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Niektóre „kamienie milowe” zapraszają do 
refleksji o tym, gdzie jesteśmy i jak do tego 
miejsca doszliśmy. 150. rocznicę istnienia 
firmy z pewnością można do takich okazji 
zaliczyć.
     Droga, jaką przeszła firma Sandvik, 
jest niezwykła, a jako jej pracownicy lub 
udziałowcy są Państwo jej ważną częścią. 
W tym specjalnym, jubileuszowym wydaniu 
naszego magazynu, noszącym tytuł "Spotkaj 
Sandvik" (Meet Sandvik), chcielibyśmy 
zaprezentować Państwu kilka obrazków 
z naszej imponującej historii. Lektura  
magazynu pokaże, że o ile wiele rzeczy  
w naszej firmie zmieniło się nie do pozna-
nia, to nasze podstawowe wartości pozo-
stają takie same. Wartości te to na przykład 
zawsze silny duch innowacji oraz, przede 
wszystkim, umiejętność zmieniania się wraz 
ze zmieniającym się światem. Wszystko 
to tworzy, moim zdaniem, "duszę" naszej 
firmy i wokół tego jednoczą się jej pracow-
nicy, niezależnie od tego, gdzie na świecie 
mieszkają i pracują.   

Firma jest jak żywy organizm – rozwija 
się, rośnie, przystosowuje się do zmieniają-
cych się warunków. Jeżeli tego nie będzie 
robić – zniknie. Sandvik zapewne by dziś nie 
istniał bez tej naszej umiejętności zmienia 
się w odpowiedzi na zmieniający się świat 
wokół nas. Pozostawanie w pozycji statycz-
nej nie jest po prostu dla nas żadną opcją 
– chociaż niektóre zmiany, jak na przykład 
przeniesienie siedziby głównej Grupy czy 
zmiana profilu działalności – bywają trudne 
dla wszystkich, którzy znaleźli się w ich 
centrum.

jedyną pewną rzeczą, którą można 
powiedzieć o przyszłości, jest to, że będzie 

ona inna od dnia dzisiejszego, a tempo zmian 
wydaje się ciągle rosnąć. Kiedy w 1962 roku 
Sandvik obchodził swój 100. jubileusz, poza 
granicami Szwecji pracowało około 1000 
pracowników. W latach 90. ub.w. liczba pra-
cowników wzrosła do 25 000. Dziś czterech 
z pięciu zatrudnionych w firmie Sandvik 
pracuje poza Szwecją.

Z powodu rosnącej globalizacji i powsta-
nia na świecie nowych, szybko rozwija-
jących się regionów, przyjęliśmy nową 
strategię, która przekształci Sandvik z firmy 
szwedzkiej w przedsiębiorstwo globalne. 
Będzie to się manifestować w mentalności,  
kulturze, różnorodności i w postaci możli-
wości kariery zawodowej i  prowadzeniu 
biznesu. 

Nową strategię wytyczono w odpowiedzi 
na najnowsze tendencje w globalnej gospo-
darce, które w najbliższych latach wpłyną na 
sposób prowadzenia działalności przez naszą 
firmę. Jedną z takich tendencji jest przesu-
nięcie gospodarczego środka ciężkości  
na świecie. W roku 2020 jedenastoma  
z 20 największych gospodarek świata będą 
kraje dziś określane jako rozwijające się. 

Dzięki wysokiej jakości swoich pro-
duktów i usług Sandvik z powodzeniem 
rozwija sprzedaż na tych nowych rynkach. 
Z drugiej strony, nasze zasoby ludzkie i ma-
teriałowe nie są dziś tam w wystarczającym 
stopniu obecne. W historii naszej firmy 
można  już było zaobserwować podobne 
tendencje. W latach 2006-2010 około  
63 procent wszystkich inwestycji Sandvik 
Group trafiło do Europy i Ameryki Północ-
nej, a tylko 20 procent do Azji, w tym także 
pewna ilość do Japonii, mimo iż region ten 
odpowiada za dużo większy udział w sprze-
daży Grupy.

„ 150 lat – 
to wielka 
rzecz”
Drogi czytelniku,

przesŁanie dyrektora generalnego

„ Patrząc w przy-
szłość, jestem 
pewien, że nasz 
200. jubileusz 
będziemy  
obchodzić jako 
firma jeszcze  
silniejsza niż  
dzisiaj”.
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aBy przyspieszyć rozwój, zwiększyć 
lub utrzymać dochody firmy i zapewnić 
wysoką innowacyjność na rynkach rozwi-
jających się, Sandvik zwiększy swoje zaan-
gażowanie na tych rynkach we wszystkich 
kluczowych obszarach swojej działalności.

Aby uczynić ten proces bardziej inten-
sywnym oraz zwiększyć przejrzystość i kon-
centrację na najważniejszych aspektach, 
firma została podzielona na pięć obszarów 
biznesowych. Na poziomie Grupy i na 
poziomach lokalnych powstanie silniejsza 
platforma, pozwalająca na lepsze wykorzy-
stywanie wspólnych zasobów.

W ramach nowej, uproszczonej struktury 
organizacyjnej nasi pracownicy – będący 
najlepszym kontaktem z rynkiem i klientami 
– przyjmą więcej odpowiedzialności i otrzy-
mają więcej swobody działania. Pozwoli 
im to pracować z większą energią, ale także 
zwiększy szybkość podejmowania decyzji 
w koncernie. Oznaczać będzie to także 
działania na rzecz bezpieczeństwa, kultury 
innowacji, lepszego wykorzystania talentów 
i kreowania liderów.

Dla mnie osobiście priorytetem numer 
jeden zawsze będzie bezpieczeństwo. Moim 
celem jest zero obrażeń ciała w wyniku 
wypadków przy pracy. 
dla udziaŁowców naszej firmy istotny 
jest nasz główny cel: stać się najlepszą firmą 
w branży i przynosić dochody. Dlatego  
planowane jest podniesienie wydajności  we 
wszystkich działach, tak by zapewnić wzrost 
i dochodowość firmy.

Patrząc w przyszłość, jestem pewien, że 
nasz 200. jubileusz będziemy obchodzić jako 
firma jeszcze silniejsza niż dzisiaj. To moje 
przekonanie opiera się na fakcie, że nasi 
pracownicy są dumni z bycia częścią naszej 

firmy – o czym miałem okazję wielokrotnie 
się przekonać – a towarzyszy temu wysoka 
kompetencja i szeroki asortyment znakomi-
tych produktów.

Nasza podróż statkiem o nazwie Sandvik 
trwa zatem nadal, a ja chciałbym skorzystać 
z okazji i wyrazić moją głęboką radość z fak-
tu, że wspólnie w niej uczestniczymy.

Olof Faxander, 
Prezydent i Dyrektor Generalny
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3 Olof Faxander 
"Droga firmy Sandvik z pewnością była fascynująca. 
Jako pracownicy i udziałowcy  jesteście Państwo 
ważną częścią tej drogi".

8 Długa droga
Od pracujących manualnie robotników z wcze-
snych lat firmy do pionierów IT w latach 70, po-
przez technologiczne innowacje i wyzwania  okresu 
wojen. Droga firmy Sandvik ma wiele kamieni 
milowych i jeszcze więcej bohaterów. 

 14 Globalna ambicja –
lokalna obecność
Jak Sandvik radzi sobie z działalnością na pięciu 
kontynentach, w 130 państwach.

20 Pięć obszarów  
Dlaczego Sandvik dostarcza odpowiednie rozwią-
zania do odpowiedniego klienta w odpowiednim 
czasie.

25 Kluczowe rynki 
Unikatowa kompetencja Sandvik Group pomaga 
firmom z wielu różnych gałęzi przemysłu – od 
wydobywania ropy naftowej na morzu i kopalnie 
na lądzie po lotnictwo. We wszystkich żywiołach 
Sandvik czuje się jak w domu.

32 Badania i Rozwój 
Przepis na sukces firmy Sandvik: wziąć 5000 aktyw-
nych patentów, dodać 2400 zdolnych pracowników  
i zainwestować 3 miliardy koron rocznie. Rezultat? 
Czołowa pozycja na świecie w obszarze badań 
i rozwoju.

35 Udziały w Sandvik 
Inwestycja stulecia?

8

26
Mój Sandvik 
Na stronie 26 i innych można spotkać boha-
terów dnia dzisiejszego. Pracownicy z całego 
świata opowiadają swoje historie. 

25

jubileuszowe 
wydanie   
Meet sandvik 
jest publikowane 
w 14 językach
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w celu stworzenia maksymalnego przełożenia w ramach 
każdego kluczowego obszaru biznesowego i aby zoptymalizować 
rozwój i rentowność firmy, od 1 stycznia 2012 roku Sandvik będzie 
podzielony na pięć obszarów biznesowych.

