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Holsbygruppen

Genom vår sammansättning av egna gjuterier, bear-
betningsföretag, tradingbolag samt ett teknikföretag, 
kan vi vara delaktiga i produktens hela livscykel 
från utveckling, prototyp, vidare till serie och till slut 
eftermarknad. 
Vi har kunskapen och möjligheten inom gruppen att 
erbjuda hela kedjan från gjutning till färdig produkt.  
Vår stora erfarenhet och breda kompetens i kom-

bination med investeringar i moderna simulerings- 
och 3D-verktyg innebär att vi har alla förutsättningar 
för att möta kundens förväntningar. 

Verksamheten är certifierade enligt ISO 9001 och 
ISO 14001. Utöver dessa innehar vi certifikat för att 
tillverka grå- och segjärnsgjutgods för marint bruk 
samt för tryckbärande anordningar enligt PED.
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Kvalitet / Miljö
Holsbyverkens  mål är att hålla en sådan miljö- och 

kvalitetsnivå att den utgör en väsentlig anledning till köp 
av gjutgods hos oss. Samtidigt som vi arbetar för att bidra 

till en tillfredsställande arbetsmiljö och en positiv, 
långsiktig och hållbar samhällsutveckling. 

Gruppen som består av Holsbyverken med dotterbolagen 
Älmhults Gjuteri, Nordcast, Rosenfors Bruk samt Vcast är en 
modern företagsgrupp som utvecklar, gjuter och bearbetar. 

Huvuddelen av våra kunder finns inom verkstadsindustrin med 
behov av gjutgods i vikter från 1 kg till 10.000 kg. Vi har en om-

sättning på ca 300 miljoner och har ca 130 medarbetare.
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PRODUKTION
Maskinformning
HWS-Seiatsu
Formstorlek 640x510x250/250
Godsvikter från 1 - 100 kg

Handformning
Formstorlek 1400x1000x450/450
Godsvikter till 1000 kg

Smältverk
2 st ABB  5 tons högfrekvensugnar med 
effekten 1800 kW
1 st ABB 5 tons högfrekvensugn med 
effekten 3000 kW

 
Kärntillverkning
Kärntillverkning i 3 st automatmaskiner
 
Laboratorium
1st Spectrometer
Analys och strukturkontroll
 
Modellverkstad
I modellverkstaden tillverkas, anpassas och 
brättlägges modellutrustningar
 
Gjutsimulering och 3D-modellering
Använder Magmasoft för simulering och 
Solid Works som 3D-verktyg
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Holsbyverken

HOLSBYVERKEN
Box 33, 574 21 Vetlanda, Sweden 
Besök:
Upplandavägen 17, 574 33 Vetlanda
+46 (0)383 76 36 80 

info@holsbyverken.se
www. holsbyverken.se

Holsbyverken är ett modernt gjuteri med tillverkning av grå- och segjärn. 
Vi har en lång tradition inom gjuterinäringen. Företaget startades 1947 i 
Holsbybrunn och är sedan 1963 beläget i Vetlanda.
 
Stora investeringar har gjorts i produktions-, och gjutsimuleringsutrustning 
för att möta högt ställda krav gällande miljö, kvalitet samt produktivitet. 
 
Produktionskapaciteten är 10.000 ton gjutgods per år i vikter från 1 till 
1.000 kg. Kunderna finns främst inom verkstadsindustrin.

Verksamheten är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Utöver 
dessa innehar vi certifikat för att tillverka grå- och segjärnsgjutgods för 
marint bruk samt för tryckbärande anordningar enligt PED.
 
Holsbyverken är moderbolag till Nordcast, Älmhults Gjuteri, Rosenfors 
Bruk samt Vcast.

Gråjärn
GJL-200 (0120)
GJL-250 (0125)
GJL-300 (0130)
GJL-HB195 (0217)
GJL-HB215 (0219)
GJL-HB235 (0221)

MATERIALKVALITETER
Segjärn
GJS-400-15 (0717)
GJS-500-7 (0727)
GJS-600-3 (0732)
GJS-700-2 (0737)
Vi levererar enligt standarder EN 1561:2011 
för gråjärn och EN 1563:2012 för segjärn.
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Material GJL-250
Vikt 3,6 kg

Material GJS-500-7
Vikt 11 kg

Material GJS-500-7
Vikt 105 kgMaterial GJS-400-15

Vikt 125 kg
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Gråjärn
GJL-200 (0120)
GJL-250 (0125)
GJL-300 (0130)
GJL-HB195 (0217)
GJL-HB215 (0219)
GJL-HB235 (0221)

MATERIALKVALITETER

Nordcast

NORDCAST
Box 17, 574 21 Vetlanda, Sweden 
Besök:
Upplandavägen 17, 574 33 Vetlanda
+46 (0)383 160 10 

info@nordcast.se
www. nordcast.se

Segjärn
GJS-400-15 (0717)
GJS-500-7 (0727)
GJS-600-3 (0732)
GJS-700-2 (0737)

Stål
Material efter kundens önskemål 
enligt standard EN10293. 
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Material GJL-200
Vikt 12 kg

Material G20Mn5+N
Vikt 8 kg

Material GJS-500-7
Vikt 12 kg

Material GJL-HB215
Vikt 28 kg

Nordcast erbjuder leveranser av järn- och stålgjutgods till konkurrens-
kraftiga priser i vikter från 1 kg upp till 10.000 kg. Företaget startade 1979 
och har en stor erfarenhet av handel med gjutgods. 
 
