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När Toyota Material Handling skulle uppgradera den kompakta 
låglyftaren i BT Levio W-serien, sökte man efter en ny vandal-
säker strömställare. En tryckknapp som skulle ha rätt utseende, 
känsla och kvalitet.

NY STRÖMSTÄLLARE 
KUNDANPASSAD FÖR TOYOTA.

Kontakta: 
Jonatan Lindell, produktansvarig strömställare
075-242 45 49 • jonatan.lindell@oemelectronics.se

Kontakta:Kontakta:
Jonatan Lindell, produktansvarig strömställareJonatan Lindell, produktansvarig strömställare
075-242 45 49 • jonatan.lindell@oemelectronics.se075-242 45 49 • jonatan.lindell@oemelectronics.se

OEM Electronics 

var snabba och väldigt 

tillmötesgående, vilket gjorde 

att vi kunde nå projektets mål 

snabbt och effektivt.

“

OEM Electronics var snabba och väldigt tillmötes-
gående, vilket gjorde att vi kunde nå projektets mål 
snabbt och effektivt, säger Abbas. 

Jag rekommenderar OEM Electronics som leverantör 
och vi har fl er spännande projekt tillsammans framöver, 
avslutar han.

När vi startade projektet frågade vi OEM Electronics
vad de rekommenderade, berättar Abbas Rashidi, 
utvecklare på Toyota Material Handling. Vi fi ck prov 
på olika knappar för att utvärdera dem samt att vi 
provmonterade knapparna direkt i vår applikation. 

Tryckknappen som vi fastnade för hade rätt känsla, 
design, storlek och pris. Denna gick vi 
sedan vidare med och OEM Electronics 
anpassade den efter våra behov. 

Färgen, trycket, kablaget och 
kontaktdonet är exempel på 
anpassningar. En annan viktig 
parameter var D-skärningen på 
strömbrytarens kropp, vilken 
säkerställer perfekt montering 
i applikationen.

HydroSink™ från Aavid Thermalloy är ett enkelt, intelligent och innovativt vätskekylningsystem 
som siktar mot att ersätta marknadens nuvarande luftkylda system.

FRAMTIDENS KYLTEKNIK
KOMPLETT OCH EFFEKTIVT VÄTSKEKYLNINGSSYSTEM.

Med komponenter av hög kvalitet garanterar 
HydroSink™ hög pålitlighet. Systemet har lång 
livslängd, mer än 50 000 timmar, och det är 100 % 
testat mot läckage.

Detta kompakta och slutna vätskesystem kräver 
minimalt med underhåll och kontrollsystemet ser 
till att temperaturen på era komponenter inte 
överskrider önskad nivå. Tillsammans med Aavids 
vätskekylplattor får du en komplett, effektiv och 
kompakt kyllösning.

Vätskesystemet kan levereras färdiginstallerat, som 
plug-and-play, i ett skåp eller i separata delar och 
fi nns i två storlekar. Utformningen anpassas efter dina 
önskemål och de termiska kraven. 

Kontakta: 
Jesper Rylander, produktansvarig värme- och kyllösningar
075-242 45 36 • jesper.rylander@oemelectronics.se

Kontakta:Kontakta:
Jesper Rylander, produktansvarig värme- och kyllösningarJesper Rylander, produktansvarig värme- och kyllösningar
075-242 45 36 • jesper.rylander@oemelectronics.se075-242 45 36 • jesper.rylander@oemelectronics.se

Kontrollsystemet är enkelt och effektivt med möjlighet 
att övervaka driftförhållandena och modifi era vid behov. 

HydroSink™ kan användas som kylsystem i allt från 
serverskåp och industrimaskiner till transformatorer 
och kraftelektronik med effekt på fl era kW. 

Skåpversionerna är även optimala för teststudier och 
som laboratorieutrustning. Dessa fi nns som standard i 
storlekar och kylkapacitet enligt nedan:

Small – 465 x 400 x 525mm, 3,0 kW
Medium – 610 x 400 x 680mm, 9,9 kW
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Visste du att bulben på en kapillärrörstermostat kan monteras direkt i till exempel en vattentank eller 
ånggenerator? Det är möjligt tack vare en smidig dubbelsidig packningssats som kan levereras 
tillsammans med termostater från Tecasa.

HÅLL KOLL PÅ TEMPERATUREN!

