
Och nu… 

Företagspresentationer



© Svala Technologies,2020

Higher lab trial success rates

Faster product  
development cycle

Enabling more qualitative &  
innovative products

Svala t echno log ies

Reach out to us at  
info@svalatech.com
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OHLA Plast & Färgteknik AB

➢ Tillverkning av miljövänlig vinylplastisol

- Klarar EU:s krav för leksaker till barn under 3 år

- Används i bl.a. sjukvårdsprodukter och kläder med höga miljökrav

➢ Kundanpassade vinylplastisoler, specialorder

➢ Svetstråd och fogvätska för PVC-produkter

➢ Blandnings- och utvecklingsuppdrag

- Satsstorlekar från några gram till 1-ton

- Kemikalier, färger, lacker och vattenbaserade produkter

➢ Laboratorium för utveckling av recept

Välkommen

Motorgatan 6, 442 40  Kungälv, Sverige                    tfn: 0303-91180                   e-post: ohla@ohlaplast.se www.ohlaplast.se

mailto:ohla@ohlaplast.se
http://www.ohlaplast.se/


Graniten is a production machine  

supplier. We have an own 

developed  and manufactured 

product portfolio for  following 

industrial segments:

• Pharma & MedTech

• Healthcare

Company facts

• Founded 1992

• 3 sites in Sweden

• Uddevalla (HQ)

• Malmö

• Stockholm

• Global Sales and service thru partners

• Turn over – 12 million EUR



Hur kan vi hjälpa arbetsgivarna 
att se hela bilden?

Ge dina anställda omtanken: 

Time to work

Time to live

Time to connect

Time to care

SmartaVal AB

Jobb Hemma

Du



SWEDISH EXERGYAB
- Experience& Know-HowforOptimalSolutions-

Gamla Rambergsvägen 34

SE-417 01, Gothenburg

Sweden

Tel: +46 (0) 31 51 39 90

Fax: +46 (0) 31517960

E-mail: info@swedishexergy.com 

Web: www.swedishexergy.com
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Let’s Change Everything!
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• Swedish Exergy wants to change the industry with our Exergy
Superheated Steam Dryer (ExergyPSSD). In the industry:
• Paper pulp, by drying in ExergyPSSD. The paper pulp will increase

in bulk, get strengthened, no hornification.

• Sludge, by drying sludge in ExergyPSSD. We take care of harmful
metals, antibiotics, methane. We sterilize the sludge and make it
into green energy.

• Biomass. By using ExergyPSSD as the dryer we can reduce the  
energy usage when producing pellets by 90% and even go as far  
as positive CO2!

• To achieve this we need to have a pilot plant which we need
your assistance in building.

© Swedish  
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Sweden
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Swedish Exergy AB
Gamla Rambergsvägen 34

SE-417 01, Gothenburg

Växel: +46 (0)31 51 39 90

Direkt: +46 (0)70 3547 023

E-Mail: Info@swedishexergy.com
© Swedish  
Exergy AB ,  

Sweden

www.swedishexergy.com

mailto:Info@swedishexergy.com
http://www.swedishexergy.com/


Wavi Analytics

Ingen/begränsad information om 

skärvätskans innehåll

Onödigt slöseri av fungerande 

skärvätska

Hälsorisker förknippade med 

skärvätska

Bristande kvalitet på grund av 

åldrad skärvätska

Problem Vår lösning Med Wavi

Ny banbrytande metod för 

automatiserad analys av skärvätskan

Digital plattform för visualisering av 

skärvätskans kvalitet

En tryggare arbetsplats

Förbättrad kvalitet i produktion

Minskad klimatpåverkan



Rethinking Change
❖ Arbetsförmedlingen avsatte 2 x 3 timmar för riskanalys. Vi tänkte 

om genomförandet och blev klara på 2 timmar. Sen 2017 har vi 

”tänkt om” genomförandet av otaligt annat hos 

Arbetsförmedlingen och frigjort resurser för mycket annat nyttigt 

arbete.

❖ Regeringen i Bosnien ville digitalisera valet genom dyr 

centraliserad lösning. Vi ”tänkte om” genomförandet till en 

decentraliserad lösning med digitala valurnor.

❖ Systembolaget hade 6 veckor att få gjort en organisations-

övergripande riskanalys och tänkte ställa in, men vi ”tänkte om” 

genomförandet och blev klara på 5 med lyckat beslutsunderlag 

för verksamhetsplaneringen.

❖ Clever Collaboration Group – vi utmanar det traditionella genom 

att ändra sättet människor kan arbeta tillsammans.



3d-printning – Framtidens produktutvecklingsmetodik

”The 24h Prototype Cycle™”

• Skiss och modeller påeftermiddagen

• Skriv ut prototypen undernatten

• Testa och verifiera innanlunch

ZYYX Labs

Utvecklar 3d-skrivare för skrivbordet sen2018

• OfficeSafeTM

• Kostnadseffektiva

• Många tekniska material

starka, flexible,hållbara

ZYYX Pro II

• Tredje generationens 3d-skrivare

• Extremt tyst

• Luftfilter av renrumsklass

• Mycket högutskriftskvalitet

• Med nätverk, kamera, dubblaextruders

Tomas Bengtsson  

CEO ZYYX Labs AB

tomas@zyyxlabs.com

www.zyyxlabs.com

mailto:tomas@zyyxlabs.com
http://www.zyyxlabs.com/







