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För att underlätta kundens val av material 
har det gjorts ett flertal tester där Magnelis® 
jämförts med Galfan, Aluzink, andra zink-mag-
nesiumbeläggningar samt varmförzinkad plåt. 
Materialen har utsatts för saltspraytest, cykliska 
korrosionstester, tester i alkalisk miljö samt 
tester i verklig, havsnära miljö.

Magnelis® är marknadens enda C5-klassade 
metallbelagda plåt och det var därför inte för- 
vånande att testet visade ett klart bättre re-
sultat för Magnelis® än de övriga metallbelagda 
plåtarna. Det märks även tydligt på marknaden 
där efterfrågan växer explosionsartat. För att 
möta den stora efterfrågan fortsätter Arcelor-
Mittal kontinuerligt öka sin tillverkningskapacitet 
på Magnelis®.  De tillverkar just nu 1.5 miljoner 
ton per år fördelat på fyra stålverk i Europa.
Utöver sitt överlägsna korrosionsmotstånd så 
besitter Magnelis® en unik självläkningsförmåga. 

På klippkanter och hålbilder, men även vid repor, 
bildas oxider på ytan som läker skadan på gods 
ända upp till 6 mm tjocklek.
Det höga korrosionsmotståndet medför även 
starka miljöfördelar. Magnelis® uppvisar en 
mycket lägre zinkavrinning än övriga metallbe-
lagda plåtar. Detta blir ännu tydligare ju  
aggressivare miljön är där plåten befinner sig. 

Är du intresserad av mer information kring Mag-
nelis®? Tveka inte att kontakta någon av våra 
duktiga säljare. 
Hur kan vi hjälpa dig?

Tobias Fischer, Försäljningschef 

Turbulenta tider

VD summerar

Magnelis® - bäst i test!
Marknadskommentar

Tobias Fischer, Försäljningschef

Resultat från saltspraytest enl ISO 9227 på plan yta med 20 µm beläggning

Magnelis®  
efter 34 veckor

Galfan  

efter 28 veckor

Aluzink®  
efter 34 veckor

Varmgalvaniserat  

efter 6 veckor

Det finns ett stort utbud av metallbelagda 
material på marknaden. Med ökande kund-
krav och växande fokus på hållbarhet kan 
det vara en djungel att välja rätt bland alla 
egenskaper och parametrar som de olika 
stålsorterna besitter. 
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Magnelis® ZM120 C4-klass

Vi lagerlägger dessutom ett stort antal kundunika material.

Magnelis® ZM310 C5-klass

MAGNELIS® STANDARDSORTIMENT PÅ VÅRT LAGER

Vem hade räknat med ett krig i Europa 2022? Eller  
inflation över 9% och elpriser på flera kronor? Det har 
varit många obehagliga överraskningar under detta 
år och vi har väl tyvärr inte sett slutet ännu. Vi kan 
konstatera att året bjudit på en berg-och-dalbana i både 
efterfrågan och prisnivåer där vi nu kommit ner från en 
extremt hög prisnivå efter krigsutbrottet, till en nivå som 
känns mera rimlig. Dock har kostnaderna för energi och 
utsläppsrätter stigit så kraftigt i Europa att stålverken 
har svårt att producera med lönsamhet vilket har lett till 
stora nedstängningar av kapacitet runt om i Europa.

Så vad händer nu? Efterfrågan har minskat under hösten 
men vi vet också att lagren hos kunder och distributörer 
runt om i Europa har varit, och fortfarande är, höga. 
Man bedömer därför att efterfrågan kommer att öka 
under första kvartalet då lagren behöver fyllas på igen 
och vi på AMBE upplever samma situation med våra 
lagernivåer. Vi räknar därför med att börja köpa mer 
under våren. Priserna har nu justerats ner så pass att de 
knappast kommer att sjunka så mycket mer. Det finns 
därför en möjlighet att vi kan få se en liten prisuppgång 
till våren igen.

Vi är nog alla beredda på en tuff vinter och ett 2023 
med många utmaningar. Vi måste därför rusta oss 
och  gör mycket i Karlstad för att bli ännu vassare i 
erbjudandet till våra kunder. Vi bygger ut, vi digitalise-
rar och vi letar nya lösningar i stort som smått för att 
kunna jobba så smart och effektivt som möjligt. Det  
är givetvis vår förhoppning att våra kära kunder ska  
se fördelarna med detta.