– Musimy dostosować strategię i organizację do szybko zmie-
niającego się globalnego rynku, gdzie umiejętność szybkiego 
reagowania jest warunkiem osiągnięcia sukcesu – mówi dyrektor 

generalny Olof Faxander. – Nowa organizacja oznacza skupie-
nie się na czterech obszarach, gdzie naszym celem jest zarów-
no pozycja lidera na rynku, jak i wysoki poziom rentowności. 
Musimy także przyspieszyć rozwój pozostałych obszarów naszej 
działalności. Dlatego w piątym obszarze biznesowym – Sandvik 
Venture – szansę rozwoju otrzymają mniejsze projekty z dużym 
potencjałem. 

sandvik Mining
W światowej czołówce 
w zakresie produk-
tów, rozwiązań i usług 
w dziedzinie podziem-
nego i odkrywkowego 
wydobycia skał zwięzłych 
i miękkich. 

sandvik Machining 
solutions
Światowy lider oferujący 
produkty zwiększające 
produktywność oraz 
rozwiązania dla prze-
mysłu zaawansowanej 
obróbki skrawaniem.

sandvik Materials 
technology
Tworzy wysokotechno-
logiczne, zaawansowane 
materiały i stopy dla 
wymagających zasto-
sowań. 

sandvik  
construction
Oferuje wysokowydajne 
produkty, rozwiązania 
oraz serwis dla wybra-
nych sektorów branży 
budowlanej.

sandvik Venture
Obszar biznesowy zmie-
rzający do stworzenia 
najlepszego środowiska 
rozwoju i rentowności 
dla atrakcyjnych  
i szybko rozwijających 
się projektów.

więcej o historii obszarów biznesowych można przeczytać na stronie 20.

Pięć obszarów biznesowych – jedna ambicja: 

 IDealNe DOPaSOWaNIe

Obszary biznesowe firmy Sandvik

sandVik dzisiaj

sukces firmy sandvik opiera się na jej unikatowej wiedzy 
w zakresie górnictwa i wydobycia minerałów oraz kształtowa-
nia metali i innych materiałów. aby przekuć tę wiedzę w roz-
wiązania pożyteczne dla firm w różnych gałęziach przemysłu, 
stworzono pięć odrębnych obszarów biznesowych 

>>
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Duch firmy 
Sandvik
Długofalowy globalny rozwój i sukces 
wymagają zmian i dopasowania się. Jednak 
osiągniemy te cele jedynie pod warunkiem, 
że pozostaniemy wierni wartościom, które 
czynią nas wyjątkowymi.

Duszą firmy Sandvik są jej wartości. 
Towarzyszą nam od 150 lat i nadal są 
naszym drogowskazem. Świat wokół nas 
ciągle się zmienia, podobnie jak techno-
logia, ale wartości pozostają takie same. 
Warunkiem rozwoju firmy jest globalizacja 
jej działań. Dlatego właśnie przykładamy 
taką wagę do przekazywania tych wartości 
naszym pracownikom na całym świecie. 

open Mind
Otwarty umysł oznacza ciągłe dążenie do 
ulepszeń, bycie otwartym na zmiany i nowe 
pomysły, zachowanie wolności działania.

Fair play
Sandvik jest świadomy odpowiedzialności 
za wpływ swoich działań na społeczeństwo, 
biznes i środowisko naturalne. Uczciwość 
w biznesie, dokładna rachunkowość, równe 
szanse, troska o środowisko, i respekt dla 
jednostki to kluczowe koncepcje w naszej 
pracy.

team spirit
W Sandvik Group pracujemy wspólnie 
jako zespół. Ta wizja obejmuje również 
współpracę z klientami na całym świecie.   

Wartość 
 wartości
Kultura korporacyjna firmy Sandvik 
rozwinęła się w Szwecji, ale dziś Grupa ma 
pracowników należących do różnych naro-
dowości i produkcję w wielu krajach. Około 
95 procent sprzedaży trafia do odbiorców 
spoza Szwecji. Jako firma globalna Sandvik 
przez cały czas musi się zmieniać i przysto-
sowywać do lokalnych warunków. Z drugiej 
strony ważna jest jednak także ciągłość, tak 
aby zachować i przekazywać dalej  wiedzę 
i podstawowe wartości firmy. 

Wartości te mają swoje źródło w oso-
bie założyciela firmy, Görana Fredrika 
Göranssona,  który 150 lat temu zdefinio-
wał zasady, które do dziś leżą u podstaw 
działalności firmy: determinacja, aby ciągle 
znajdować nowe rozwiązania i drogi pro-
wadzące do ulepszeń, prowadzenie biznesu 
w sposób uczciwy i trwały, bliskie relacje 
z pracownikami i klientami.

Na przełomie wieku rozpoczęto pro-
gram, który miał zidentyfikować wartości 
Sandvik Group. W jego toku wyłoniono 
trzy takie wartości: Open Mind (Otwarty 
Umysł), Fair Play i Team Spirit (Duch Zespo-
łowy). 

– Nigdy nie pracowałem w firmie, 
która miałaby silniejszy duch zespołowy 
i taką mocną kulturę korporacyjną – mówi  
Prezes Honorowy, Percy Barnevik, który 
rozpoczął pracę w firmie przed 40 laty. 

– Myślę, że wiąże się to z faktem, że 
siedziba firmy pozostaje w tym samym 
miejscu od wielu lat. Dobre praktyki są 
dziedziczone z pokolenia na pokolenie, 
a ludzie pozostają w firmie przez długi czas 
i są bardzo lojalni w stosunku do siebie. 
Być może jest w tym pewna sprzeczność, 
gdyż tworzenie globalnego przedsiębior-
stwa opiera się na innych zasadach – ale to 
działa! 

sandVik dzisiaj

NaJBlIżSze 150 laT
w szybko zmieniającym się świecie ważne jest, aby mieć 
wewnętrzny kompas. Firmie sandvik towarzyszy na jej drodze 
kanon wartości, który zawsze pozostanie aktualny. 

Open Mind

Fair Play

Team Spirit
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Sandvik  Group ustanowiła szereg zasad zwią-
zanych z troską o środowisko naturalne:

•  Bardziej efektywne zużywanie energii 
i gospodarka materiałami,

•  Mniejsza emisja do wody i powietrza,
•  Lepsze odzyskiwanie materiałów i produk-

tów ubocznych,
•  Redukcja wpływu na środowisko niebez-

piecznych chemikaliów,
•  Więcej produktów przyjaznych dla środo-

wiska.

Na etapie planowania produktów i operacji 
będzie  uwzględniany ich wpływ na środowi-
sko w czasie całego cyklu życia – od projekto-
wania do produkcji, od stosowania po wycofa-
nie z użytku i recykling. 

Sandvik dąży do stworzenia bezpiecznego 
środowiska pracy i zachęca pracowników 
do wydajnej pracy i realizowania celów 
firmy oraz swoich własnych. Naszą wizją jest 
osiągnięcie zerowego poziomu wypadków 
przy pracy w naszych zakładach.

zrównoważona przyszłość 

Bezpieczeństwo 

Ochrona 
 środowiska 

eco garden na terenie zakładów firmy sandvik w pune, w indiach, 
otrzymuje wodę pozostałą po procesach w zakładach

sandvik poddaje recyklingowi płytki 
węglikowe

Sandvik zawsze miał klarowną wizję przyszłości. 
To z pewnością jedna z przyczyn sukcesów firmy. 
Jej długofalowa strategia oparta jest na zaawan-
sowanych badaniach i rozwoju, najnowocześniej-
szych produktach, wytwarzaniu we własnych 
zakładach, efektywnym systemie logistycznym 
i finansowej stabilności, a także, oczywiście, dzia-
łaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju. 

Sandvik wierzy, że osiągnięcie sukcesu 
wymaga holistycznego podejścia, czyli  finan-
sową,  ekologiczną i społeczną odpowiedzial-
ność oraz poważne traktowanie koncepcji 
zrównoważonego rozwoju. Ważną i natu-
ralna rzeczą jest również bliska współpraca 
z dostawcami i klientami.

