och hållbarhetsarbete rymmer även Norrköpings största solcellsanläggning, som driver JohSjös verksamhet. Att använda oss av solel i så stor
utsträckning som möjligt känns helt rätt och därför är det självklart för oss att stå
bakom FN:s Globala mål för hållbar utveckling.
HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

Kundanpassade automationslösningar
för alla typer av processapplikationer

Vi erbjuder ett av Sveriges största ventilbibliotek inom 3D CAD för kostnadsfri nedladdning
och har även utvecklat ett mycket smart komponentbibliotek för AutoCAD Plant 3D.

Vi är en av Nordens ledande leverantörer av ventiler och instrument. Genom vår långa erfarenhet av en mängd olika industriella
processer svarar vi upp mot olika branschers krav och kan ta fram kundanpassade lösningar för just ditt företags behov.

010-455 97 00 • www.axel-larsson.se
STOCKHOLM • GÖTEBORG • MOTALA • FALUN • UMEÅ
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Spetskompetens
inom allt vi gör

P

å JohSjö har vi under många år fått förtroendet att jobba med kunder
i samhällskritiska funktioner, till exempel läkemedelsindustrin och
kraftnätföretag. Därför är vi vana vid de extremt höga krav som ställs
på oss, i varje led av ett projekt. Som kund till oss kan du lita på att vi
har full koll på olika regelverk och du kan lugnt låta oss ta ansvaret för all
dokumentation. Några av våra andra styrkor är:

• Effektiv projektledning
• Mekanikkonstruktion, elkonstruktion, programmering och beräkning
• Specialister på rostfria konstruktioner, som processtankar, tryckkärl,
specialprojekt och andra relaterade produkter
• Kvalificerad svetsning, plåtbearbetning och systembyggnation
• Kompletta lösningar inom automation, apparatskåp och ställverk
• Industrielektriker med EX/ATEX
• I framkant inom energi, kyla, värme och miljöteknik

Pålitlig partner vad gäller Ex-klassade
områden & värmekabelinstallationer
Vi är en marknadsledande aktör inom explosionsskydd,
kontakta oss för konsultation, rådgivning och service.
Som en av Europas största tillverkare av självbegränsande
värmekabel kan vi snabbt tillhandahålla en optimal lösning
för just Er applikation. Gör Er egna värmeberäkning med
vår mjukvara Heloc Pro.

bartec.se

Vår historia
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JohSjö Industri AB
bildas

JohSjö Industri AB
certifieras
ISO 3834-2
och ISO 9001

JohSjö bildas.
Verksamheten består
av försäljning av
förnödenheter för
pappersbruk, sliperier
och cellulosafabriker.

JohSjö System AB
bildas.
På initiativ av JohSjö
Industri och EMI.

1910

2007

IndustriAutomatik
Norrköping AB
förvärvas

2010

2013

2016

Alla företag flyttar in
på samma adress
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JohSjö System,
JohSjö Industri,
IndustriAutomatik
Norrköping och EMI
förenas under namnet
JohSjö.

Hela JohSjö-gruppen
certifieras
ISO 9001:2015,
ISO 14001:2015 och
OHSAS 18001:2007

JohSjö-gruppen
bildas
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Affärsområde
El & automation

V

i levererar kompletta el- och automationslösningar till industrin. Våra
kunder verkar ofta i krävande miljöer, vilket ställer höga krav på
optimering och tillgänglighet. Rent historiskt har vi gedigen erfarenhet
av styrsystem för värme och kyla samt VA-anläggningar.
Bland våra produkter återfinns apparatskåp, ställverk, automation och programmering av styr- och SCADA-system. Vi tillhandahåller styr- och reglerteknik som
kan driftsättas på plats eller hos kund.
Vi jobbar med alla kända styrsystem, men vi är Siemens Solution Partner,
Automation and Drive, vilket vi är ensamma i regionen om att vara. Vi ser det som
ett fint bevis på att vi under lång tid utfört ett arbete av högsta kvalitet.

BK SERVICES HJÄLPER DIG
MED CE-MÄRKNINGEN!
Vi på BK Services har lång erfarenhet av att stötta våra kunder hela vägen
genom CE-märkningsprocessen av elektriska produkter.
EMC-provning | Radioprovning | RoHS / REACH | Elsäkerhetsgranskning
Klimatprovning | Framtagning av teknisk fil

Kontakta oss gärna för att diskutera just ditt projekt!
Fridtunagatan 24, 582 13 Linköping
013 – 21 26 50 | info@bk-services.se | www.bk-services.se

Affärsområde
Industri & process

M

ed enkelhet och effektiv projektledning möter vi industrins krav på
funktionalitet, säkerhet och effektivitet. Bland våra kunder finns processindustrier, gasturbintillverkare och maskinbyggare.

Vi designar och levererar kompletta anläggningar och lösningar tillsammans med dig. Vi
har mångårig erfarenhet av entreprenad och industriell service. Vi erbjuder även retrofit
på samtliga system.
Vi är en helhetspartner där vi tar ansvar för hela processen; idé, koncept, design, färdig
lösning, testning, drifttagning samt underhåll. Vår kunskap inom modulering av delprocesser snabbar på och förenklar driftsättningen för våra kunder.

Connecting
the physical
and the
digital world
siemens.se

Affärsområde
Pharma & biotech

V

åra processer är anpassade för att leva upp till branschens krav på kvalitet,
dokumentation och spårbarhet. Vi hjälper såväl svenska som internationella
läkemedels- och life science-företag.

