
   

The MF Group

Product ion Partn
ers

   
ST

RÖMS MEKANISK
A

En internationell  
helhetspartner



SIDAN 2



0293-666 77 • www.tierpsbilen.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.

MF Group är en koncern som består av moderbolaget MF Produktion AB, 
MF Precision Production Ltd och B. Ströms Mekaniska AB.
 
Vi startade i Tierp 1992 och har nu 30 års erfarenhet och hög teknisk  
kunskap om kvalificerad tillverkning av komplexa detaljer och verktyg av  
högsta kvalitet till främst maskin-, medicin-, elektronik- och försvarsindustrin. 
Idag har vi tillverkning i såväl Tierp som Degerfors och Shenzhen i Kina. Den 
moderna mekaniska verkstaden i Kina startade vi 2005 för att komma närmare 
våra internationella kunder, och verksamheten bygger på samma principer 
som arbetet i Sverige. Att hålla en hög servicenivå är viktigt för oss, oavsett 
om våra kunder befinner sig i Sverige eller någon annanstans i världen.

Vi strävar efter nära och långsiktiga samarbeten med våra kunder och åtar oss 
allt från enstaka tillverkningsoperationer till totallösningar där vi producerar och 
levererar färdigmonterade produkter. På MF Group är medarbetarna den  
viktigaste kuggen. Alla våra medarbetare har hög kompetens och får fortsätta att 
utvecklas inom företaget, med följden att vi har väldigt låg personalomsättning.  
Ni kan alltid lita på att vi levererar högsta kvalitet.

Vi ställer oss bakom FN:s globala mål för en hållbar utveckling.

Om oss
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Triometgruppen Gästrike Stål AB

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

Kvalitet och kompetens



• Specialstål från Böhler och andra tillverkare.

• Svängkranslager från ThyssenKrupp Rothe Erde

• Momentverktyg, fästelement och tillbehör från ITH.

www.pegol.se

Industrins leverantör av

När MF Group vill 
erbjuda kvalitet och 
precision utöver 
det vanliga!

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,  
svart-oxidering, pulverlackering etcetera.
Gjutning av gummi och plast på metalldetaljer.
Montering.
Slutförpackning och leverans.
Spårbarhet och certifikathantering.

Vi är stolta över att vara kända för att hålla hög kvalitet. MF Group har skickliga 
och ansvarsfulla medarbetare med lång erfarenhet, en modern maskinpark och 
goda nyckeltal på reklamationer. Den höga kvaliteten på våra produkter är en direkt 
anledning till att våra kunder anlitar oss, men att hålla en hög kvalitet även på hur 
företaget sköts och hur vår organisation fungerar är också viktigt för oss. Vi vill vara 
en engagerad och förtroendeingivande affärspartner, och jobbar därför systema-
tiskt med kvalitets- och miljöfrågor.

MF Group förfogar över en modern och väl underhållen maskinpark, som ger oss 
möjlighet att tillverka högkvalitativa produkter av svårbearbetade material som hög-
legerat stål, hårdmetall, rostfritt och komposit. Vår styrka ligger i tillverkning av kom-
plicerade detaljer och verktyg med extremt höga krav på ytfinish, mått och form.

Vi arbetar med ett och samma affärssystem i hela MF Group, och i och med våra 
tre olika tillverkningssajter kan vi tillverka prototyper och små såväl som stora serier 
– vi kan växa med våra kunder.

Inom gruppen innehar vi ISO 9001-, 9002-,  
14001- och 45000-certifikat.

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

Vi tillverkar 
och levererar 
Diamant- och 

Bornitridverktyg 
till Industrin. 

Vill ni också ha en  
professionell broschyr?
Hör av dig till våra annonskonsulter på  
040-699 09 00 eller hello@jssverige.se

”

MF Produktion

Det roligaste med mitt yrke är att utveckla  
verksamheten – kontinuerligt förbättringsarbete är 
ett starkt fokus. Det gör att vi ständigt kan stärka 
vårt erbjudande till kund.

Den kapacitet och kompetens vi byggt upp i 
gruppen gör att vi kan vara en produktionspartner 
som kan leverera högsta kvalitet och service till 
kundernas varierande behov.