Zasady etyczne, ekologiczne i spo-
łeczne oraz dotyczące zrównoważonego 
rozwoju i bezpieczeństwa pracy zawarte 
są w Kodeksie Postępowania. Zrównowa-
żony rozwój stanowi integralną część pro-
cesu biznesowego i obejmuje odpowie-
dzialność, zarządzanie ryzykiem, dążenie 
do ulepszeń, zdrowie i bezpieczeństwo, 
etykę biznesową i prawa człowieka. San-
dvik przyjął zasady dotyczące społecznych 
i ekologicznych działań firmy pod nazwą 
Fair Play. Kwestie te można śledzić na 
specjalnym portalu w intranecie. Można 
tam również zapoznać się z Kodeksem 
Postępowania.
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sto pięćdziesiąt lat może nie brzmieć 
szczególnie imponująco, ale świat w tym 
czasie zmienił się przecież nie do poznania. 
W momencie założenia firmy, w 1862 roku, 
Szwecja była krajem głównie rolniczym. 
W USA trwała w tym czasie Wojna Secesyj-
na. Rok wcześniej zjednoczyły się Włochy. 
Kanada nadal była brytyjską kolonią. Chiny, 
pod rządami dynastii Qing, lizały rany po 
przegranej drugiej Wojnie Opiumowej 
z Wielką Brytanią, podczas gdy Indie były 
najcenniejszym klejnotem imperium brytyj-
skiego.

Dlatego trudno jest uwierzyć, że Sandvik 
jest dziś nadal tą samą firmą. Bądźcie jednak 
pewni, że duch firmy Sandvik jest taki sam 
jak wtedy. Co więcej, ten duch kształtuje 
także jej przyszłość.

Popatrzmy więc, gdzie jesteśmy, w jaki 
sposób tu doszliśmy i w jakim kierunku 
zmierzamy. 

Można by rzec, że wszystko zaczęło się, 
gdy Göran Fredrik Göransson (na zdję-
ciu) i jego współpracownicy udoskonalili 
tzw. gruszkę Bessemera, tak aby stała się 
ona bardziej wydajna. W rezultacie powstała 

metoda masowej produkcji stali. Tak więc 
historia firmy Sandvik zaczęła się od innowa-
cji – i tak jest nadal. W magazynie jubileuszo-
wym Meet Sandvik można znaleźć szereg 
przykładów naszej umiejętności ciągłego 
tworzenia innowacji.

Jednak początki są często trudne i nie 
inaczej rzecz się miała z naszą firmą.  
Na kolejnych stronach można przeczytać   
o wzlotach i upadkach firmy Sandvik i zoba-
czyć, jak zmiany i umiejętność dostosowania 
się do zmieniającego się świata przyczyniły 
się do jej rozwoju i sukcesów.

nasza droga-  
pierwsze 150 lat
przez 150 lat swojego istnienia sandvik przeszedł długą drogę – od 
małej szwedzkiej firmy do światowego lidera ze sprzedażą w 130 
krajach. większość rzeczy zmieniła się w tym czasie, choć i wiele 
kwestii pozostało niewzruszonych 

15
0
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Historia firmy Sandvik zaczęła się od bankructwa 

Rówieśnik brytyjskiej  
 rewolucji przemysłowej 

Dawni bohaterowie

1862 Göran Fredrik 
Göransson zakłada 
Högbo Stål & Jernwerks 
AB w Sandviken,  
w Szwecji. Firma pro-
dukuje stal wg. metody 
Bessemera.

1864-65 Filie w Danii, 
Norwegii, Wielkiej Bry-
tanii, Rosji, Niemczech 
i Francji.

1866 Finansista Johan 
Holm, który gwaranto-
wał płynność finansową 
firmy, bankrutuje, co 
z kolei powoduje 
bankructwo Högbo 
Stål & Jernwerks AB 
oraz osobiste bankruc-
two Görana Fredrika 
Göranssona.

1868 Wystawione na 
aukcji zakłady zostają 
kupione przez rodzinę 
i przyjaciół Göranssona 
oraz zrekonstruowane 
pod nazwą Sandvikens 
Jernverks AB. Najstar-
szy syn, Anders Henrik 
Göransson, zostaje 
dyrektorem firmy.

1872 Sandvikens 
Jernverk uczestniczy 
w Moskiewskiej Wysta-
wie Politechnicznej. 
Rosja jest największym 
rynkiem firmy z powodu 
dużego zapotrzebowa-
nia na materiały dla kolei 
i na stal na bagnety.

W końcu lat 50. XIX w. budowa 
kolei i statków parowych sprawiła, 
że szybko rósł popyt na stal. Aby 
temu sprostać, potrzebne były 
nowe technologie.

Dla przemysłowca Görana 
Fredrika Göranssona był to 
wyścig z czasem. Jego firma była 
niewypłacalna i konieczne stało się 
przekształcenie patentu Henry-
'ego Bessemera w przemysłową 
innowację.  

Z pomocą przyszedł kapi-
tał z Wielkiej Brytanii i Szwecji, 
co pozwoliło Göranssonowi 
uratować firmę i kontynuować 
doskonalenie procesu Besse-
mera. 31 stycznia 1862 r., w dzień 

obchodzony  potem jako urodziny 
firmy Sandvik, powstał Högbo Stål 
& Jernwerk.

W 1862 r. rozpoczęła się 
budowa zakładów metalur-
gicznych w Sandviken, a w lecie 
1863 gotowy był największy piec 
hutniczy w Szwecji. Zaraz potem 
rozpoczęły  pracę piece Besse-
mera. 

Mimo to w 1866 r. nastąpiło 
bankructwo  i zaprzestano pro-
dukcji. Trzy lata później powstała 
nowa firma, Sandvikens Jernverk, 
która w 1901 r. zaczęła być noto-
wana na giełdzie. Niewiele firm na 
świecie mo że pochwalić się takim 
rodowodem. 

Obecna światowa gospodarka 
oraz Sandvik Group nie byłyby 
możliwe  bez rewolucji przemysło-
wej na Wyspach Brytyjskich. 

Brytyjczycy pomogli sfinan-
sować szereg hut w Szwecji, 
umożliwiając rozwój produkcji stali 
w tym kraju. Ich kapitał i technolo-
gie pozwoliły na powstanie w roku 
1862 firmy  Sandvikens Jernverk. 

 Wielka Brytania stała się 
w końcu XVIII w. kolebką 
industrializacji. Skonstruowano 
tam wtedy maszynę parową  
i maszynę włókienniczą, a moto-
rem napędowym przemysłu stały 

się zasoby węgla. Kiedy Göran 
Fredrik Göransson i jego partne-
rzy rozpoczynali proces, którego 
rezultatem jest dziś Sandvik 
Group,  Brytyjczycy byli o pół 
wieku przed Szwecją w obszarze 
technologii.

Wczesna  historia firmy Sandvik 
jest bardzo powiązana z Wielką 
Brytanią. Brytyjscy pionierzy 
przemysłu wprowadzili Szwecję 
w epokę przemysłową. Wikto-
riańscy inżynierowie konstruowali 
urządzenia i budowali fabryki, 
tworząc w ten sposób rynek dla 
produktów Sandvikens Jernverk. 

Wczesna historia firmy Sandvik 
jest nierozerwalnie związana  
z rodziną Göransson. Göran 
 Fredrik Göransson był twórcą 
firmy, ale nie był on w  swoich 
działaniach osamotniony. 

Nowa stalownia powstała dzięki 
wsparciu finansowemu Pontusa 
Klemana i Johana Holma. Ważną 
rolę w opanowaniu procesu 
Bessamera odegrał inżynier John 
Leffler.

Kiedy w 1869 roku firma 
wznowiła działalność, teraz jako 
Sandvikens Jernverk, dyrektorem 
został syn Göranssona, Anders 
Henrik Göransson. Po osobistym 
bankructwie jego ojciec nie mógł 

uczestniczyć w kierowaniu firmą.
A. H. Göransson miał odegrać 

znaczącą rolę w rozwoju Sandvi-
kens  Jernverk. Kiedy w 1877 r. 
cena stali gwałtownie się obniżyła, 
stało się oczywiste, że firma musi 
szukać nowych dróg. 

A. H. Göransson znał  dosko-
nale światowy rynek stali 
i widział tylko jeden sposób na 
rozwój firmy – bardziej zaawan-
sowane produkty i technologie. 
A. H. Göransson kierował firmą 
przez ponad 40 lat, przekształcając 
ją z firmy produkującej masowo 
w przedsiębiorstwo dostarczające 
zaawansowane produkty i rozwią-
zania wymagającym klientom.

1860   1861   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868    1869   1870   1871   1872   1873   1874   1875

15
0

zakłady Bessemera w 1873 r.
rysunek axela Holmströma z 1896 r.
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Na dalekiej północy

Unikatowa wiedza 

Ciężka praca

1893 W Sandviken 
powstaje walcownia 
kęsów wykorzystywa-
nych do produkcji drutu, 
prętów i rur. 

Żadne inne globalne przedsiębior-
stwo nie ma swojej siedziby tak 
daleko na północy – na szerokości 
geograficznej Alaski i północnej 
Kanady.

Dlaczego więc Göran Fredrik 
Göransson założył swoje zakłady 
metalurgiczne na piaszczystym 
brzegu jeziora w czasach, kiedy 
okolica ta w znacznym stopniu 
była dzikim pustkowiem?

