
”När det behövs jobbar vi 
dygnet runt för att hålla 

igång riggarna”

E  nkla saker klarar borrar-
teamen på egen hand, men 
sådant som rör hydraulik eller 

kräver verkstadsarbete hamnar hos 
oss.

– Bråttom är det alltid. Kun-
derna väntar inte, så riggarna 
måste fungera. Idag har bolagen 
i  Styrud-koncernen så många 
 maskiner igång samtidigt att vi inte 
kan förlita oss på externa  verkstäder, 
utan måste ha egna verkstads-
resurser med rejäl kapacitet.

Akut och förebyggande
Självklart är det viktigt att fixa akuta 
fel på maskinerna snabbt. Om en 

rigg blir stående drabbar det många 
kunder, så verkstadsteamet arbetar 
även på längre sikt. Maskiner, bilar 
och släp kräver löpande underhåll 
och service och därför finns ett 
 rullande underhållschema, där varje 
maskin regelbundet gås igenom.

Service handlar även om pengar. 
Att köra tills det rasar blir dyrt 
i långa loppet. Det vet man på 
Styruds verkstad.

Hydraulik, lagerbyten och 
renoveringar
Mycket av det verkstaden gör 
 handlar om hydraulik. Men även 
spruckna ramar som ska svetsas 

och lager som behöver bytas. Plus, 
 givetvis, massor av reparationer av 
själva borrutrustningen. 

– Vi tillverkar en hel del också, 
berättar Fredrik Ström. Det handlar 
t ex om borrtillbehör som rymmare, 
men även udda prylar för speciella 
jobb. Dessutom är många  maskiner 
mer eller mindre specialbyggda 
för sitt ändamål och kräver därför 
speciell omsorg.

– Vi utvecklar och  förbättrar 
maskinerna hela tiden. Ofta 
handlar det om åtgärder för att 
öka  driftsäkerheten, men också 
 ombyggnader för att förbättra 
 utrustningens prestanda. Det är 
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Styrud har satsat på moderna 
maskiner ända från början. 
Men riggarna körs hårt, och 
därför händer akuta saker 
 varenda dag, berättar Fredrik 
Ström, verkstadschef på Styrud. 
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likadant med bilar och släp – alla 
 borrarteam har speciella önskemål. 
Vi ser till att det blir som de vill.

Uppfinningar och 
 verkstadsteknik
Jerry Grundberg har förekommit 
tidigare i Påhugget, men då som en 
av uppfinnarna bakom Styruds egen 
borrmetod StyroRock.

Jerry är ett äkta verkstadsproffs, 
en kille som lätt fixar sådant som 
andra tvekar inför. Han  tillverkar 
alla övergångar och adapters 
som behövs, han svarvar gängor 
och fräser som ingen annan. Att 
han dessutom kan det mesta om 

 hammarborrning är grädde på 
moset.

Rallycross är en merit.
– Den senaste mekanikern vi 
 anställde kör rallycross och är 
van vid att  improvisera för att 
hålla igång bilen. Den  kreativiteten 
 kommer väl till pass hos oss. Vad 
gör man när den reservdel som 
behövs finns i USA och riggen 
ska börja borra i Jönköping om 
åtta timmar? Sådana problem är 
 vardagsmat för oss här på verkstan, 
avslutar Fredrik.  

Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från Styrudkoncernen 
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Fredrik Ström, 

verkstadschef på Styrud.

Jerry Grundberg, 

uppfinnare och 

 verkstadsproffs.