Tillsammans med vår leverantör JBC kan vi nu presentera en helt ny hetluftstation, JTSE. 
Med sin höga effekt kan du använda stationen för att reparera alla typer av SMD, inklusive de största 
QFPs och PLCCs.

NYA MÖJLIGHETER MED LÖDNING
MED NYA HETLUFTSTATIONEN FRÅN JBC.

För att skydda komponenterna 
kan du läsa av temperaturen vid en 
specifi k punkt på kretskortet, med 
hjälp av en k-sensor. 

Du kan spara upp till 25 profi ler 
med olika temperaturvärden och 
luftfl öden, för att utföra omarbet-
ningar med högsta precision. 

När du ställer verktyget i JT-SD-
stället stängs värmen av automa-
tiskt.

I många fall är detta en fördel i jämförelse med så kallade instickstermostater som ofta monteras i dykrör. 
En kapillärrörstermostat klarar dessutom betydligt högre temperaturer vilket kan vara av vikt i exempelvis 
ånggeneratorer eller applikationer med högt tryck.

Kontakta: 
Tommy Petersson, produktansvarig utrustning
075-242 46 75 • tommy.petersson@oemelectronics.se

Kontakta:Kontakta:
Tommy Petersson, produktansvarig utrustningTommy Petersson, produktansvarig utrustning
075-242 46 75 • tommy.petersson@oemelectronics.se075-242 46 75 • tommy.petersson@oemelectronics.se

JBC har också tagit fram en ny lodmatare som 
automatiskt matar ut lödtråd i alla positioner. 
Du konfi gurerar hastighet och längd på den 
utmatade tråden och utmatningen övervakas av 
stationens räknare. 

LODMATARSTATION SF

Du kan spara 35 profi ler i stationen och konfi gurera upp 
till tre steg, med olika längd, tråd och dispenserings-
hastighet.

Lodmataren perforerar lödtråden ner till fl usskärnan, 
vilket gör att fl usset fl yter ut bättre och blir bättre 
avgasat. Det gör också att lod- och fl ussmedlet inte 
stänker under lödningsprocessen.

Lodmatarens Solder Feed-handtag (SF280-A Solder 
Feed) är kompatibelt med lödtråd med en diameter på
Ø 0,8 mm, 1,0mm och 1,5 mm.

Kontakta: 
Andreas Lingmerth, produktansvarig termostater
075-242 45 68 • andreas.lingmerth@oemelectronics.se

Kontakta:Kontakta:
Andreas Lingmerth, produktansvarig termostaterAndreas Lingmerth, produktansvarig termostater
075-242 45 68 • andreas.lingmerth@oemelectronics.se075-242 45 68 • andreas.lingmerth@oemelectronics.se
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Vår leverantör TSD är ett specialiserat 
och ledande företag inom teknologin 
för touchmonitorlösningar. Skärmarna fi nns 
som rena monitorer, men även som kompletta 
lösningar med inbyggt operativsystem.   

Möjliga applikationer:

 Industriella applikationer

 Medicinska applikationer

 Biljettautomater

 Spel och underhållning

 Detaljhandel

Med ett storlekspann från 10,4” till 65” har 
vi skärmar för allt från industrimaskiner till 
digital signage-applikationer. Monitorerna är 
även kompatibla med alla vanliga operativsystem 
och är väldigt enkla att installera. 

SWIPA PÅ VÅRA NYA MONITORER
NYTT PRODUKTOMRÅDE MED TOUCHMONITOR-LÖSNINGAR.

7

Passa på att fynda! Under hela april erbjuder vi våra kunder monitorer till 
ett mycket förmånligt pris. Denna kampanj gäller vid köp av låga volymer. 
Vid köp av 10 st eller fl er - hör av dig då en mängdrabatt tillkommer. 

Kontakta: 
Anton Segerson, produktansvarig touchmonitorer
075-242 45 37 • anton.segerson@oemelectronics.se

Kontakta:Kontakta:
Anton Segerson, produktansvarig touchmonitorerAnton Segerson, produktansvarig touchmonitorer
075-242 45 37 • anton.segerson@oemelectronics.se075-242 45 37 • anton.segerson@oemelectronics.se

KAMPANJPRISER!
FÖR DIG SOM LÄSER VÅR KUNDTIDNING

Prislista:

• All-in-one touch Computer (i3 processor) – 10,1”  7 920 kr/st (ordinarie pris: 8 980 kr/st)

• All-in-one touch Computer (i3 processor) – 18,5”  10 880 kr/st (ordinarie pris: 11 970 kr/st)