Dlatego, że właśnie tutaj, na 
61. stopniu szerokości geogra-
ficznej, istniały zasoby węgla 
drzewnego i rudy żelaza. Posia-
dając zawodowe doświadczenie 
ze stoczni, Göransson praw-
dopodobnie chciał też trzymać 
pracowników firmy na zdrowy 

dystans od innych pracodawców 
oraz od zabaw  i uciech miast.

Göransson planował  budowę 
zakładów w miejscu mającym 
kolejowe i wodne połączenie 
z bałtyckim portem Gävle. 

Sandvik zawsze korzystał z najbar-
dziej zaawansowanej technologii 
swojego czasu. Dziś kierownictwo 
firmy to ludzie, którzy administrują 
i rozwijają inspirujące dziedzictwo.

Wiedza i doświadczenie rosły 
przez te wszystkie lata razem 
z firmą. Dziś Sandvik posiada 
patenty, projekty i know-how 
dotyczące setek tysięcy zaawan-
sowanych produktów ze stali sto-
powej, tytanu, węglika  spiekanego 
i ceramiki.

Swój rozwój firma zawdzię-

cza dwóm czynnikom: wiedzy 
o materiałach i zrozumienia 
potrzeb klientów. 

Kluczem do sukcesu jest oczy-
wiście wiedza w zakresie metali 
i innych materiałów. Połączenie 
know-how w zakresie inżynierii 
materiałowej i procesów pro-
dukcyjnych oraz kontrola jakości 
wyniosło Sandvik na pozycję świa-
towego lidera w wielu obszarach.

Niewiele firm na świecie 
posiada taką ogromną zakumulo-
waną wiedzę.

Robotnicy we wczesnej epoce 
przemysłowej pracowali 
w trudnych warunkach. Pierwsi 
pracownicy firmy Sandvik byli 
chłopskimi synami, którzy łopa-
tami i siekierami przygotowy-
wali teren pod budowę fabryki. 
Cierpieli od zimna, nie dojadali, 
pracowali 12 godzin  dziennie, 
sześć dni w tygodniu. Spali 
w ciasnych drewnianych chatach 
i gotowali jedzenie na otwartych 
paleniskach. 

W 1869 roku Sandvikens 
Jernverk zatrudniał około 100 
osób. Sto lat później firma miała 
50 000 pracowników i klientów 
w 130 krajach. Dziś należą oni 
do elity wiedzy i współpracują 
ze sobą przez granice krajów 
i kontynentów.

Bohaterowie firmy Sandvik 
często są inżynierami i specjali-
stami od marketingu, a większość 
dyrektorów firmy przeszło przez 
wszystkie szczeble kariery.

1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 19051501876 W Sandviken 
uruchomiono linie 
walcownicze i ciągnie-
nia na zimno. Firma 
bierze udział w pierwszej 
Wystawie Światowej 
w Filadelfii, w USA, i po 
raz pierwszy oficjalnie 
używa marki Sandvik.

1879 Przebojem są 
walcowane na zimno 
druty do parasoli. 
1881 Nowe przedsta-
wicielstwo we Francji 
inicjuje produkcję 
wyrobów walcowanych 
na zimno, jak fiszbiny do 
gorsetów i brzeszczoty 
pił.

1883 Recesja, spadający 
popyt i ceny. Göran 
Fredrik Göransson, 
dotychczas nieformalna 
głowa firmy, zostaje jej 
prezesem. Początek 
produkcji  walcowanych 
na zimno i hartowanych 
taśm stalowych. 

1889 Rury bez szwu 
dostarczane dla ener-
getyki.
1891 Liczba zatrudnio-
nych sięga 1100, w miarę 
jak procesy wymagają 
coraz więcej pracy 
manualnej.

pracownik huty w latach 20. ub.w.
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Na szczycie przemian technologicznych

1901 Sandvik notowany 
na Giełdzie Sztokholm-
skiej. Eksperci firmy 
używają pierwszego 
szwedzkiego mikro-
skopu metalograficz-
nego.
1902 Sandvik dostarcza 
na rynek stalowe taśmy 
do przenośników.

1907 Początek pro-
dukcji stali na świdry 
płuczkowe do wiercenia 
w skałach.

1914 Zagraniczne długi 
są anulowane. Rośnie 
popyt na meteriały do 
produkcji samolotów, 
łożysk tocznych i osi do 
wózków dział i kara-
binów maszynowych. 
W Birmingham powstaje 
Sandvik British Agency.

1916 Znaczny wzrost 
zysków firmy w związku 
z inflacją spowodowaną 
wojną i większą opłacal-
nością sprzedaży.

1917 Niemiecka 
nieograniczona wojna 
podwodna wstrzymuje 
eksport do Wielkiej 
Brytanii i USA. 

Od początku swojego istnienia 
Sandvik  należy do awangardy 
technologicznej. Swoje powstanie 
firma zawdzięcza rozwojowi tech-
niki i procesowi Bessemera.

Szczególnie ważne były dwa 
materiały powstałe w latach  
20. ub.w.: stal nierdzewna do 
produkcji rur i taśm oraz węglik 
spiekany do wiertarek do skał  
i obróbki skrawaniem metali.

stal nierdzewna – odporna 
na korozję stal chromowa – była 
wynaleziona  i opatentowana 
przez Niemców i Brytyjczyków 
w roku 1912. Zastosowano ją 
w wielu gałęziach przemysłu.

Pierwsza próba produkcji 
stali nierdzewnej w Sandvikens 
Jernverk miała miejsce w 1921 
roku. Trzy lata później ruszyła 
produkcja – najpierw rur, a potem 
drutu i taśm. 

Ważna dla firmy okazała się 
w 1932 r. wyłączna licencja na 
produkcję rur stalowych do USA, 
produkowanych za pomocą wal-
carki pielgrzymowej.  Zastosowano 
nową technologię: walcowanie na 
zimno.

Zbudowano kilka walcarek 
pielgrzymowych i rozpoczęto 
produkcję rur bez szwu. Spe-
cjalna walcarka umożliwiła 
produkcję cienkich taśm na 
żyletki, stal zaworową i innych 
produktów. 

W latach 50. ub.w. przemysł 
potrzebował rur z wysokojako-
ściowej stali nierdzewnej, co stało 
się  wyzwaniem technologicznym. 
W 1960 r. otwarto w Sand-

viken nową fabrykę – największą 
w branży – która zapewniła firmie 
czołową pozycję w sektorze rur 
stalowych klasy premium. Produk-
tywność wzrosła dwu i półkrotnie. 

węglik spiekany składa się 
z wolframu oraz węgla i ma dwa 
razy wyższą twardość i wytrzyma-
łość cieplną niż stal. We wczesnych 
latach 40. ub.w. Sandvikens Jern-
verk współpracował w tej dzie-
dzinie z firmą Luma. Współpraca 
obejmowała: 1. Produkcję wierteł 
do skał z węglika spiekanego. 
2. Narzędzia skrawające, takie jak 
noże tokarskie, frezy i inne.  
3. Narzędzia do części zużywają-
cych się, na przykład  w maszynach 
włókienniczych. 

Sukces przyszedł prawie z dnia 
na dzień, kiedy w 1947 r. Sandvi-
kens Jernverk wspólnie z Atlas 
Diesel (potem Atlas Copco) 
rozpoczął sprzedaż zespołów 
wiertniczych. Na początku  lat 50. 
ub.w. firma uzyskiwała największy 
dochód ze sprzedaży wierteł do 
skał.

Rozwój narzędzi w połowie 
lat 50. był dyktowany trendami  
w USA, gdzie powstały płytki skra-
wające, które pozwalały na zmianę 
ostrza lub wymianę całej płytki, 
w zależności od zużycia. Mocny 
docisk wyeliminował potrzebę 
lutowania płytek z węglika 
w narzędziu.

Specjalna technika szlifowania 
pozwoliła Sandvikens Jernverk 
zbliżyć się do pozycji globalnego 
lidera w tym ważnym sektorze 
przemysłu.

1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905

węglik spiekany i inne materiały ceramiczne są 
podstawą w produkcji narzędzi do obróbki skrawaniem 
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Innowacyjny charakter 

Dramatyczne dekady  

1928 Nowa polityka 
ekspansji  za granicą. Filia 
w Polsce. 
1929 Krach na Wall 
Street  nie ma większego 
wpływu na Sandvik. 
Pierwszy elektryczny 
piec łukowy. Nowa 
walcownia na zimno. 

Ciągłe zmiany i nowe produkty 
stanowią bazę działalności firmy 
Sandvik. Klienci i ich wyroby to 
podstawa dla wszystkich dyskusji 
na temat dalszego rozwoju.

Głównym tematem rozmów 
z klientami są stojące przed nimi 
wyzwania  technologiczne. Kamień 
musi być wydobywany bardziej 
efektywnie, metal – szybciej 
toczony, frezowany i wiercony, 
a materiały muszą być bardziej 
trwałe. 

