Branschorganisationen för vattenskärning
Med ett stort intresse för vattenskärningens närmast oändliga mångsidighet, är SWA´s ambition att
utforska och utveckla tekniken maximalt inom områden där våra medlemmar ser största nytta.
SWA har verkat sedan 1996 och står för ett brett nätverk av slutanvändare, leverantörer och underleverantörer. Stadigt växande
och med idag ca 100 aktivt verkande företag i Skandinavien samt kontakter inom forskning och utveckling över hela världen,
ses vi som en viktig och oberoende aktör i branschen. En aktör som kontinuerligt driver projekt och undersökningar, såsom
Miljörapporten vilken behandlar vattenskärningens avfall och ger medlemmarna möjlighet att spara både miljön och pengar.

Håll Dig uppdaterad!
Häng med i det senaste från branschen via våra medlemsbrev och
kompetensutveckla er genom intressanta seminarier eller studiebesök
på mässor och evenemang.

Marknadsför Ert företag!
Deltagande på mässor och utställningar är en uppskattad källa för nya
affärer hos våra medlemmar, där möjlighet också ges att personligen
närvara för att tala för det egna företaget likaväl som för föreningen.
Medlemmarnas egen länk på vår hemsida blir en given reklamplats,
känd som en naturlig första anhalt för nya i branschen och alltid med
senaste nytt.

Var med och påverka!
Det är föreningens medlemmar som bestämmer var den gemensamma
ekonomin skall satsas. I vår produktpresentation nedan ges en insikt i
projekt som slutförts hittills. Kanske sitter Ni med en frågeställning eller
idé som är av generellt intresse, tveka då inte att höra av er till SWA!

Produkter
Konstruera för vattenskärning är boken som bör finnas i varje tillver-

kande företag. Den används, både av slutanvändare och leverantörer, som en
beskrivande presentation av abrasiv vattenskärning. Framförallt ges instruktioner
och handfasta råd om vad man som kund bör tänka på vid konstruktion och
beställning av AWJ-skurna produkter.

SWA’s Miljörapport har utarbetats i samarbete med SWEREA

Swecast och klassificerar avfallet vid skärning av stål, rostfritt, aluminium,
koppar och titan. Samtliga visar på mycket låga värden av utlakning och ger
därmed nya deponimöjligheter som sparar pengar, miljö och energi.
Rapporten är utformad för att uppfylla befintliga mottagningskriterier och
säljs per användarlicens.

Snittnorm.

SWA har under flera år arbetat för att ta fram ett
normverktyg för praktisk och lättanvänd jämförelse av snittkvaliteter.
Den färdiga produkten utesluter missförstånd och skillnader i snittkvaliteten, en grundläggande faktor i priskalkyler med vattenskärning.

Metodjämförelse.

Rapporten som publiceras inom kort, ger
en aktuell jämförelse i skärteknikernas olika för- och nackdelar
samt fungerar som en guide för klienter som känner sig osäkra i
sina val av tillverkningsmetod.

Medlemsavgiften om totalt 3 000 SEK betalas årligen och består av 250 SEK momsfritt samt 2 750 SEK exkl. moms.
.................................................................................................................................
För mer information, vänligen kontakta Medlemsservice, Lars Martinsson
WWW.SWA.SE Telefon/Fax 0457-155 80 eller E-post info@swa.se

The trade organization for waterjet cutting
With a keen interest in the virtually unlimited versatility of waterjet cutting, the objective of the SWA is to
explore and maximize the development of the technology within the areas most useful to our members.
SWA has been active since 1996 and includes a wide network of end-users, suppliers and subsuppliers. Steadily growing and today with
about 100 companies across Scandinavia as well as research and development contacts all over the world, we are seen as an important
and independent actor in the business. A player who continuously drives projects and investigations, the latest being the Environmental
Report dealing with waterjet waste handling and offering our members the possibility to save both the environment as well as a great
deal of money.

Keep up to date!
Catch up with the latest from waterjet through our newsletters
and develop your competence at interesting seminars and
meetings on fairs and gatherings.

Market your company!
Participation in fairs and exhibitions is a valued source of new
businesses among our members. The possibility to personally
attend and promote your company at these gatherings is also a
great advantage.
Every member’s link on our website also serves as an advertisement, being the natural first step for clients new to the business
as well as showing the latest news!

Involve for your own benefit!
It is the members of our association who decide where the
common finances should be invested. Our products presentation
below is an insight into projects finalized so far. If your company
has another issue or idea to discuss, please do not hesitate to
contact SWA!

Products
Design for Waterjet Cutting is the book for every manufacturing

company, used both by endusers and suppliers, to give a thorough presentation of waterjet cutting. Above all, it gives precise instructions and advise on
what a client should consider when designing and discussing the purchase of
waterjet cut parts.

SWA´s Environmental Report has been developed in cooperation

with the Swedish Foundry Association and classifies the waste from cutting
steel, stainless, aluminium, copper and titanium. The report proves very low
values in leaching from all mentioned materials and therefore new depositing
possibilities in saving money, environment and energy. Meeting existing handling
criterias the report is sold per license.

AWJ Cut Quality Norm. SWA has during several years been

working to develop an easy-to-use standardized tool for comparison
of cutting qualities. The finished product eliminates misunderstandings
and differences in the cutting quality, one of the base factors in waterjet
price-calculations.

Methods comparison. Soon to be published, this report

gives an updated bench-mark of the existing cutting technologies
and also functions as a guide for clients who may feel unsure in
their choice of production methods.

The annual membership fee is 3 000 SEK (approximately 315 EUR) advance payment.
.................................................................................................................................
For more information, please contact our Membership service, Lars Martinsson
WWW.SWA.SE Phone /Fax +46 457 155 80 or E-mail info@swa.se

