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En komplett leverantör inom  
automation och tillverkande industri
Välkomna till KB18 Industri. Vi är en koncern som består av företagen Mekverken, Karlsson & Stahre Industri-
service och Däldens. Tillsammans levererar vi ett komplett tjänsteutbud och produktsortiment inom industri-
montage, automationslösningar, konstruktion och legotillverkning.

Med tillverkande verkstad och lokaler i både Tidaholm och Laxå kan vi agera komplett leverantör inom auto-
mation och tillverkandeindustri gentemot hela Sverige. Genom tätt samarbete inom koncernen maximerar vi 
kundnyttan. Vi utnyttjar varandras kunskaper och resurser, vilket bidrar till kortare leveranstider och kost-
nadseffektivare arbete.

Miljö- och kvalitet genomsyrar vår verksamhet
Utöver erfarna medarbetare och en välutvecklad maskinpark genomsyras vår verksamhetsutveckling av ett 
omfattande och pågående miljö- och kvalitetsarbete. Vi är certifierade enligt ISO 9001:2015 och 14001:2015. 
Elektriciteten på våra anläggningar är förnyelsebar och drivs på vatten, solenergi och vind. Vi ser hela tiden 
över hur vi kan minska förbrukning av kemikalier i vår produktionslinje och förbättra våra leveranser för ett 
så miljövänligt resultat som möjligt. Vi jobbar även med kunder som fokuserar på hållbarhetsmål, där vi vill 
hjälpa till för att bidra till att nå dessa mål.

Samtidigt är detta bara början för oss på KB18 Industri. Vi vill fortsätta växa och ser oss hela tiden om efter 
nya givande och vinstdrivande samarbetspartners att utöka vår grupp med. Mycket mer om våra företag och 
våra visioner hittar ni på följande sidor! 



KS Industriservice  
– vi tar helhetsansvaret
Karlsson & Stahre Industriservice AB grundades 2003 av Michael Stahre och Jonny 
Karlsson. Därefter har vi i över 18 år alltid satt kunden i fokus vid varje projekt. Detta 
innebär att projekten ska vara klara i rätt tid och till lägsta möjliga kostnad. Därför tar 
vi gärna helhetsansvaret åt kunden. Från offert till intrimning hos slutkund. Vi följer 
sedan upp med CE-märkning och dokumentation. Vi finns där under hela processen och 
ser till att göra alla steg rätt från början till slut.

Förvärvande av Däldens och Lemckes 
2015 förvärvade KS Industriservice Däldens. Genom förvärvandet utökades kunskapen 
och kapaciteten vad gäller tillverkning. Däldens har anor sedan 1964 och lång erfarenhet 
av svarvning. Några år senare förvärvades även Lemckes, känt för sin unika maskinpark 
och produktsortiment som består så kallade ”splines”, en produkt av särskilt intresse 
för fordonsindustrin. Genom dessa förvärv utökades också vår enstyckstillverkning och 
serietillverkning från 1 500 till 10 000 produkter om året. Vi är stolta över att kunna 
erbjuda båda sorters tillverkningskategorier. Det gör att vi kan möta våra kunders behov 
på bredare basis, oavsett storlek på kunds verksamhet och beställning.

Det goda exemplet
Vi har de senaste åren fått flera utmärkelser som vi är mycket glada och tacksamma 
för. Lokalt har KS Industriservice blivit utsett till Årets företagare i Tidaholm av Före-
tagarna i kommunen, och Almi Väst har utsett oss till Årets tillväxtbolag i Tidaholm. 
Vi samarbetar också med Rudbecksskolan, och tar årligen in flera praktikanter som får 
yrkesvana vid sidan om sina studier. Slutligen har vi även tilldelats Det goda exemplet, 
för att vi tar hand om och ger anställning till personer med funktionsvariation.
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Vi växer stabilt  
och hållbart
KS Industriservice starkaste resurs har alltid varit personalen. 
Handplockade för sin höga kompetens och genuina erfarenhet vad 
gäller planering, beredning, tillverkning och montering är det med-
arbetarna som drivit utvecklingen av företaget framåt. 

– En stor anledning till att vi alltid värnat om rätt personal, och att 
vår personal ska ha det bra på arbetsplatsen, är hela företagets 
bakgrund, säger Jonny Karlsson.

– Vi började med två verkstadsväskor och tre anställda. Idag är 
vi 40 personer här. Många som kommit in under resans gång har 
dessutom stannat kvar. Den familjära känslan på jobbet har levt 
kvar i alla tider, oavsett hur små eller stora vi varit.

MED SINNE FÖR  
DETALJER HAAS

UMC-750

Gör som Karlsson & Stahre Industriservice AB, 
bearbeta med generös rörelse och 5-axlig kapacitet.

www.edstroms.com
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Däldens – specialister  
på skärande bearbetning
Med förvärvandet av Däldens Mekaniska kunde KS Industriservice kalla sig 
en komplett legotillverkare. Däldens Mekaniska är ett varumärke med anor 
sedan 1964. När företaget förvärvades av KS Industriservice 2015 tillför-
des specialistkunskaper på skärande bearbetning i rostfritt material till 
företagsgruppen. Utöver personalexpertisen utökades även maskinparken 
med CNC-styrda svarvar och CNC-styrda fleroperationsmaskiner. 