Wymagania są czasem bardzo 
trudne. Produkty firmy Sandvik 
towarzyszą powstawaniu nowych 
typów samolotów, są tam, gdzie 
dokonuje się odwiertów w poszu-
kiwaniu ropy naftowej, budowane 
są elektrownie, powstają kopalnie, 
budowana jest infrastruktura 
i transportowane są materiały, 
a protezy ułatwiaj życie pacjentom. 
Nawet stymulator serca często ma 

drucik, o grubości jednej trzeciej 
włosa, wykonany przez Sandvik. 

Niezależne obszary biznesowe 
są główną przyczyną, dla której 
Sandvik mógł odnosić sukcesy 
na tak szerokim froncie. Nie 
sposób przewidzieć, jaki będzie 
następny obszar ekspansji firmy, 
ale Sandvik na pewno już jest tam 
obecny i ma doskonałe kontakty 
z klientami. 

Sandvik działa w wymagają-
cych sektorach przemysłu, gdzie 
powstają nowe produkty, które na 
długo znajdą się w powszechnym 
użyciu lub znikną po pięciu czy 
dziesięciu latach. Niewiele innych 
firm dostarcza zaawansowanych 
części do produkcji praktycznie 
każdego  innowacyjnego produktu 
w ostatnich dziesięcioleciach.

Okres używania produktu jest 
najkrótszy w sektorze narzędzi. 
Wymagania  w stosunku do stali 
do wiercenia skał rosną szybko, 
wraz z rozwojem wyposażenia 
i technologii. 

Produkty ze stali nierdzewnej 
firmy Sandvik mają dłuższy okres 
użycia, ale ich sama masowa pro-
dukcja nie zapewni już sukcesu. 

Chodzi raczej o tworzenie 
nowych wartości dla klientów 
w  zakresie technologii, know-
-how i logistyki. Dlatego badania 
i rozwój zawsze stanowią priorytet 
w Sandvik Group.

1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920

Wszystkie firmy starają się 
działać w harmonii ze swoim 
otoczeniem. Sandvik w czasie 
swojej długiej historii przeżywał 
wzloty i upadki. Przykładowo, 
recesja w 1877 r. zmusiła firmę 
do zainwestowania w produkty 
niszowe. 

Najbardziej dramatycznym 
czasem były jednak obydwie 
wojny światowe i okres między-
wojenny. Szwecja była co prawda 
neutralna, ale obydwie wojny 
bardzo wpływały na sytuację 
w tym kraju. 

Śrenia cena stali wzrosła 
  o 290 procent, pomimo tendencji 
do używania jej tańszych gatun-
ków. Wartość firmy Sandvikens 
Jernverk potroiła się, a robotnicy 
zaczęli organizować związki 
zawodowe. Konflikty na rynku 
pracy stawały się coraz ostrzej-
sze, także w Sandviken. Pod 
koniec wojny w Szwecji, podob-
nie jak w wielu innych krajach, 
wprowadzono prawa wyborcze 
kobiet oraz ośmiogodzinny dzień 
pracy. Wbrew przewidywaniom 

ekonomistów po pierwszej 
wojnie nie nastąpił szybki rozwój 
gospodarczy. zamiast tego 
znacznie spadł popyt. Trzecia 
część dużych szwedzkich firm 
zbankrutowała. 

Sytuacja ulegała pogorszeniu. 
Krótszy czas pracy i konflikty 
społeczne sprawiały, że koszty 
firm szybko wzrastały. zamó-
wienia były wycofywane, a ceny 
surowców rosły. Sprzedaż spadła 
o 66 procent i po raz pierwszy 
w swojej historii Sandvikens 
Jernverk zanotował znaczne 
straty. W czasie wielkiej depresji 
w latach 30. ub.w. bezrobocie 
w branży metalowej sięgnęło 
20 procent. Sprzedaż firmy  
w czasie dwóch lat spadła  
o 35 procent. 

z kolei odbudowa europy po 
drugiej wojnie światowej przynio-
sła szybki  rozwój gospodarczy. 
Sandvikens Jernverk wykorzystał 
dobrą koniunkturę, poszerzając 
swoje rynki zbytu o górnictwo, 
budownictwo oraz przemysł 
wytwórczy. 

1501919 Filia w USA 
– Sandvik Steel Inc., 
w Nowym Jorku. 
Nowa kuźnia wypo-
sażona w dużą prasę 
hydrauliczną.
1920 Proces topienia 
w piecu indukcyjnym.

1921 Kryzys finansowy, 
spadek zamówień 
o 65 procent. Początek 
produkcji stali nierdzew-
nej.
1922 Sandvik uczestni-
czy w Wystawie Pokoju 
w Tokio, w Japonii.

1924 Początek pro-
dukcji rur bez szwu ze 
stali nierdzewnej. Nowa 
walcownia rur tego typu 
z powodu zapotrzebo-
wania ze strony przemy-
słu chemicznego.

1926 W USA powstaje 
filia w celu produkcji 
sprężyn do zegarków. 
Przedstawicielstwo 
handlowe w Afryce 
Południowej.  Inwestycja 
w walcownię wstępną, 
walcownię taśm 
i walcownię prętów. 
Filia w Kanadzie. 

w sandvik zastosowano 
pierwszy szwedzki mikro-
skop metalograficzny pracownicy firmy sandvik, 1927 r.



„widzimy nowe perspe-
ktywy i wymieniamy się 
doświadczeniami”
sonja reischl, kierownik zespołu it, niemcy.
w sandvik od 25 lat.
wiek: 48

Sonja Reischl pracuje w firmie Sandvik i w należącej do 
niej firmie Walter od czasu uzyskania dyplomu 25 lat 
temu. 

– Zaczęłam jako developer w dziale IT i pracuję tam 
do dziś. 

Sonja analizuje procesy biznesowe, aby móc jak 
najlepiej wdrażać systemy IT.  Wymaga to między innymi 
adaptacji do kultury i warunków w danym kraju. Obecnie 
jej zespół zajmuje się instalowaniem systemu SAP* w Bra-
zylii i Argentynie.    

– Sandvik jest firmą globalną, co sprawia, że praca jest 
bardzo interesująca. Kiedy zaczynałam pracę, byłam zaan-
gażowana jedynie w lokalne rozwiązania w Niemczech. 
Od tego czasu wiele się zmieniło – wprowadzam systemy 
IT w wielu krajach na całym świecie. Nauczyłam się, że te 
same systemy wymagają innego podejścia w każdym kraju. 

Sonja nauczyła się bardzo wiele, pracując zarówno  
w Walter, jak i w Sandvik. 

– Różnorodność perspektyw w tych firmach bardzo 
wzbogaca  i sprawia, że można wymieniać doświadczenia 
z innymi ludźmi w ramach firmy Sandvik.

 
* SaP dostarcza oprogramowanie do zarządzania 
biznesem.

„ludzie pozostają w firmie 
sandvik przez długi czas”
ian whitehouse, operator, wielka Brytania.   
w sandvik od 25 lat.
wiek: 47

Ian  Whitehouse nie uważa, że 25 lat pracy w Sandvik 
to coś nadzwyczajnego. 

– W tej firmie to zupełnie normalne. Wielu z nas 
przepracowało tu 30, a nawet 40 lat - mówi Ian. – I to 
jest najlepszym dowodem na to, że Sandvik jest dobrym 
pracodawcą. 

Wcześniej pracował tu jego wujek i Ian chętnie poszedł 
w jego ślady. Przez te wszystkie lata szczególnie wysoko 
cenił zróżnicowanie, które oferuje firma.

 – W zakładach odbywa się wiele różnych procesów, 
więc nie jest się przywiązanym tylko do jednego rodzaju 
pracy. 

Ian uważa, że praca na zmiany nie jest szczególnie 
uciążliwa. – Widzę tu więcej plusów niż minusów. Praca  
w nocy oznacza, że masz wolne poranki, na przykład  
w piękny zimowy dzień! 

Silną motywacją w pracy jest dobra atmosfera  
w jego sześcioosobowym zespole. 

– Konkurujemy ze sobą w najbardziej pozytywnym 
tego słowa znaczeniu – stwierdza Ian.

„wykorzystałem możliwości pracy  
w nowym otoczeniu”
Marcos redigolo, analityk biznesu, 
Brazylia.
w sandvik od 18 lat.
wiek: 40  

Marcos Redigo z zadowoleniem przyjął 
ofertę pracy w grupie Sandvik. 