• Desktop touch monitor – 10,1“  2 500 kr/st (ordinarie pris: 2 910 kr/st)

• Desktop touch monitor – 19“  3 970 kr/st (ordinarie pris: 4 570 kr/st)

• Rear mount touch monitor – 21,5”  3 990 kr/st (ordinarie pris: 4 730 kr/st)

• Interactive digital signage – 42”  16 780 kr/st (ordinarie pris: 18 740 kr/st)

Sanyo Denki har under åren utvecklat ett brett sortiment av fl äktar för tuffa 
miljöer. Vi kan i dagsläget erbjuda IP68-klassade axialfl äktar i storlekar från 
40x40x20mm till Ø172x51mm. 

En viktig parameter förutom smuts- och vattenbeständighet är även hållbarhet. 
Eftersom denna typ av fl äktar ofta sitter i svårtillgänglig miljö, till exempel i militära 
eller marina applikationer,  fi nns önskemål om att i största möjliga mån slippa underhåll.

9WL-serien från Sanyo Denki har förutom den höga IP-klassningen även en livslängd 
som imponerar. Fläktarna är designade för att klara minst 180 000 timmar kontinuerlig 
drift vid 60°C. 

Serien fi nns i 4 olika storlekar, i 12V eller 24V utförande samt med möjlighet till 
PWM-styrning och pulssensor. 

Kontakta: 
Mårten Breidner, produktansvarig fl äktar 
075-242 45 67 • marten.breidner@oemelectronics.se

Kontakta:Kontakta:
Mårten Breidner, produktansvarig fl äktar Mårten Breidner, produktansvarig fl äktar 
075-242 45 67 • marten.breidner@oemelectronics.se075-242 45 67 • marten.breidner@oemelectronics.se

FLÄKTAR FÖR TUFFA MILJÖER
VI ERBJUDER ETT BRETT SORTIMENT.

9WL-serien:

Storlekar:  40x40x28mm, 60x60x25mm, 

  80x80x25mm och 92x92x25mm. 

Drivspänning: 12VDC, 24VDC

Optioner:  Pulssensor, PWM

Livslängd:  180 000h vid 60°C

KAMPANJUNDER
APRIL
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GAP PAD HC 5.0
MED HÖG TERMISKT LEDNINGSFÖRMÅGA

Bättre hantering, förbättrad dielektricitetskonstant, 
förbättrad volymresistivitet och bättre termisk 
impedans. Jämfört med tidigare generationens 
material, ger GAP PAD HC 5.0 allt detta. 

GAP PAD HC 5.0 tillverkas med en naturlig klibbighet 
på båda sidor och har inget limskikt som kan försämra 
värmeöverföringen. 

Den fi nns i en rad olika tjocklekar från 0,508 mm upp 
till 3,175 mm. Glasfi berförstärkningen skyddar 
materialet mot riv- och stickskador vilket gör den nya 
GAP PAD HC 5.0 mycket hållbar.

Vi är stolta över att kunna lägga ytterligare ett 
premiummärke till vår produktportfölj som 
komplement till vårt stora sortiment för termisk 
hantering inom elektronikapplikationer och 
kretskort. 

The Bergquist Company införlivades i Henkel-
gruppen för ett par år sedan. Vi har i decennier 
arbetat med Henkels produktsortiment och nu 
kan även  Bergquistprodukterna köpas från oss 
av våra nordiska kunder. 

Bergquist är en världsledande utvecklare och till-
verkare av termiska interfacematerial och är främst 
kända för sina GAP PADs som medför förenklad 
applikation av termisk avledning. 

Det fi nns material för alla behov och applikationer. 
Produkterna är kända under namnen GAP PAD, 
Sil-Pad, Q-Pad och kan beställas i ark eller i kund-
anpassad form. Bond-Ply är termiskt ledande tejp.

Kontakta oss om du behöver termiska lösningar och 
minska antalet leverantörer genom att få ett hel-
täckande erbjudande från oss för dina termiska behov.

VI HAR BERGQUIST-PRODUKTERNA!
NYTT PREMIUMMÄRKE I VÅRT SORTIMENT.

