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15 sqm 

Det hela började i 1948
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Familjägd koncern

Mrs Pernilla Melén 
President                    

AB MunkforsSågar

Mr Anders Hallberg            
The Founder              

† 2006

Mr Per-Olov Hallberg 
Technical Director           

Mr Jarl Hallberg            
CEO, MIAB
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Livs/Trä Verkstad/Teknik

Elos Medical

Elos Precision 

Fixturlaser 

Munkfors Industri AB, MIAB

Livs/Trä

Organisation/Affärsområde

Tryckeri Verkstad Teknik

AB MunkforsSågar Swedev AB Munkfors Ind. 
Teknik AB

Håkansson 
Sågblad AB

Munkfors Sawmill Supp. AB

Nordic Sawmill Supp. OY

Burton Ltd

Munkfors Saed AS

Swedev UK Ltd. Hakansson Chile Ltda Wedalco AB

MIAB är en industrikoncern, organiserad  i fyra affärsområden Livs/Trä, Tryckeri, Verkstad, och Teknik. 

(MunkforsSagar Inc.)

Kina kontor



Korta Fakta: AB Munkforssågar

•Grundat: 1948

•Omsättning: 170 MSEK

•Antal anställda :   112

•Produkter: Bandsågblad och 
bandknivar

•Kunder: Kvalitetsmedvetna kunder 
inom sågverks-, livsmedels- och 
träindustrin, samt övriga industrier som 
kräver vassa sågverktyg

•Representerade: På alla kontinenter



AB MunkforsSågar (MFS)

• Moderbolag i sågbladskoncernen

• Utveckling, tillverkning och försäljning av 
bandsågblad, bandknivar och 
perforeringsknivar  

• Omsättning:
ca 120 miljoner SEK

• Antal anställda: 55 personer

• Tre affärsområden: 
*Livsmedel   
*Pall- och hobbysågblad  
*Perforering  



Munkfors Sawmill Support AB 
(MSS)

• Tillverkning och försäljning av 
nya bandsågblad, samt service 
av begagnade bandsågblad och 
klingor för sågverksindustrin.

• Omsättning 
ca 30 miljoner SEK
därav Norden > 80%
Europa och övriga världen 20%

• Antal anställda: 25 personer



Produkter

• Smala bandsågblad 6-60 mm 
• Breda bandsågblad 75-412 mm 
• Bandknivar
• Slicerblades
• Perforeringsknivar
• Skärlinjer
• Service av breda bandsågblad



Livsmedelsindustrin

• Delning av hela djurkroppar
• Färskt och fruset kött
• Fågel
• Frusen fisk
• Frusna grönsaker
• Bröd
• Skivade produkter



Bandknivar

• Släta bandknivar
• Konvexa bandknivar 
• Konkava bandknivar 



Träindustrin

• Breda bandsågblad för 
stocksågning och klyvsågning

• Bandsågblad för pallindustrin 
och för portabla sågverk

• Underhåll av breda 
bandsågblad

• Smala bandsågblad för 
snickeri- och 
träbearbetningsindustrier

• Hobby bandsågblad



Unik teknologi för profilslipning
• Egen utvecklad teknologi, 

profilslipning istället för  
stansning eller fräsning av 
tänder.

• Identiska ultra-skarpa tänder 
med likformig geometri .

• Tillåter användning av hårdare 
stål jämfört med konventionella 
tillverkningsmetoder, vilket     
ökar bladets stabilitet och 
tillförlitlighet .

• Fördelar:
- Skarpare blad
- Renare skärning
- Längre bladlivslängd
- Minimal ståtid
- Mindre spill



Tillverkning

Kallvalsat 
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Blad
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Svetsning
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Produkt 
kontroll

Det Färdiga
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Svetsning och 
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Slipning
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Kvalitet

• Stränga standard för produktion och 
kvalitetskontroll styrda av ISO 9001 . 
• Modern mätutrustning. 
• Engagerade personal med lång 
erfarenhet i inspektionen och 
utvärderingen av bladutformning, 
material, konstruktion och funktion.
• Endast det bästa bandsstålet –
ledande leverantörer och höga krav på 
egenskaper såsom hög hållfasthet, 
exceptionell planhet och rakhet, 
gedigen svetsbarhet och snäva 
toleranser.
• Vi levererar blad med individuell 
märkning och förpackning. 



Miljö
• Vi är mycket medvetna om vårt miljöansvar.

• Våra tillverkningsprocesser är styrda för  
minimal påverkan på arbetsmiljön och den 
externa miljön.

• Certifierade enligt ISO 14001 standarder –
vi efterlever miljölagar och säkerhets-
föreskrifter.

• Våra förpackningar är formade för säker 
produkthantering och effektiv lagring.

• Vårt blad design minimerar skador från 
spänningar och utmattning såsom 
tandbottenssprickor och tandbrott.



MFS Största Marknader

• USA
• Tyskland
• Sverige
• Ryssland
• Spanien
• Sydafrika
• Storbritannien
• Japan




