
2020-12-07

Företaget som faktiskt serietillverkar 3D-printade detaljer.
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Vem är jag, och vad är Lasertech?

• Karolina Johansson.
• Jobbat på Lasertech sedan 8 mars 2004.

• Lasertech LSH AB
• Grundades år 2000.
• Svetsning, märkning, härdning, påläggning 

av tråd och pulvermaterial med laser.
• Idag är vi 20 anställda varav två arbetar 

med additiv tillverkning.
• Största bredden i Norden inom 

lasersvetsning. 



Vi startade vår resa in i 3D-printingen 2014
• Lasertech tar beslut att investerar i två 3D-printrar.

En EOS P396 och en EOS M290.
• I juni 2014 påbörjas byggandet av vår första 3D-verkstad. 
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• Vi satsade från start på industriell 
tillverkning med siktet inställt på metall!
• SAABs olika divisioner har sedan starten 

varit aktiva som uppdragsgivare med många 
olika projekt.
• Ett av de första projekten som byggs i metall 

är ”Svanhalsen”.
• Slutet 2014 börjar arbetet att utveckla 

kylplattor med SAAB Surveillance.
• Envishet, engagemang och en vilja att lära

sig har format den relation vi idag har med 
flera företag och universitet och högskolor.
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• Samtidigt som arbetet med kylplattorna fortgått har intresset varit mycket 
stort även från många olika kunder i många olika branscher. De första åren 
hade vi flera hundra besökare.
• 3D-printningen och lasersvetsningen ”gav” varandra kunder, och ger 

naturligtvis fortfarande.
• Vi har printat till allt från konstnärer till försvar,

och allt däremellan.
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• Ett led i att kunna skala upp tillverkningen av detaljer har varit att gå från 
"verkstad" till "fabrik".
• Det har skapat förutsättningar för vidare tillväxt samt förbättrat arbetsmiljön.
• Idag har vi 3 st metallprintrar från EOS.
• I år påbörjades serieproduktionen av kylplattor. 
• Fler detaljer som serietillverkas finns redan och fler kommer.
• Vi kommer under nästa år att påbörja rekryteringen av ytterligare en person 

till 3D-avdelningen.
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Tack för uppmärksamheten!
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”Vi följer inte utvecklingen, vi leder den”


