
Torverk Industrial 
Doors AB 

• Bildat 1962

• All tillverkning sker i vår fabrik i värmländska
Torsby 

• 6000 kvm produktionsyta

• Omsättning ca 55 miljoner SEK(2020)

• Exportandel ca 12%

• Innovations drivet

• Tidig med sandwichkonstruktion (1982)

• Först med lyftande gångjärn

• Tidig att prioritera U och T-värde på våra
portar (energibesparing) 



Portbladets uppbyggnad

• Portbladet är 56mm tjockt
• Volymvikt polyuretanskum 52kg/m³. 
• Detta ger portbladet ett bästa snitt u-värde på 0,22W/m²K.
• Förstärkningar i portbladet tillverkas av 4mm 

DomexTM stål – härdat och extremt starkt stål
• Plåten är SSAB miljövänliga 

”Green Coat” i SUB280 för ökade sträck- och 
brottgränser

Vad bygger ett extremt robust portblad?

• Q-DOOR har testats för den högsta 
vindlastklassningen (5) enligt SS-EN 
12424, samt även högre tryck som 
motsvarar orkanvindar utan att ge vika.  



Kassettlinan



Eldrift Q-Door

Marknadens verkliga kraftpaket – dimensionerad för minst 2,6 miljoner öppningar



Situation före layout-
förändrning



Situation efter
layoutförändring



Effekter av layoutförändringen

Omsättning/ anställd har stigit med drygt 50% 
Antal portar/ anställd i slutmonteringen har ökat med 20%
Felprocent relaterat till produktion, hos kund, har minskat 4% till 0,3% sedan 
robotcell togs i drift.  



Robotcell

Vår gamla bearbetningsmaskin:
Gjorde 80% av alla borr, gäng-och fräsoperationer

Effekten i slutmonteringen blev att vi kunde missa att montera 
enstaka beslag, tätningar, fönster etc
Nya robotcellen ( som syns på bilden ovan):
Gör 100% av alla nödvändiga borr-gäng-och fräsoperationer

Tillsammans med kitvagnar, där artiklar på vagnar är oberoende 
programmerade av robotoperationer, gör att vi eliminerat fel där beslag, 

tätningar, fönster etc saknas hos kund.



Inmatning
Bearbetning
Utlastning



Nästa steg

• Tid för emballering i slutmonteringen är 8 minuter
per sektion. Den kommer att minska till 2 minuter.

Emballeringsline

• Hörnförstärkning samt cellgummilist och
glasninglist monteras i maskinpå kapad profil.
Minskar tiden för tillverkning av fönsterramar
med ca 80%

Fönsterprofilkap
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