Leverantörerna är noggrant utvalda med avseende på teknisk kompetens 
och utrustning. Huvuddelen av leverantörerna är certifierade enligt ISO 
9001.  

Vår styrka är att vi kan vara delaktiga i utvecklingsarbetet för att sedan 
erbjuda en snabb uppstart via våra svenska gjuterier i gruppen. De kan 
även vara backupleverantör när artikeln övergått till serieleveranser.
Vi säkrar korta leveranstider genom lagerhållning mot avropsorder. 

Verksamheten är certifierad enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Nordcast är ett dotterbolag till Holsbyverken.
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PRODUKTION
Maskinformning
GF+ Air Impact formmaskin
Formstorlek 900x700x300/300
Godsvikter från 10 - 150 kg

Smältverk
2 st ASEA 4 ton HFD-ugnar med 
effekten 3000 kW
 
Kärntillverkning
Kärntillverkning i 2 st automatmaskiner
 
Laboratorium
1st Spectrometer
Analys och strukturkontroll

 
Modellverkstad
I modellverkstaden sker anpassning och 
underhåll av modellutrustningar
 
Blästrar
2 st blästrar
Rensning i konventionella rensrum 

Gjutsimulering och 3D-modellering
Använder Magmasoft för simulering och 
Solid Works som 3D-verktyg



Gråjärn
GJL-200 (0120)
GJL-250 (0125)
GJL-300 (0130)
GJL-HB195 (0217)
GJL-HB215 (0219)
GJL-HB235 (0221)

Segjärn
GJS-400-15 (0717)
GJS-500-7 (0727)
GJS-600-3 (0732)
GJS-700-2 (0737)
Vi levererar enligt standarder EN 1561:2011 
för gråjärn och EN 1563:2012 för segjärn.

MATERIALKVALITETER

Älmhults Gjuteri
Älmhults Gjuteri är ett modernt gjuteri som tillverkar grå- och segjärn 
i korta och medelånga serier. Genom att vi har en lång tradition inom 
gjuterinäringen har vi byggt upp vår kompetens och erfarenhet.
 
Produktionskapaciteten är 7.500 ton gjutgods per år i vikter från 10 till 
150 kg. Kunderna är representerade av verkstads-, fordons-, bygg- och 
anläggningsindustrin.

Vi har en stor flexibilitet i syfte att möta efterfrågan och behov från 
våra kunder.  
 
Verksamheten är certifierad enligt ISO 9001 och ISO 14001, samt att 
producera gjutgods för tryckbärande anordningar enligt PED (Pressure 
Equipment Directive).
 
Älmhults Gjuteri är ett dotterbolag till Holsbyverken.

ÄLMHULTS GJUTERI
Box 612, 343 24 Älmhult, Sweden 
Besök:
Stallgatan 2, 343 34 Älmhult
+46 (0)476 537 00

info@gjuteriet.com
www. gjuteriet.com

Material GJS-500-7
Vikt 9,5 kg

Material GJL-HB195
Vikt 30 kg

Material GJS-600-3
Vikt 38 kg

Material GJS-500-7
Vikt 20 kg
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PRODUKTION 
Horisontell fräsning
3 st Horisontella flerop. maskiner
Arb område:   1000x900x1000
Palletstorlek:  630x630
Utrustade med 10-palletpool, 150 st 
resp 200 st verktygsplatser.

CNC-Svarvning
13 st CNC-Svarvar
Arb område:   Max Ø900x2000

Multifunktionsbearbetning
1 st Svarv, Multus B400C
Arb område:   Ø710x1500

Vertikalfräsning
1 st Bäddfräs, CNC-Styrd
Arb område:   3000x800x800
1 st Vertikal flerop. maskin
Arb.område:   600x600x450

Mätmaskiner
2 st Mätmaskin X:650, Y:1000, Z:650

Övrigt
Supportsvarvning, långhålsborrning, 
kuggbearbetning, dragbrotchning, 
rundslipning, svetsning, lackering, 
montering samt provtryckning. 
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ROSENFORS BRUK
570 83 Rosenfors, Sweden 
Besök:
Emmenäsvägen, 570 83 Rosenfors
+46 (0)495 214 00

info@rosenforsbruk.se
www. rosenforsbruk.se

Rosenfors Bruk
Rosenfors Bruk är verksam inom skärande bearbetning av framförallt 
järn och stål. Företaget startade redan 1802 och är beläget i samhället 
Rosenfors som ligger 15 km söder om Hultsfred.
 