– Podobała mi się możliwość pracy 
w innej niż moja kulturze – mówi Marcos.  – 
Szukałem pracy w międzynarodowej firmie, 
która pozwalałaby na wymianę doświad-

czeń z ludźmi z innych krajów i kultur. 
– Dzięki pracy w firmie Sandvik mogłem 

także odwiedzić wiele krajów. 
Marcos zajmuje się dziś cenami, statystyką 

i ofertami na rynkach eksportowych oraz 
sprzedażą drutu pomiarowego (slickline) dla 
górnictwa naftowego. Zamierza nadal uczyć się 
nowych rzeczy. 

– Chcę powiększać moje doświadczenie 
i wiedzę, aby być coraz lepszym profesjonalistą 
i przyczyniać się do sukcesu mojej firmy.  

Mój  sandVik

Meet Sandvik  150  year anniversary •  13
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Chiny
Sandvik otworzył swoje pierwsze 
biuro w Chinach w roku 1986, 
a w roku 1994 założył pierwszą 
filię w tym kraju. Od tego czasu 
sprzedaż i liczba pracowników 
wzrosły dziesięciokrotnie. W paź-
dzierniku 2011 r. Sandvik zatrudniał 
w Chinach około 3500 osób 
i posiadał 60 biur regionalnych 
oraz 13 zakładów produkcyjnych. 

Wielkość i szybki rozwój 
chińskiego rynku sprawiają, że 
kraj ten jest naturalnym obszarem 
ekspansji firmy Sandvik. Chiny pla-
nują budowę 40 000 kilometrów 
szybkiej kolei i 80 000 kilometrów 
autostrad. Plany rozwoju ener-
getyki jądrowej są imponujące, 
podobnie jak inwestycje w samo-
chody elektryczne, kolektory 
słoneczne i energetykę wiatrową.

Sandvik dostarcza narzędzia 
skrawające chińskiemu przemy-
słowi wytwórczemu, ale także 
organizuje szkolenia, dzięki którym 
producenci mogą zwiększyć swoją 
produktywność. 

Szwedzka firma oferuje chiń-
skim firmom z branży górniczej 
i budowlanej urządzenia wiert-
nicze, ładowarki i kruszarki oraz 
programy szkoleniowe i serwis. 

Chińska energetyka oraz 
przemysł lotniczy, petrochemiczny 
i samochodowy kupują produkty 
firmy Sandvik ze stali wysokosto-
powej, takie jak rury, stal na zawory, 
elementy grzejne i taśmy stalowe. 

Sandvik inwestuje w Chinach 
po to, aby uczestniczyć w najwięk-
szym przemysłowym „pospolitym 
ruszeniu” w historii świata.

1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950

sandvik posiada zakłady produk-
cyjne i przedstawicielstwa handlo-
we na całym świecie, gdyż klienci 
oczekują nie tylko wysokojakościo-
wych produktów, ale także szyb-
kiego serwisu i bliskiej współpracy. 

Globalna ambicja – lokalna obecność

150 1947 Koniec produkcji 
stali wg. metody Besse-
mera. Własna produkcja 
węglika spiekanego.

Montaż maszyn górniczych w zakładach  
firmy sandvik w jiading, w chinach

1931 Uruchomienie 
produkcji kwasoodpor-
nych taśm transportero-
wych. Sprzedaż według 
systemu joint-venture  
w Argentynie.
1932 Filia w Hiszpanii.

1934 Zaczyna pracę 
pierwsza walcarka 
pielgrzymowa. Filie 
w Finlandii i Danii. 
1936 Zbrojenia powo-
dują wzrost cen. 

1942 Powstaje marka 
Coromant. Pierwsze 
wiertła pokrywane 
z węglika spiekanego. 
1943 Pierwsze 
narzędzia z węglika 
spiekanego do obróbki 
skrawaniem.

1944 Strategiczny 
plan rozwojowy na lata 
powojenne.
1946 Lutowane narzę-
dzia skrawające sprzeda-
wane w Finlandii i Polsce. 
Ekspansja w  obszarze 
wiertnictwa skalnego. 
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Indie

ameryka Północna

Już w latach 50. ub.w. Sandvikens 
Jernverk miał w Indiach przedsta-
wicielstwo w zakresie wiertarek 
do skał i narzędzi skrawających. 
Wizyta premiera Jawaharlala 
Nehru w Szwecji otworzyła drzwi 
do dalszych inwestycji. 

Sandvik zatrudnia w Indiach 
około 2000 osób. Jedna z naj-
bardziej interesujących firm – 
Sandvik Asia Ltd, filia należąca do 
Sandvik Group od 2001 r. – ma 
swoją siedzibę w Pune. Sandvik 
Asia stał się firmą eksportową 
i pewnie niedługo Sandvik będzie 
zatrudniał więcej osób w Indiach 
niż w Ameryce Północnej.

Indie potrzebują ogromnych 

inwestycji w infrastrukturę, szcze-
gólnie w drogi i koleje. Wielu 
mieszkańców jest biednych i albo 
jest alfabetami, albo posiada niskie 
wykształcenie.

Z drugiej jednak strony 
w Indiach jest demokracja, gospo-
darka rynkowa, istnieją elitarne 
szkoły, miliony ludzi doskonale 
mówi po angielsku, a piramida 
demograficzna ma bardzo szeroką 
podstawę. Liberalizacja gospodarki 
umożliwia dynamiczny rozwój 
kraju. 

Wszystko wskazuje na to, 
że Indie będą mogły się chwalić 
drugim, po Chinach, cudem gospo-
darczym. 

USA są dziś dla Sandvik Group 
największym rynkiem, a sprzedaż 
w regionie NAFTA (USA, Kanada 
i Meksyk) stanowiła w 2010 r. 17 
procent globalnej sprzedaży. Grupa 
zatrudnia w USA 5600 osób.

Sandvik prowadzi działalność  
w USA niemal od pierwszego dnia 
istnienia firmy. Dopiero po stu latach 
obecności w tym kraju  Sandvik zbu-
dował pierwszą fabrykę, a w końcu 
lat 80. ub.w. zakupił pierwszego 
konkurenta.

W latach 50. ub.w. rozwój całej 
firmy zależał w ogromnym zakre-

sie od USA. Bez zaangażowanie się 
firmy Sandvik w tym kraju płytki 
wymienne nie zrobiłyby zapewne 
takiej kariery. 

Globalizacja firmy Sandvik roz-
poczęła się około roku 1990, mię-
dzy innymi poprzez serię przejęć 
firm w USA. Dziś szwedzka firma 
jest liderem w wielu segmentach 
na tym rynku, a jej pozycja została 
jeszcze bardziej wzmocniona 
poprzez zakup Seco Tools. 

Częścią Grupy są także firmy 
takie jak Carboloy i Velenite – 
wcześniej konkurenci.

1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950

1950 Długie żerdzie 
do wiercenia głębokich 
otworów początkiem 
modernizacji zakładów 
w Sandviken. 

1951 Produkty z węglika 
spiekanego wytwarzane 
w Gimo. Rekrutacja 
zagranicznych pracow-
ników do Sandviken. 
Produkcja wierteł do 
skał w Kanadzie. Filie 
w Holandii i Włoszech. 

1953 Fabryka węglika 
spiekanego w Västberga, 
w Sztokholmie, w Szwe-
cji. Sandvik przejmuje 
zakłady produkujące 
wiertła do skał w RPA.

Globalna ambicja – lokalna obecność

>>

1958 Rodzina Stenbeck 
przejmuje rolę rodziny 
Göransson jako główny 
udziałowiec. Sandvik 
wprowadza w Europie 
technologię płytek 
wymiennych z węglika 
spiekanego.

1957 Wilhelm Haglund 
nowym dyrektorem. 
W USA powstaje 
oprawka do płytek 
T-Max. Sandvik opraco-
wuje metodę wytwarza-
nia płytek wymiennych 
w sposób bardziej efek-
tywny niż konkurencja. 

jednym z najważniejszych 
klientów sandvik group w usa 
są firmy samochodowe 

recykling płytek z węglika w zakładach 
firmy sandvik w chiplun, w indiach
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ameryka Południowa europa

1967 Arne Westerberg 
dyrektorem generalnym, 
a Hugo Stenbeck pre-
zesem. Firma ma 40 filii 
w 34 krajach, a sprzedaż 
w 100 krajach. Filie w 
Hongkongu i Wenezueli.

1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 19751501959 zainstalowany 
zostaje nowy, większy 
elektryczny piec łukowy. 
Gustaf Söderlund 
zostaje prezesem firmy. 
Gospodarka się rozwija 
i Sandvik wprowadza na 
rynek europejski płytki 
wymienne.

1960 Inwestycja 
w prasy do wytłaczania. 
Rury bez szwu ze stali 
nierdzewnej głównym 
produktem w segmencie 
stalowym. Filia w Indiach.

