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PRODUCERAR

FÖRVERKLIGAR 

FÖRÄDLAR

”Vi producerar 
 och förverkligar 
 idéer”

I  Parsgruppen �nner ni  en erfaren produktionspartner 
med bred kunskap inom avancerad svetsning och be-
arbetning. Med hög grad av idérikedom utvecklar vi 
avancerade produkter själva eller tillsammans med våra 
kunder.

Parsgruppen arbetar efter devisen ”Vi producerar och
förverkligar idéer”. Samarbetet mellan kunden och vår 
organisation utgör själva kärnan i vår verksamhet och 
en nära samverkan redan vid idéstadiet i en produk-
tionsprocess kan bidra till effektivare lösningar både 
vad gäller kvalitet, funktion och pris. Parsgruppen 
strävar efter att lägga grunden för ett nära samarbete 
som gynnar alla parter från idé till färdig produkt. 

Tillverkningen sker i våra välinvesterade maskinparker 
där vi också använder oss av Pars Produktionssystem 
(PPS). Pars Produktionssystem säkerställer vår leverans- 
precision och kvalitet, kortar våra ledtider och garan-
terar ett konkurrenskraftigt pris. Alla våra dotterbolag 
tillämpar PPS.



 

 

 
 

 
 
 

 

 

BTT är din specialist på tunn- och mediumplåt med 
förmåga att skapa optimala produktionslösningar för 
ditt företag. Vi laserskär, robotsvetsar, bearbetar, 
pulverlackerar och monterar till kompletta produkter 
och system.

Genom att investera kontinuerligt i vår maskinpark och 
vår personal säkerställer vi att produktionen är effektiv 
och håller hög kvalitet.

Vi är gärna med så tidigt som möjligt i våra kunders 
utvecklingsprocesser. Detta för att kunna dela med oss 
av vår produktionskunskap. Våra erfarna produktions-
tekniker kan med sin kunskap bidra med kostnads-
effektiva lösningar för just er produkt.
 
BTT hanterar både långa och korta produktionsserier 
till korta ledtider, rätt kvalité och hög leveranssäkerhet.

ACAB tillverkar komplexa, tunga och medeltunga 
mekaniska plåtkonstruktioner. Fokus ligger på 
avancerad svetsning och maskinbearbetning.

Vi erbjuder komplett tillverkning, från skärning till 
ytbehandling och montering.

ACAB investerar ständigt i både maskinpark och 
personal med målet att använda den senaste tillverk-
ningstekniken. Automatisering och processtyrning ger 
korta ledtider och hög �exibilitet i tillverkningen.

Vi söker alltid ett samarbetsförhållande med våra 
kunder. Vi vet att god samverkan optimerar kundens 
konstruktioner och kostnadseffektiviserar tillverk-
ningen.

Hos oss kan kunden alltid känna sig trygg med både 
leveranssäkerhet och kvalitet. Kritiska artiklar kontroll-
eras av egen examinerad OFP - personal. ACAB 
innehar även svetscerti�ering enligt SS-EN ISO 3834-2.
 

ABL har lång erfarenhet av redskap och tillbehör till 
entreprenadmaskiner såsom hjullastare, grävmaskiner, 
teleskoplastare samt timmer- och virkesredskap.

Vi både utvecklar, konstruerar och producerar våra 
originalredskap. All konstruktion och tillverkning sker
i Sverige, vilket ger oss möjlighet till unika och special- 
anpassade produkter för kundens speci�ka behov. ABL 
tar ett helhetsansvar, från konstruktion till tillverkning 
och försäljning.
 
Fokus ligger på prestanda, miljö och design. Våra 
produkter är designade med hjälp av 50 års erfarenhet 
i branschen. Detta och ett nära samarbete med maskin- 
förare över hela världen hjälper oss att utveckla både 
effektivare och säkrare produkter.

Naturligtvis är vi certi�erade enligt ISO 14 001, men 
vårt miljöarbete slutar inte där. Vi har även ett helt 
produktprogram som andas miljötänk. Dessa produk-
ter går under namnet ECO-line.