Tillsammans har KS Industriservice och Däldens tilldelats priset DI Gasell 
tre år i rad.

Kvalitetsstyrning är inget isolerat område, utan genomsyrar allt 
man gör i ett företag – Henrik Kårfeldt, Verksamhetsutvecklare

Verksamhetsutveckling
Ledningssystem
KMA-samordning
Utbildning

www.backofficescandinavia.se



Det lilla företaget med  
den stora yrkesskickligheten
Genom Däldens erbjuder vi stor yrkesskicklighet och en avancerad maskinpark genom 
vilken vi kan åta oss tillverkning av komplexa produkter i såväl små som stora serier, 
uppdrag med egen produktutveckling eller legoarbeten samt utföra montage och un-
derhåll av maskiner ute i fält. Samtidigt sätts kunden alltid i första rummet. 

– Vår yrkeskunniga personal ser till att skapa trygghet för varje kund. Genom Däldens 
kan vi leverera stora serier med den lilla organisationens flexibilitet att snabbt ställa om 
produktionen om så krävs, berättar Leif Alvemyr, produktionsansvarig på Däldens.

Ett samarbete med Däldens innebär också kontinuerlig kontakt med samma personer, 
vilket skapar trygghet. Den låga personalomsättningen säkerställer bibehållen kom-
petens och kunskap, inarbetade rutiner på arbetsplats och tryggare och personligare 
relationer med samarbetspartners. Susanne Johansson har jobbat på anläggningen i 
Tidaholm i 14 år.

– Här känner alla varandra. Storleken på företaget och den kamratskap det innebär är 
det bästa med att jobba här. Tillsammans utgör vi ett företag som levererar en helhet – 
från tillverkning till färdigt montage – vilket är väldigt fördelaktigt för kund.
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Mekverken – experter på  
automationslösningar med lego 
som hjärtat i verksamheten
Mekverken är en one-stop-shop inom koncernen KB18 Industri som kommit att bli förknippad med 
stort kunnande, lång erfarenhet, snabba leveranser, hög kvalitet och en toppmodern maskinpark. 
Mekverken erbjuder lösningar som gör din produktion enkel, snabb och med hög precision.

På Mekverken konstrueras och produceras formverktyg och produktionsutrustningar. Hjärtat i 
verksamheten är dock noggrann legotillverkning av mekaniska komponenter i små och medelstora 
serier. Vi är experter på automationslösningar, vilket innebär att vi gärna åtar oss hela ansvaret för 
dessa. Från ritning och design, el, mekanik, konstruktion, produktion, testning, driftsättning och 
slutlig leverans av nyckelfärdig produkt. Genom denna kunskap kan vi även tillverka elskåp och 
styrsystem. Vi har högt teknologiskt kunnande och förståelse för finmekaniken. För oss är det ett 
hantverk.
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Vi får Sverige att funka.
Vi industriarbetare finns över hela Sverige. Det vi gör exporteras  
över hela världen. Vår kompetens och kunnighet är grunden i  
svensk industris framgångar på världsmarknaden. Vi är grundbulten  
i Sveriges ekonomi och ryggraden i landets välfärd.
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En affärspartner som är  
med från start 
På Mekverkens hemsida går att läsa: ”Stort kunnande, lång erfarenhet, snabba leveranser och hög kvalitet 
är ena sidan av vad vi erbjuder, en toppmodern maskinpark är den andra. Kombinationen ger våra kunder 
möjlighet att få allt från prototypdetaljer till produktionsverktyg samt automationsutrustning för montering 
och kvalitetskontroll.”

– Det är en bra sammanfattning av var vi står idag, men också av hur vi vill fortsätta utvecklas för att växa 
och bredda vårt affärsnätverk av kunder och samarbetspartners. Detta gäller inte enbart Mekverken, utan 
hela KB18 Industri, säger Mikael von Elern, VD på Mekverken.

– Målsättningen är att vara den enda leverantören ett företag behöver ha kontakt med vid behov av legotill-
verkning, där vi är med redan från design och konstruktion.

För att kunna ta denna position krävs inte bara spetskompetens och lång erfarenhet, det krävs också rätt 
kundservice. 

– På Mekverken har vi alltid satt stort värde i att vara öppna och transparenta, alltid ställa upp och hjälpa 
kunden med produktutveckling och produktion. Det är samtidigt också det roligaste med att arbeta på 
Mekverken, säger Peter Jacobsson.

– Vi hjälper kunden att ta steg mot de mål som kunden vill nå med sin produktion. Här finns inga hinder, bara 
möjligheter. 

Robin Bronegård, team leader inom lego, fyller i:

– Friheten som vi som jobbar på Mekverken har att möta våra kunder och intressanta, varierande projekt gör 
företaget till en dynamisk plats att arbeta på. Jag har jobbat här sedan 1998 och dynamiken bidrar till att vi 
alltid kunnat levererat bra kvalitet i varje steg av ett projekt.
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KS Industriservice
Östra Ringvägen 4 
522 35 Tidaholm

0502-108 80 
info@ksindustriservice.com 
www.ksindustriservice.com 

Däldens Mekaniska AB
Östra Ringvägen 4 
522 35 Tidaholm

0502-120 00 
info@daldensmek.se 
www.daldensmek.se 

Mekverken Tool AB
Lassånavägen 3  
695 32 Laxå

0584-44 41 80 
info@mekverken.se  
www.mekverken.se