1961 W Indiach 
powstaje fabryka wierteł 
do skał. Noże z płytką 
KNUX będą bestsele-
rem przez 30 lat. Regio-
nalne biuro w Japonii.
1962 Fabryka narzędzi 
skrawających i wierteł 
do skał w Brazylii.

1966 Europa odpo-
wiada za 66 procent 
sprzedaży firmy, 
 Ameryka Północna  
i Południowa za 23 pro-
cent, podczas gdy reszta 
świata za 11 procent. 
Filie w Turcji, Chile, Peru 
i Malezji.

kamieniołomy świętokrzyskie  
w polsce stosują wyposażenie  
z sandvik construction w celu 
przyśpieszenia wydobycia 

roberto cisternas, kierownik ds. zdrowia 
i bezpieczeństwa w firmie sandvik na amerykę 
Łacińską, rozmawia z pracownikami zakładów 
o kwestiach bezpieczeństwa

Ameryka Południowa to dla 
firmy Sandvik ważny region, 
którego rozwój stymuluje 
wydobycie surowców w Brazylii 
i Chile. W 2010 r. odpowiadał 
on za siedem procent globalnej 
sprzedaży firmy. Sandvik zatrudnia 
w Ameryce Południowej 3000 
pracowników – liczbę zbliżoną 
do Chin czy Indii. 

W latach 2009/2010 obroty 
firmy Sandvik w Brazylii wzrosły  
o 54 procent. W 2010 r. otwo-
rzono w tym kraju zakłady produ-
kujące dla górnictwa i budow-
nictwa. Sandvik Group prowadzi 
w Ameryce Południowej dziesięć 
przedsięwzięć.

Zaangażowanie firmy Sandvik 

wzrosło po roku 1949, a São 
Paulo stało się jednym z najwięk-
szych "szwedzkich" ośrodków 
przemysłowych.

W 1957 r. w Brazylii rozpo-
częto produkcję wierteł do skał, 
w 1963. r. – płytek wymiennych, 
a w latach 70. – drutu ze stali 
kwasoodpornej. W latach 80. 
Sandvik kupił fabry kę rur ze 
szwem, a w roku 1972 w Argen-
tynie rozpoczęto produkcję 
węglika spiekanego.

Ameryka Południowa to dla 
firmy Sandvik ważny rynek. Prze-
łom nastąpił w la tach 90. wraz 
z rozpoczęciem produkcji dla 
górnictwa przez firmy Tamrock 
i Sandvik. 

Sandvik ma w Europie silną  
pozycję. Grupa ma około 50  
biur i zakładów produkcyjnych  
w pasie rozciągającym się przez 
Niemcy, Beneluks, Wielką Bryta-
nię, Francję i północne Włochy. 

Sandvik zatrudnia w Europie 
około 25 000 osób, co stanowi 
57 procent wszystkich pracow-
ników Grupy. Pierwsze miejsce 
nadal zajmuje Szwecja z 11 000 
pracowników. Z kolei Niemcy 
są trzecim największym rynkiem 
jeśli chodzi o sprzedaż.

To właśnie w Europie i Rosji 
Sandvikens Jernverk znalazł 
kiedyś swoje pierwsze rynki 

zagraniczne. Jeszcze w latach 
90. sprzedaż w Europie 
stanowiła około 60 procent 
globalnej sprzedaży, ale od tego 
czasu udział ten zmniejszył się 
o 37 procent. 

Po upadku ZSRR Sandvik 
zaangażował się w krajach 
Europy Środkowo-Wschodniej, 
inwestując w roku 1991 w Rosji, 
na Węgrzech, w Czechach, 
Słowacji i Bułgarii. Rozwój dzia-
łalności firmy jest w tym regionie 
bardzo szybki, a potencjał oce-
niany jako bardzo duży. W latach 
2009-2010 sprzedaż w Rosji 
wzrosła o 29 procent. 
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afryka/Bliski Wschód

1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975

1969 Sandvik jako 
pierwsza firma wprowa-
dza na rynek pokrywane 
powierzchniowo płytki 
z węglika spiekanego, 
nazwane Gamma 
Coating. Filie w Tajlandii 
i Singapurze.

1971 Duże dostawy 
do europejskich 
elektrowni jądrowych. 
Węże hydrauliczne do 
nowego ponaddźwię-
kowego samolotu 
Concorde.
1972 Zmiana nazwy  
z Sandvikens Jernverk 
AB na Sandvik AB.

1973 Rosnące ceny 
ropy i recesja gospo-
darcza, jednak portfel 
zamówień firmy jest 
pełny. Zakup 65 procent 
akcji Seco Tools. Sandvik 
ma już 57 filii. 

1976 Rozpoczyna się 
produkcja węglika spie-
kanego w Semine,  
w Japonii. Zakup ame-
rykańskiego producenta 
narzędzi – firmy Disston.

1978 Rury ze stali 
wysokostopowej zastę-
pują skorodowane rury 
w głębokich szybach 
naftowych i gazowych. 
Filia w Irlandii.

australia

kopalnia miedzi w stanie Queen-
sland, w australii stanowi nie lada 
wyzwanie dla urządzeń firmy 
sandvik 

w nigerii przedstawiciel 
techniczno-handlowy firmy 
sandvik, Marshall john (po lewej) 
dokonuje konserwacji kruszarki 
w czasie wizyty u klienta 

Afryka posiada ogromny poten-
cjał rozwojowy, na przykład jeśli 
chodzi o rzadkie minerały. Bliski 
Wschód odgrywa kluczową rolę 
w zaopatrywaniu świata w paliwa. 
W obu regionach rośnie zapo-
trzebowanie na efektywne, bez-
piecz ne i ekologiczne rozwiązania 
firmy Sandvik.

Sandvikens Jernverk wszedł 
na rynek afrykański w latach 40. 
poprzez wiertła do skał oraz 
współpracę z Atlas Copco.  
W 1948 r. powstała pierwsza 
fabryka – w RPA. 

W 1963 r. Sandvikens 
Jernverk rozpoczął działalność 
w Południowej Rodezji (dziś 
Zimbabwe) i w Północnej 
Rodezji (dziś Zambia). Sandvik 
prowadzi również intensywną 
działalność w Nigerii. W 2010 r. 
aktywność firmy w Afryce i na 
Bliskim Wschodzie była większa 
niż w Ameryce Południowej. 
W Afryce odbywa się 10 pro cent 
globalnej sprzedaży Grupy. 

Dziś Afryka jest głównie źró-
dłem surowców, ale jej przyszłość 
może być inna.

Ekspansja gospodarcza Chin ma 
wpływ na operacje firmy Sandvik 
w Australii , gdzie chiński popyt 
na surowce stymuluje rozwój 
górnictwa.

Australia ma niewielką liczbę 
ludności, ale mimo to jest drugim 
największym rynkiem Sandvik 
Group. W 2010 r. sprzedaż  
w tym kraju była porównywalna 
do sprzedaży łącznie w Afryce 
i na Bliskim Wschodzie, a liczba 
pracowników firmy w Australii 

przekracza liczbę zatrudnionych  
w Chinach. 

Większość australijskich 
klientów to firmy górnicze. Przy-
kładowo, stan Queensland jest 
głównym centrum australijskiego 
wydobycia złota, miedzi i niklu.

Punkt ciężkości sprzedaży 
firmy Sandvik przez cały czas 
przesuwa się na wschód. Azja 
i Australia odpowiadają dziś za 
czwartą część sprzedaży firmy.  
10 lat temu była to jedna piąta.



„sandvik to wielka podróż 
mojego życia”
debbie kemp, kierownik ds. e-biznesu, wielka 
Brytania.
w sandvik od 16 lat.
wiek: 41

– Moja praca w Sandvik była zawsze bardzo zróżnicowana  
i do dziś cieszę się każdym dniem – mówi Debbie. 

Obecnie pracuje jako kierownik ds. e-biznesu w Regionie 
Europa, a przyczynę swoich zawodowych sukcesów upatruje 
w pozytywnemu nastawieniu do życia i pracy. 

– Mam takie powiedzenie: Pesymista widzi problem  
w  każdej możliwości, a optymista widzi możliwość w każ-
dym problemie. 

Debbie podchodzi do każdego projektu z optymizmem, 
a każde nowe wyzwanie traktuje z radością. Niedawno 
otrzymała  zadanie pomocy w zintegrowaniu Wielkiej Bryta-
nii oraz Irlandii w ramach Project Europe. 

– Naszą wizją jest One Common Process, który oznacza, 
że wszystkie 43 kraje w Europie stosują jeden system – 
wyjaśnia Debbie, dodając, że pomagają jej w pracy kluczowe 
wartości firmy Sandvik. – Włączenie tych wartości do mojej 
pracy pomogło mi w tworzeniu dobrej atmosfery w zespole 
i w rezultacie umożliwiło płynną integrację Wielkiej Brytanii 
i Irlandii w naszej europejskiej organizacji. 