Givetvis jobbar vi även med hållbarhetsfrågor och inte 
minst erbjudanden om grönt, eller i alla fall GRÖNARE, stål. 
Vi känner förändringens vind blåsa i stålbranschen och 
efterfrågan på grönt stål stiger stadigt. Vi kan redan idag 
erbjuda gröna certifikat men även stål producerat med 
70-80% lägre CO2-avtryck. Inom 2-3 år kommer vi ha 
tillgång till helt fossilfritt producerat material. Hör av dig  
för mer information om våra hållbara erbjudanden!

Richard Ralsgård, VD
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Vi bygger ut och digitaliserar

En kopp kaffe på Elmia?

Sturesson ut -  
Wickström in
Efter många år inom stålbranschen, varav elva här 
hos oss på AMBE, så har Martin Sturesson nya 
utmaningar i sikte. Martin har främst tagit hand  
om våra stora konton inom Automotive-segmentet 
och kommer att vara en saknad medarbetare.  
Vi önskar honom all lycka med karriärbytet och 
med sin nya roll som sportchef på Halmstadtravet. 

Men efter regn kommer solsken. Vi kan glatt 
meddela att vi säkrat en riktigt kompetent er-
sättare i vår säljkår genom Mathias Wickström.  

Mathias har en gedigen bakgrund inom stålin-
dustrin där han senast arbetat nio år med rostfritt 
stål på Stappert. Han har även arbetat 14 år på 
Ruukki som säljare och produktspecialist samt 
som planerare och maskinoperatör. 

Ni kan träffa Mathias redan på Elmia i november.

Just nu bygger vi ett nytt lager för större tillgäng-
lighet och bättre service till våra kunder.

Här kommer vi att lagra formatplåt, i både stan-
dard- och kundunikt format, för snabb leverans 
till kunder runt om i Sverige. Vi kommer att få ett 
utökat lager av varmvalsat, kallvalsat, galvplåt, 
Aluzinc och Magnelis®. 

Efter ett par års "vila" är vi återigen på plats på 
Elmia Subcontractor och ser fram emot att träffa 
både gamla och nya kunder. 

Varför inte komma förbi på en kopp kaffe och ett 
snack kring Magnelis®, det C5-klassade, hållbara 
alternativet för metallbelagda material. 

Vi berättar också mer än gärna om XCarb, 
ArcelorMittals varumärke för hållbart, koldioxid-
reducerat och, på sikt, helt koldioxidfria stål.  
Ett ämne som ligger oss varmt om hjärtat och 
som vi gärna pratar länge om. 

Ni träffar oss i A-hallen, monter A07:16 där vi står 
tillsammans med BE Group. 

Mässan pågår 15-17 november.

Varmt välkomna!

Under hösten kommer vi även att genomföra ett 
stort digitaliseringsprojekt för att fortsättningsvis 
kunna jobba enklare, smartare och säkrare i lager 
och produktion. 

All kommunikation kommer fortsättningsvis att ske 
digitalt och vi kommer att slippa springa runt med 
papperslistor och arbetsorder. Istället ska allt kunna 
skannas och vi kommer att ha RFID-taggar i våra 
etiketter för automatisk avläsning. 

Systemet kommer dessutom att tala om för oss var 
det är smartast att ställa gods; nära maskinerna om 
det snart ska produceras eller längre in i lagret om 
det inte ska levereras idag. 

Fler digitala lösningar är på gång vilket kommer att 
gynna såväl kunder som våra anställda. 

Vi hoppas ni hänger med på vår resa!

Christian Bergqvist

Lars Levin

Personalnytt

Sven Peterson och Torleif Bergkvist

Nu händer det mycket spännande hos oss här i Karlstad! Vi jobbar för ständig förbättring 
vilket är ett måste om vi ska fortsätta vara Nordens vassaste Steel Service Center.

Mathias Wickström, ny säljare

Martin Sturesson lämnar AMBE efter elva år

Byggledare Patrik Rinaldo är nöjd med byggprocessen