Bland våra kunder finns till exempel företag som tillverkar vaccin, där det finns krav på
spårbarhet ner till komponentnivå. Vi levererar bland annat tankar, tryckkärl och olika
specialprodukter. Vi arbetar så gott som uteslutande i rostfria material.
Idag omfattar verksamheten alla led från utveckling till tillverkning inklusive installation,
kontroll och drifttagning. Detta gäller både enklare objekt och komplext sammansatta
produkter med högt förädlingsvärde.
Vår ambition är att, oavsett uppdragets omfattning, medverka till slutprodukter med
hög kvalitet och funktion. Förutsättningarna för detta är kompetent personal, anpassad
maskinutrustning och ett väl utbyggt kvalitetssystem.

SPECIALISTER INOM MASKINER OCH PROCESSER!
Design & Konstruktion • Transportutrustningar inom bulk • Filter & dammhantering
Brandfarliga & Explosiva ämnen • ATEX krav & Maskinsäkerhet • CE- verifiering

Brunius Scandinavia AB - Krossverksgatan 9b, 21616 Limhamn

På JohSjö har vi
genom åren
samlat på oss
många nöjda
kunder.
Några av dessa är:
• SIEMENS				• PFIZER
• NODRA				• VATTENFALL
• E.ON				• HUSQVARNA
• SANDVIK				• ALFA LAVAL
• THERMO FISCHER		

• ASTRAZENECA

• SAAB				• RAMUDDEN
• SURFCLEANER		

• CYTIVA

Konstruerar, bygger och installerar anläggningar
för industriella och kommersiella miljöer
Rydell & Lembke Kyl- & Värmeteknik AB konstruerar, bygger och installerar anläggningar
för industriella och kommersiella miljöer. Vi tillverkar egna specialaggregat efter kundens
specifikationer men har även ett brett produktsortiment från Carrier.
För oss är det viktigt att hålla den tekniska utvecklingen av nya produkter levande. Vi
samarbetar med andra teknikföretag och utvecklar nya produkter.

www.rydell-lembke.nu

VÅR MÅLSÄTTNING ÄR ATT BYGGA ETT LÅNGVARIGT, NÄRA
OCH FÖR KUNDEN LÖNSAMT SAMARBETE, DETTA GENOM ATT
VÅR PASSION I LIVET ÄR JUST ELEKTRONIKPRODUKTION.

013-700 20
info@heltia.se
www.heltia.se

JohSjö hjälper
världen att bli
fri från kolkraft

L

änder som har som mål att ställa om från kolkraft till
förnybara energikällor. För att nå dit har JohSjö, via sina
samarbetspartners, en nyckelroll.

Under 2021 kommer vi att skicka 22 containrar fyllda med teknisk
utrustning, som lever upp de till avancerade och komplexa krav
som krävs för att omställningen ska lyckas. Vi ser det som väldigt
hedrande att få detta uppdrag, samtidigt som vi också gör en
insats för miljön.

Tema:

Foto (JS)

XXX

{XXX}

Anteckningar om temat:
xxx

Tyngdpunkt 1: xxx
Tyngdpunkt 2: xxx

Foto

Tyngdpunkt 3: xxx

{XXX}

Kontakt:

Ni känner till våra komponenter. Men
framgång är mer än kvalitetsprodukter.
Det handlar om erfarenhet, expertis och
Stock Foto (JS)
räckvidd. Därför har vi utecklats och
nu erbjuder vi tjänster och kompletta {XXX}
system som hjälper er att spara pengar,
höja säkerhet, öka drifttid och optimera
era resurser.
Designelement

Lär känna det nya Swagelok Sweden på {XXX}
www.swageloksweden.se

©2020 Swagelok Sweden and ©2020 Swagelok Company. swagelok.com

BAKSIDA

JohSjö-gruppen • Zinkgatan 2 • 602 23 Norrköping
Telefon 011-31 26 30 • www.johsjo.se

Hans Nilsson

Henrik Sjö

Niklas Håkansson

Jörgen Carlsson

VD/CEO

Affärsområdeschef
- Industri/process

Affärsområdeschef
- El/Automation

Affärsområdeschef
- Biotech/Pharma

hans.nilsson@johsjo.se
0046 (0) 11-31 26 30
0046 (0) 727 255166

henrik@johsjo.se
0046 (0) 11 31 26 30
0046 (0) 70 512 3321

Ingemar Nyström

Fredrik Allgren

Lars Dackemyr

Susanne Benzler

Verksamhetschef
- Stainless

Verksamhetschef
- EMI

Verksamhetschef
- Industriautomatik

Ekonomichef

ingemar.nystrom@johsjo.se
0046 (0) 11 44 00 502
0046 (0) 762 77 29 74

fredrik.allgren@emiab.se
0046 (0) 11 31 44 02
0046 (0) 70 238 1824

ld@ianorrkoping.se
0046 (0)11- 36 86 51
0046 (0)727- 33 80 45

susanne@johsjo.se
0046 (11) 312630
0046 (0) 70 450 0515

• xxxx • www.jssverige.se

niklas.hakansson@johsjo.se jorgen.carlsson@johsjo.se
0046 (0)11-31 44 10
0046 (0)11-44 00 521
0046 (0) 70 555 3293
0046 (0) 70 865 0225