Kontakta: 
Ann-Louise Gyllenberg, produktansvarig material
075-242 46 53 • ann-louise.gyllenberg@oemelectronics.se

Kontakta:Kontakta:
Ann-Louise Gyllenberg, produktansvarig materialAnn-Louise Gyllenberg, produktansvarig material
075-242 46 53 • ann-louise.gyllenberg@oemelectronics.se075-242 46 53 • ann-louise.gyllenberg@oemelectronics.se

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

 Termisk ledningsförmåga: 5 W/mK

 Hög formbarhet

 Glasfi berförstärkt för skjuv- och rivhållfasthet

 Elektriskt isolerande

 Hårdhet (Shore 00): 35

Kontakta: 
Ann-Louise Gyllenberg, produktansvarig material
075-242 46 53 • ann-louise.gyllenberg@oemelectronics.se

Kontakta:Kontakta:
Ann-Louise Gyllenberg, produktansvarig materialAnn-Louise Gyllenberg, produktansvarig material
075-242 46 53 • ann-louise.gyllenberg@oemelectronics.se075-242 46 53 • ann-louise.gyllenberg@oemelectronics.se

BÄTTRE 

HANTERING

BÄTTRE 

TERMISK

IMPEDANS

EXTREMT MJUKT 

OCH FORMBART

FÖRBÄTTRAD 

DIELEKTRICITETS-

KONSTANT

SIL-PAD
För mer än 20 år sedan satte Henkel/Bergquist 
standarden för elastomera termiska gränssnitts-
material med introduktionen av Sil-Pad. Idag är 
Henkel världsledande med en komplett familj av 
Sil-Pad-material för att möta behoven i den snabbt 
föränderliga elektronikindustrin.

Sil-Pad, värmeledande isolatorer, i sina många former, 
fortsätter att vara ett rent och effektivt alternativ till 
glimmer, keramik eller fett för ett brett utbud av 
elektroniska applikationer. 

Sil-Pad används av många av världens största 
producenter i olika industrisegment som automotive, 
datorer, kraftenheter, försvar och motor.

EGENSKAPER:

 Utmärkt termisk prestanda

· Eliminerar kladdig hantering av fett

· Mer hållbara än glimmer

· Totalkostnad av material och arbete som 

 står sig bra mot andra alternativ 
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En leverantör med spetskompetens inom joysticks, 
har vi nu genom det Nederländska företaget 
Altheris Sensors & Controls. Tack vare vårt sam-
arbete kan vi erbjuda ett komplett sortiment av 
högkvalitativa joysticks.  

HÖGKVALITATIVA 
JOYSTICKS
NYTT PRODUKTOMRÅDE MED 
ETT KOMPLETT SORTIMENT.

Standardsortimentet innehåller allt från mindre industri-
aliserade modeller från 25mm hela vägen upp till kran- 
och skogsmaskinernas gedigna 100mm. De fl esta kan 
dessutom beställas som 1, 2 eller 3-axliga med möjlighet 
att addera ytterliggare funktioner såsom brytare eller 
indikering på spaken.

Altheris har även möjligheten att addera CANBUS eller 
USB interface direkt på vissa joysticks, för att göra 
komponenten digital redan innan leverans. Joystickarna 
fi nns naturligtvis i mekaniskt utförande eller med Hall-
effekt för att klara alla typer av miljöer och användnings-
områden.

I de kompakta luftvärmeelementen, i DBK:s HR-serie, används PTC-teknik vilket ger en självreglerande 
effekt och en oberoende begränsning av temperaturen. Detta resulterar i högsta möjliga driftsäkerhet, 
då det inte fi nns risk för överhettning.

HÖGSTA MÖJLIGA DRIFTSÄKERHET
MED LUFTVÄRMEELEMENT FRÅN HR-SERIEN.

Med en justering av luftfl ödet, reglerar elementen 
automatiskt värmeeffekten inom vissa intervall.
Detta innebär att elementen drar väldigt lite ström när 
de når önskad temperatur, samtidigt som man får extra 
kraft då temperaturen understiger det önskade värdet.

Aluminiumfl änsarnas stora area säkerställer en 
homogen värmeöverföring.

Kontakta: 
Jesper Rylander, produktansvarig värme- och kyllösningar
075-242 45 36 • jesper.rylander@oemelectronics.se

Kontakta:Kontakta:
Jesper Rylander, produktansvarig värme- och kyllösningarJesper Rylander, produktansvarig värme- och kyllösningar
075-242 45 36 • jesper.rylander@oemelectronics.se075-242 45 36 • jesper.rylander@oemelectronics.se

Elementen är speciellt framtagna för att värma 
upp luftfl öden och kan byggas in i en mängd 
olika applikationer. 