- Tommy Svensson, VD
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Världsklasstillverkare av multifunktionella svarvar! 

www.jnmaskiner.se | info@jnmaskiner.se | 08-92 00 90

www.jnmaskiner
.se

NAKAMURA-TOME

   

MF Production

Tierp

MF Produktion
Moderbolaget MF Produktion finns i Tierp, med samma  
ägare som vid starten 1992. Här ombesörjer våra drygt 25  
medarbetare tillverkning, montering och inköp åt världsledande 
globala företag som förser industrin med verktyg.



MF Precision Production
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ision Production

Shenzhen

Det kinesiska dotterbolaget MF Precision Production Ltd startade vi i 
Shenzhen 2005 och har idag vuxit till att ha omkring 150 anställda. Den 
kinesiska ledningen har varit med sedan starten, och här arbetar kinesisk 
arbetskraft med finmekanisk tillverkning under kontinuerlig kontakt med det 
svenska moderbolaget. MF Precision Production Ltd arbetar enligt samma 
höga kvalitetskrav som våra svenska bolag. Vi satsar långsiktigt på både 
personal och en toppmodern maskinpark för att säkerställa samma nivå 
som MF Group alltid stått för. 
 
MF Precision Production tillverkar högprecisionsdetaljer främst i medelstora 
till större serier. Vi tillverkar både för export till Europa och för den  
kinesiska marknaden. MF Precision Productions levererar levererar  
högkvalitativa produkter till europeiska och kinesiska kunder, bland  
annat till en stor kund inom halvledarindustrin.



”

MF Precision Production

Värmebehandling sedan 1945

www.induktionsvarme.se

- Mike Zhang,  
   Platschef Shenzenfabriken

Jag har varit med sedan starten 2005 – och har 
under åren haft möjlighet att gå sida vid sida 
med svensk ledning. 

Vår kombination av svenska principer för kvalitet 
och verksamhetsstyrning, effektiva medarbetare, 
kombinerat med modern produktionsteknik gör 
oss till en stark spelare för serietillverkning i  

medelstora till stora serier.  



www.salahardarna.se

Vi är specialister på värmebehandling av alla 
förekommande verktyg och maskinkomponenter 

i olegerat eller legerat stål.
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Degerfors, som är en kontraktstillverkare med specialitet 
att tillverka mycket komplicerade artiklar både som 
prototyper och i mindre och medelstora seriestorlekar. 
Här finns expertis på avancerad bearbetning i 5-axlig 
fräsning, fleroperationssvarvning och avancerad  
tråd- och sänkgnistning. En stor del av Ströms  
Mekaniskas omsättning kommer från försvars- 
industrin, men även från energisektorn och industri.



Hör av dig till oss på 
040-699 09 00 eller hello@jssverige.se

Vill ni också ha en  
professionell broschyr?

”Med 50 års erfarenhet av komplex bearbetning tillför vi till MF Group 
specialistkompetens inom skärande- och gnistbearbetning. Vi har en 
passion för produktionsteknik och kan lösa de klurigaste detaljerna 
– utmana oss gärna!”

- Per Ström,  
   Platschef, Ströms Mekaniska
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Överlägsen 3D-prestanda
med RENGAGE ™-teknologi

Renishaw AB, Biskop Henriks väg 2, SE-176 76 Järfälla, Sverige                        +46 8 584 908 80                        sweden@renishaw.com
© 2022 Renishaw plc. All rights reserved.

www.renishaw.se/rengage

RENGAGE™-prober för verktygsmaskiner är en tillförlitlig och noggrann lösning för detaljinställning, mätning 
och kontroll av maskinens prestanda.

RENGAGE-prober är utmärkta att använda för mätning av komplexa former och konturer, och är idealiska för de komplicerade 
inspektionsuppgifter som krävs i dagens applikationer.

Superior 3D performance with RENGAGE technology 220 x 150 (SV).indd   1Superior 3D performance with RENGAGE technology 220 x 150 (SV).indd   1 20/01/2022   09:15:0920/01/2022   09:15:09

mfgroup.se

Tierp Degerfors Shenzhen

0586-406 00
info@stromsmekaniska.se

B. Ströms Mekaniska AB
Industrigatan 8, 
SE-693 35 Degerfors

+86 138 2870 4383
contact@szmeifu.com

MF Precision Production 
(Shenzhen) Ltd:
Huafeing Industrial Park, 
Datianyang, Songgang 
Town, Baoan District,  
Shenzhen, CHINA

+46 (0) 293 222 50
contact@mfproduktion.se

MF Produktion AB
Industrigatan 31
SE-815 44 Tierp, Sverige
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