Stora investeringar har gjorts i bearbetningsmaskiner för att öka 
kapacitet samt möta ökade kvalitets- och produktivitetskrav. Kombina-
tionen av hög kompetens och lång erfarenhet innebär att vi kan delta i 
konstruktionsarbetet i syfte att tillsammans med kunden utveckla en så 
kostnadseffektiv och kvalitetsmässigt bra produkt som möjligt.
 
Kunderna finns främst inom verkstadsindustrin.
 
Verksamheten är certifierat enligt ISO 9001 och 14001.

Rosenfors Bruk är ett dotterbolag till Holsbyverken.

Genom vårt breda kunnande inom skärande 
bearbetning levererar vi de bästa tekniska lösning-
arna med hänsyn till både funktion och produktion. 

Vi jobbar i serier upp till 10.000 detaljer/år.
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Material 280
Vikt 0,7 kg

Material GJS-500-7
Vikt 10,4 kg

Material G20Mn5+N
Vikt 10,8 kg

Material GJS-400-15
Vikt 64 kg



ARBETSGÅNG vid utveckling av gjutna komponenter
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STELNINGSSIMULERING BEREDNING GJUTSIMULERING



Vcast
Vcast är ett teknikföretag inom gjuteribranschen. Vi jobbar huvud-
sakligen med att ta fram underlag för modelltillverkning, gjutsimu-
lering och konstruktion. Till vår hjälp använder vi moderna CAD- 
program samt Magmasoft för gjutsimulering.
 
Konstruktion 
Vi har kompetens att konstruera gjutgods från grunden, vidare-
utveckla eller lämna feedback på en redan befintlig konstruktion i 
syfte att gjutanpassa produkten. 

Gjutsimulering 
Gjutsimulering är ett värdefullt hjälpmedel för såväl gjuterier som 
gjutgodsanvändare. Med hjälp av detta verktyg kan vi lokalisera de 
problemområden som kan uppstå vid gjutning, vilket innebär att 
det kan göras ändringar tidigt i utvecklingsfasen både vad det gäller 
konstruktion och i beredningsprocessen. Detta leder till kortare 
ledtider samt att produkten får bättre kvalitet och risken för kom-
plikationer minskar. 

Utbildning 
Vi har möjlighet att erbjuda utbildningar i gjuteriteknik och gjutgods-
konstruktion. Utifrån era behov och önskemål kan vi skräddarsy en 
utbildning som passar er.  Det finns också möjlighet att göra studie-
besök i gjuteri eller bearbetningsverkstad. 

Vårt nära samarbete med de övriga företagen i 
gruppen, gjuterierna Holsbyverken och Älmhults 
Gjuteri samt bearbetningsföretaget Rosenfors 

Bruk, gör att vi kan vara delaktiga i hela processen 
från konstruktion till färdig detalj.

13

3D-modell på detalj

Gjutsimulering av detalj

Modellupplägg på brätt

VCAST
Box 33, 574 21 Vetlanda, Sweden 
Besök:
Upplandavägen 17, 574 33 Vetlanda
+46 (0)383 76 36 80 

www. vcast.se



Exempel 1

Byta tillverkningsmetod

Kostnadsreduktion: 56%

Vår erfarenhet är att det ofta finns en stor besparingspo-
tential i att byta till gjutning som tillverkningsmetod. Gjut-
ning ger dessutom större möjligheter när det gäller design, 
funktion och utseende. Genom vår grupps sammansätt-

ning av egna gjuterier, bearbetningsföretag, tradingbolag 
och teknikföretag har vi bred kunskap och kan aktivt delta 
i utvecklingsarbetet och genomförandeprocessen. 

Här följer tre exempel där tillverkningsmetod är bytt från svetsning till gjutning. 

Gjuten
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Svetsad

9 komponenter, svetsas ihop
Vikt 7,9 kg

Gjuts i ett stycke
Vikt 7,84 kg



Exempel 3

Exempel 2

Kostnadsreduktion: 18%

Kostnadsreduktion: 21%

Svetsad Gjuten

”Holsbygruppens styrka är att vi har kunskap, 
erfarenhet och resurser att erbjuda hela kedjan 

från konstruktion till färdig produkt” ”
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6 komponenter, svetsas ihop
Vikt 10,6 kg

Gjuts i ett stycke
Vikt 9,9 kg

Svetsad Gjuten

6 komponenter, svetsas ihop
Vikt 11 kg

Gjuts i ett stycke
Vikt 14,7 kg



www.holsbyverken.se
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