Våra element sitter idag bland annat i produkter 
från ledande tillverkare av avfuktare, ventilations-
aggregat och värmepaket för fordonshytter. 

EGENSKAPER:

 Hög säkerhet till följd av automatisk temperaturkontroll 

 Ingen brandrisk

 Självreglerande effekt i korrelation till luftfl öde och 

 omgivningstemperatur

 Ingen extra temperaturreglering är nödvändig

 Inga glödande delar

 Sund och behaglig värme tack vare stor värmearea

 Enkel montering

 Dimensioner kan anpassas efter applikation

 Lång livslängd vid korrekt användning

 Standardelement är godkända för VDE och UL

Kontakta: 
Anton Segerson, produktansvarig joysticks
075-242 45 37 • anton.segerson@oemelectronics.se

Kontakta:Kontakta:
Anton Segerson, produktansvarig joysticksAnton Segerson, produktansvarig joysticks
075-242 45 37 • anton.segerson@oemelectronics.se075-242 45 37 • anton.segerson@oemelectronics.se



- Vi marknadsför ett brett och djupt 
sortiment av material till elektronik-
produktion, kretskortsskydd, 
termiskt/elektriskt ledande material, 
lim och smörjpasta till industriella 
applikationer. Vi har även ett stort 
utbud av lödutrustning med tillbehör, 
fi ltersystem och ESD-material. 

Ulrik Peterson, 
Material & Utrustning.

- Hos oss hittar du ett brett sortiment 
av tangentbord och displayer. Vi har 
ett komplett sortiment av tangent-
bord där vi kundanpassar varje 
lösning samt ett omfattande display-
sortiment. En nyhet är att vi även kan 
erbjuda joysticks, vilket man kan läsa 
mer om i denna tidning.

Jonas Hultman, Kundanpassade 
Tangentbord & Displayer.

Box 1025 • Förrådsvägen 2 • SE-573 29 Tranås
info@oemelectronics.se • Tel: 075-242 45 00 • www.oemelectronics.se

Produktområde Elektromekanik 
& Temperaturkontroll:

Filip Lindén 
Stockholm/Mälardalen/
Värmland/Norrland

Tel. 075-242 45 74,
fi lip.linden@oemelectronics.se

     
Daniel Arfwedson 
Södra/Västra Sverige

Tel. 075-242 45 24, 
daniel.arfwedson@oemelectronics.se 

Robin Axelsson
Norge

Tel. 075-242 45 11, 
robin.axelsson@oemelectronics.se

VÅRA DISTRIKTANSVARIGA SÄLJARE:

Produktområde Kundanpassade 
Tangentbord & Displayer:

Jakob Helander
Södra Sverige

Tel. 075-242 45 16, 
jakob.helander@oemelectronics.se

Fredrik Carlsen
Säljledare

Tel. 075-242 45 23,
fredrik.carlsen@oemelectronics.se

Produktområde Material & Utrustning:

Maja Rehn
Östergötland/Mälardalen
/Norra Sverige

Tel. 075-242 45 72,
maja.rehn@oemelectronics.se
     

Tommy Petersson
Södra/Västra Sverige/Norge

Tel. 075-242 46 75,
tommy.petersson@oemelectronics.se
 

Robin Axelsson
Norge

Tel. 075-242 45 11, 

Filip Lindén 
Stockholm/Mälardalen/
Värmland/Norrland

Jakob Helander
Södra Sverige

     
Tommy Petersson
Södra/Västra Sverige/Norge

Tel. 075-242 46 75,

Maja Rehn
Östergötland/Mälardalen
/Norra Sverige

Tel. 075-242 45 72,

- Vi har komponenter inom 
elektromekanik, kyla och värme.
Vi marknadsför allt från fl äktar, kylare 
och värmeelement till mer komplexa 
termiska lösningar. När det gäller 
elektromekaniska komponenter 
erbjuder vi allt från olika strömställare 
till ljud- och ljusindikering. 

Kristofer Johansson, 
Elektromekanik & Temperaturkontroll.

Fredrik Carlsen
Säljledare

Tel. 075-242 45 23,

     
Daniel Arfwedson
Södra/Västra Sverige

Tel. 075-242 45 24, 

Hej! Vad kan man få hjälp med 
inom era respektive produktområden?

- Vi har komponenter inom - Hos oss hittar du ett brett sortiment - Vi marknadsför ett brett och djupt 


