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Svensk kvalitet på den
kinesiska marknaden
MF Group är en koncern som numera består av två företag, moderbolaget MF Produktion AB i Tierp och MF Precision Production
Ltd i kinesiska Shenzhen. Båda företagen är specialister på att tillverka avancerade finmekaniska detaljer med högt förädlingsvärde,
där kraven på ytfinish, dimensioner och form är extremt höga. Här
erbjuder vi krävande industrikunder helhetslösningar, från konstruktion och tillverkning till montering, av högsta kvalitet. Tillsammans har MF Produktion och MF Precision Production runt 115
anställda.
MF Produktion startade 1992 med 12 anställda, alla med anknytning till Sandvik. Med bred erfarenhet och hög kompetens i ryggen har företaget genom åren expanderat. 2005 vändes blickarna
österut, ända till Kina, och MF Precision Production grundades, allt
för att kunna möta en hårdare priskonkurrens och för att bredda
vår marknad.
På MF Group har vi satsat hårt på den kinesiska fabriken, vad gäller
både maskiner och personal. Vi kan erbjuda våra kinesiska kunder
lika hög kvalitet som våra svenska, samtidigt som vi drar nytta av att
finnas i två världsdelar. Till exempel kan vi producera för fullt året
om och det finns även ett teknikutbyte mellan anläggningarna. Det
ger oss en flexibilitet och en effektivitet som vi vet att våra kunder
uppskattar.

Revision • Redovisning • Rådgivning
026-10 51 60 • www.errevision.se

TIERPSBILEN
Med över 30 års erfarenhet i ryggen kör vi dagliga leveranser mellan
Tierp och Stockholm. Vi har även en bil som dagligen vänder i Mora.

0293-666 77 • www.tierpsbilen.se

Kvalitet i alla led
För MF Group handlar kvalitet om flera saker. Dels ska den höga kvaliteten hos våra
produkter vara en direkt anledning till att våra kunder handlar av oss. Dels handlar det
om hur företaget sköts, hur vår organisation fungerar och hur våra kundrelationer ser ut.
Bara för att nämna några exempel.
Vi vill att våra kunder ska uppfatta oss som en engagerad och förtroendeingivande affärspartner, med en lång och gedigen erfarenhet av kvalificerad tillverkning inom verkstadsindustrin. För att lyckas med detta arbetar vi systematiskt med kvalitetsfrågor, till
exempel är vi certifierade enligt ISO:9002. Vi jobbar strukturerat, lyssnar på våra kunders
behov och förbättrar oss ständigt. Utveckling är en naturlig del av vår vardag.
MF Group tar även ett stort miljöansvar. Vi ska minska vår negativa miljöpåverkan så
långt som det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. I vår
strävan efter att värna om miljön arbetar vi med att minska användningen av miljöpåverkande produkter, material och energi i vår verksamhet. Vi har bytt ut hela uppvärmningsanläggningen till fossilfritt och all belysning till LED-belysning. Ibland har våra kunder vissa krav, som vi gör allt för att uppfylla. Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Högkvalitativa svarvar
från Nakamura
Med över 60 år i teknikens
framkant har Nakamuras stora
familj av fleroperationssvarvar
ställt alla produktionstekniska
begrepp på huvudet. Det är ingen
tillfällighet att tusentals företag
världen över väljer innovativa
lösningar från Nakamura!
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www.jnmaskiner.se
info@jnmaskiner.se
08-92 00 90

En modern maskinpark
Vi förfogar över en modern och väl underhållen maskinpark. En sådan, i kombination med
en kompetent personal, är grunden till att bibehålla den höga kvaliteten på våra produkter.
Därför letar vi alltid efter marknadens bästa maskiner, som gör det möjligt för oss att arbeta
snabbare, enklare och mer effektivt. Det vinner både vi och våra kunder på.

Vi erbjuder följande:
• Avancerad lego- och kontraktstillverkning av finmekaniska detaljer i metall
och plast.
• Precisionsmätning i tusendelar.
• Specialister på skärande bearbetning
inom svarvning och fräsning.
• Slipning av plan-, hål- och rundslipning.
• Sänk- och trådgnistning.

• Ytbehandlingar och värmebehandling på
alla material, inklusive anodisering, svartoxidering, pulverlackering etcetera.
• Gjutning av gummi och plast på metalldetaljer.
• Montering.
• Slutförpackning och leverans.
• Spårbarhet och certifikathantering.

För mer information om våra maskiner, läs mer på vår hemsida, www.mfgroup.se.

