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VI SÄTTER FÄRG PÅ 
ANDRAS VARDAG
Har du letat efter en samarbetspartner som klarar att blästra och pulverlackera allt från små till riktigt stora produk-
ter? Har du dessutom krav på perfekt förbehandling och hög kvalitet på målad yta? Då ska du inte tveka längre. Collor 
är leverantören för dig. Vi har kunder från hela Norrland som t.ex. Luleå, Skellefteå, Umeå och Örnsköldsvik.

Collor är en av norra Sveriges mest kompetenta leverantörer av pulverlackering. Vår anläggning är anpassad för en 
flexibel produktion, hög kapacitet och högt tempo. Givetvis klarar vi även snabba leveranser av mindre detaljer.

Välkommen att läsa mer om oss på www.collor.se

FÄRG, FÄRG, FÄRG
Vi håller ett 100-tal färger i 

standardlager. Vi arbetar med 
både RAL- och NCS-systemen 
så du kan i princip få vilken 

nyans du vill.

Proffs på tillverkning av  
specialmaskiner sedan 80-talet 
Forsell Maskin AB i Skellefteå grundades 1980 av Arne Forsell men gick då under namnet ARFO. Företaget drivs sedan 20 år tillbaka av 

Arnes son Jörgen. I företaget finns även en tredje generations Forsell, Jörgens son Linus som började arbeta på företaget 2017. 

Forsell Maskin tillverkar maskiner som skräddarsys enligt behov för industrier av alla de möjliga slag. De sista 10 åren har vi jobbat 

mycket mot husfabriker. Alla maskiner är CE-märkta och tillverkade med material av högsta kvalitet. Med lång erfarenhet i branschen 

kompetenta och drivna medarbetare tar Forsell Maskin fram skräddarsydda helhetslösningar för sina kunder. 

Kunderna finns i många olika länder och över hela Sverige. Oavsett var du befinner dig, är du välkommen att kontakta Forsell Maskin 

för ett förslag eller en förstudie.

Totalentreprenör 

När du anlitar Forsell Maskin som totalentreprenör för tillverkning av din maskin är vi med dig från ritning till färdig maskin. 

Vid totalentreprenad ingår:

• Förslag/förstudie 

• Offert

• Konstruktion/design/riskanalys

• Tillverkning

• Montering/driftsättning

• Dokumentation/CE-märkning
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BoKlok/Skanska

Monteringslina för husmoduler.  

340 meter lång. 

11 meter bred.

Referensobjekt
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Vill du höra mer om hur man skapar säker produktivitet?
Kontakta vår produktchef Mikael så hjälper han dig! 
Mikael.bjurklint@sick.se • +46 10-110 10 64

Öka din produktivitet med bibehållen säkerhet. Med oss som din partner kan du dra nytta av säkerhets- 
lösningar som förenklar och får dina processer att löpa smidigare. Vi flyttar ständigt gränserna för vad som 
är möjligt i samspelet mellan människa och maskin. Anpassade lösningar för robotapplikationer och mobila 
plattformar, nu också för utomhusmiljö – allt hänger samman.
Intelligenta lösningar från SICK. www.sick.com/safe-productivity

Referensobjekt
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USA

Monteringsbana husmoduler. 

200 meter lång och 12 meter bred.



Miljö & hållbarhet 
För Forsell Maskin har det alltid varit självklart att ha miljön i åtanke i allt vi gör. Vi jobbar därför aktivt med att arbeta lokalt så långt som 

det går, även om arbete i andra delar av Sverige förekommer. Vid transport av maskiner och material planeras detta in i detalj för att ha 

så lite påverkan på miljön som möjligt. Även samtransport hör till vardagen hos Forsell Maskin.  

För att skapa hållbara produkter ser Forsell Maskin även till att använda material av högsta kvalitet, för att ge maskinerna en lång livs-

längd. Spillmaterial som blir över vid tillverkning av maskiner smälts ner och återanvänds till andra produkter. 

Globala mål
Med detta i ryggen, är det därför en självklarhet för Forsell Maskin att stå bakom FN:s globala mål.  

De mål vi arbetar lite extra med just nu är: 
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Referensprojekt

Skanska/BoKlok.

Klämmande lyftok. För lyft av väggar. 

Tjocklek från 100 mm till 450 mm.  

Vikt 3 100 kg.

Skanska/BoKlok

Stående vägglina. 

100 meter lång för transport av  

yttervägg och modulskiljande vägg.

Lindbäcks Bygg

Lyftplattformar för monteringspersonal. 

Längd 12 meter. 

Lyfthöjd 3,5 meter.
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Fästelement till industrin sedan 1985
Fästelement, skruvar muttrar m.m.
Balansblock, kundanpassade.
Gjutning-Bearbetning.
Kugg o Tappväxlar.

ROFAB 
Skolgatan 33  915 34 Ånäset
0934-205 80  www.rofab.se



Referensprojekt

Podcomp

Kakelsättare. 

Kakling av liggande badrumsväggar. 

Valfri storlek.

Lindbäcks Bygg

Förberedelse innertak. 

Målning/Elmontage.

Lindbäcks Bygg

Målning innerväggar. 

Manuell maskin inklusive sprutbox.
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Besöksadress:

Svedjevägen 8G, 931 36 Skellefteå

Telefon: 

0910-73 39 30

E-post: 

info@forsellmaskin.se 

Hemsida: 

www.forsellmaskin.se   