Värmebehandling sedan 1945

www.induktionsvarme.se

Triometgruppen Gästrike stål AB etablerades 1985. 2005 öppnades kontor och
eget lager med stort sortiment i Knivsta, mellan Uppsala och Stockholm. Vi erbjuder snabba leveranser till bra priser, hel stång/plåt eller kapat. Vi har ett utbrett
kontaktnät med samarbetspartners i Sverige och Europa.
Vi har bred kompetens vad gäller stål och metaller – inget är för stort eller för
smått för oss. Hos oss får du hjälp med allt från ritning till färdig produkt. Välkommen att höra av dig till oss – vi sätter kunden i fokus.

Inget är omöjligt för oss!
www.triometgruppen.se

Triometgruppen Gästrike Stål AB
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En kvalitetsleverantör i Kina
Dotterbolaget MF Precision Production Ltd bildades 2005 i Shenzhen. Här arbetar kinesisk arbetskraft med finmekanisk tillverkning under sakkunnig svensk
ledning.
De flesta tillverkande företag i Kina satsar på tillverkning i stora volymer. MF
Precision Production skiljer sig från mängden genom att tillverka högprecisionsdetaljer i små och medelstora serier, både för export till Europa och för den
kinesiska marknaden. Den senare ställer allt högre krav på kvalitet och här ligger
vi helt rätt i tiden. MF Precision Production har medvetet satsat långsiktigt, både
på maskiner och på personal, inom just kvalitetsdelen. Vi står väldigt väl rustade
för att ta oss in på den jättemarknad som Kina är.

Special metals and alloys – Corrosion resistant fasteners
Plates, bars, wire, tubes, pipes, pipe fittings, titanium fasteners, custom fitted items and anodizing equipment

E-mail: metals@edstraco.se
www.edstraco.se

En spännande framtid
att vänta
Respekt för varandra, våra kunder, kvaliteten på vårt arbete och vår påverkan på miljön är viktiga faktorer för hur vi tänker, hur vi arbetar och
hur vi känner oss när arbetsdagen är över. En känsla av stolthet över
kvaliteten på den service som var och en av medarbetarna deltar i och
bidrar till är det som gör MF Group till vad vi är idag.
Samtidigt slår vi oss inte till ro och är nöjda, utan vi vill hela tiden utvecklas. Konkurrensen i vår bransch är stor och den kommer inte att
minska, tvärtom. Idag sker en stor del av tillverkningen i lågkostnadsländer, vilket pressar ner priserna. I kampen om marknadsandelar är vi
på MF Group tydliga med vad som är vårt starkaste vapen, det är kvalitet och ständiga förbättringar. Det tänket går som en röd tråd inom
allt vi gör.
Inom de närmaste åren kommer vi att, tillsammans med våra partners,
utveckla det starka koncept som vi nu byggt upp. Vi har också stora
förhoppningar på verksamheten i Kina, där det säkerligen kommer att
hända en hel del.
Vi ser framtiden an med tillförsikt!
Jan Berlin, VD, MF Group

JHV
Härdverkstaden AB
Elektronikhöjden 8
175 43 Järfälla

Verkstad: 08-580 144 70
info@jhv.se
www.jhv.se

MF Produktion AB
Industrigatan 31
SE-815 44 Tierp, Sverige
Telefon:
+46 (0) 293 222 50
E-post:
contact@mfproduktion.se
Hemsida:
www.mfgroup.se

MF Precision Production (Shenzhen) Ltd:
Huafeing Industrial Park, Datianyang,
Songgang Town, Baoan District,
Shenzhen, CHINA
Telefon:
+86 138 2870 4383
E-post:
contact@szmeifu.com
Hemsida:
www.mfgroup.se

Adress Boställsvägen 1, 702 27 Örebro
019 10 00 50 • www.asahidia.se

JAMS AB

NÖJDA KUNDER HITTAR ALLTID VÄGEN TILLBAKA!
VÅRA KUNDER ÄR NÖJDA KUNDER!
BYGGSPECIALISTERNA I GÄVLE AB, UPPLANDSGATAN 4A, 802 83 GÄVLE, TEL. 026-678 57 50

I över 15 år har vi utfört service och reparationsarbete åt Mats Flood Produktion.
Låt oss hjälpa dig också!
Adress Lunda 747 91 Alunda Telefon 0174-361 32 Mobil 070-589 31 50

• Concept: JS MEDIA TOOLS A/S • 12468 • www.jssverige.se

Vi tillverkar
och levererar
Diamant- och
Bornitridverktyg
till Industrin.