Następnym zadaniem Debbie będzie promocja  e-biz-
nesu w ramach zarządzania zamówieniami przez Internet  
w firmie Sandvik. Zajmie się tym z takim samym jak zawsze 
optymizmem. 
– Zawsze staram się osiągać moje cele, podchodząc do za-
dania  ze stuprocentowym zaangażowaniem – mówi Debbie.

„nasze kluczowe wartości 
czynią sandvik dobrym 
pracodawcą”
john Öberg, country Manager, zambia.
w sandvik od 12 lat 
wiek: 53  

John Öberg kieruje operacjami firmy Sandvik w Zambii 
i w Demokratycznej Republice Kongo. Jest również 
odpowiedzialny za resztę centralnej części Afryki. Kiedy 
rozpoczął tam pracę w 2006 roku, przedsiębiorstwo tra-
ciło pieniądze w tempie 0,5 miliona USD na miesiąc i było 
zadłużone na 22,7 milionów USD. 

– Aby poradzić sobie z tą sytuacją, musieliśmy podjąć 
kilka  trudnych decyzji. Zakończyliśmy przynoszące straty 
kontrakty na obsługę, co oznaczało zmniejszenie zatrud-
nienia o 220 osób. To była najtrudniejsza decyzja, jaką 
podjąłem w moim życiu – mówi John. 

Sprawiła ona jednak, że w roku 2010 firma była wolna 
od  długów, zwiększając równocześnie w ciągu czterech 
lat sprzedaż z 64 do 118 milionów dolarów. Było to wiel-
kie osiągnięcie, ale najbardziej dumny John jest z wartości, 
które obowiązują w Sandvik. 

– To właśnie te podstawowe wartości firmy – Fair Play, 
Otwarty Umysł i Duch Zespołowy – sprawiają, że jest 
tak dobrym pracodawcą – mówi John. – Jeżeli żyjesz i pro-
wadzisz biznes  zgodnie z tymi zasadami, to życie i praca 
stają się bardzo proste. 

Pod kierownictwem Öberga firma Sandvik pomaga 
lokalnym społecznościom w tym regionie Afryki, a jej 
zaangażowanie w pracę nad świadomością o zagrożeniu 
wirusem HIV zostało docenione przez amerykańską orga-
nizację Global Business Coalition on HIV/AIDS, Malaria 
and Tuberculosis. 

– Staram się pracować zgodnie z zasadami wytyczo-
nymi przez założyciela firmy Sandvik, Görana Fredrika 
Göranssona, dla którego odpowiedzialność społeczna 
zawsze była istotna – podkreśla John.

„Staram się pracować zgodnie z zasadami wytyczo-
nymi przez założyciela firmy Sandvik, Görana  
Fredrika Göranssona, dla którego odpowiedzialność 
społeczna zawsze była istotna”.
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„sandvik odnosi się dobrze 
do każdego pracownika”
sneha ashok kale, Quality assurance 
 technologist, indie.
w sandvik od 2,5 roku.
wiek: 23

Sneha Ashok Kale mówi o swojej pracy, jako o miejscu, 
gdzie następuje otwarta wymiana myśli i poglądów. 

– Nie ma dla nas zbyt trudnych zagadnień. Kiedy 
pojawia się problem, omawiam go z członkami zespołu 
i sprawdzam kluczowe elementy, aby odnaleźć jego przy-
czynę – mówi Sneha.

Sneha chętnie opowiada o dobrej atmosferze wśród 
jej koleżanek i kolegów w pracy. 

– Wspólne osiąganie celów i zadowolenia naszych 
klientów daje mi dużo satysfakcji – mówi Sneha. 
– W moim zespole każdy może pracować na każdym 
stanowisku, dlatego nieobecność kogokolwiek  z nas nie 
ma wpływu na płynność pracy. 

W 2009 r. Sneha prowadziła szkolenie dla pracow-
ników działu produkcji na temat współrzędnościowej 
maszyny pomiarowej stosowanej w inspekcji. – Uczestnicy 
szkolenia byli zadowoleni, a ja traktuję je jako największe 
osiągnięcie w mojej dotychczasowej karierze. 

Sneha traktuje swoją pracę jako miejsce, gdzie każdy 
może przyczynić się do sukcesu.

– Sandvik odnosi się dobrze do każdego pracownika, 
gdyż jedną z naszych podstawowych wartości jest Fair 
Play.  Oznacza to także takie same możliwości dla kobiet 
i mężczyzn. Mamy  przedszkole zakładowe, które pozwala 
rodzicom pracować, a w całej firmie każdego dnia żywe są 
zasady naszego Kodeksu Postępowania.

„kluczem jest otwartość na 
nowe możliwości”
jon  wyniemko, dyrektor sprzedaży 
i  marketingu, usa. 
w sandvik od 13 lat. 
wiek: 36

Jon Wyniemko zaczął karierę w Sandvik od pracy w dziale 
handlowym. Po roku pracował już w sprzedaży bez-
pośredniej, między innymi produktów diamentowych 
i z węglika spiekanego. 

– Potem pracowałem na różnych stanowiskach, aż 
do mojego obecnego. Taki rozwój nie byłby możliwy bez 
wsparcia ze strony firmy – mówi Jon, który dziś jest dyrek-
torem sprzedaży i marketingu. 

– Moje decyzje wpływają na realizację naszych celów,  
a ja lubię takie wyzwania. 

Jednym z jego sukcesów był udział w przekształceniu 
narzędzi obrotowych w wysokojakościowy produkt, 
mający silną pozycję na rynku. – Kluczem do dalszych 
sukcesów będzie otwartość na nowe możliwości – prze-
konuje Jon. 

– Albert Einstein powiedział: W środku każdego 
problemu znajduje się możliwość.  Dlatego warunkiem 
dalszego rozwoju naszego biznesu i sukcesów finanso-
wych jest optymizm i odważne podejmowanie nowych 
wyzwań. 

Jubileusz 150-lecia istnienia firmy Sandvik to według 
Johna ważny krok milowy w historii firmy. 

– To wielka radość pracować w firmie z takim kierow-
nictwem i duchem innowacyjności.

Mój  sandVik

„To wielka radość pracować w firmie z takim 
kierownictwem i duchem innowacyjności”.

Meet Sandvik  150  year anniversary •  19
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Już w 1947 roku Sandvik był 
światowym liderem w zakresie 
produkcji wierteł z węglika 
spiekanego do prac wiertniczych 
w skałach. 

Partnerstwo z Atlas Diesel 
(później Atlas Copco) pozwoliło 
opracować "szwedzką metodę" – 
lżejsze wiertła do kamienia typu 
pusher leg – trwałe i efektywne, 
reklamowane za pomocą motta: 
"Jeden człowiek - jedna maszy-
na". Łącząc swe siły, obydwie 
firmy stanęły w awangardzie 
rozwoju technologicznego swo-
jej branży. W roku 1989 współ-
praca zakończyła się z powodu 
konfliktu interesów. 

Dziś Sandvik działa samo-
dzielnie na rynku wydobycia 
surowców, a ostatnio zainicjował 
współprace z firmą Tamrock. 
Ta fińska firma ma ambicje 
stania się globalnym dostawcą 
dla światowej branży górniczej 
i budowlanej, co otworzyło 
nowe drogi rozwoju dla Sandvik 
Mining and Construction. 
W 1997 r. firma ta zakupiła 
Tamrock i rozpoczęła budowę 
nowej organizacji. W ten sposób 
Sandvik Group utworzyła długo 
oczekiwany „trzeci filar” dla 
swojej oferty narzędzi skrawają-

cych i stali specjalnych.
Sandvik Mining and Con-

struction od momentu powsta-
nia jest jedną z najważniejszych 
firm w swojej branży, z zakre-
sem działalności szerszym niż 
u jakiegokolwiek konkurenta. 
Nowością była koncepcja 
 wytwarzania, sprzedawania  
i serwisowania swoich maszyn 
i narzędzi poprzez globalną 
organizację.  Ideą, która legła 

u podstaw tych działań było 
dogłębne zrozumienie potrzeb 
klientów.  Dziś niewiele firm 
posiada równie głęboką wie-
dzę na temat procesów  
i urządzeń. 

Rentowność działań San-
dvik Mining and Construction 
z początku nie była zbyt wysoka. 
Zmniejszający się popyt na pro-
dukty firmy i koszty restruktu-
ryzacji sprawiły, że zysk zmalał 

niemal do zera. Nowe tysiąclecie 
zaczęło się znacznie lepiej i ren-
towność zwiększyła się. Szybki 
wzrost gospodarczy w Azji spra-
wił, że punktem ciężkości stało 
się górnictwo i budownictwo. 
Dziś działalność jest prowadzo-
na w ramach dwóch osobnych 
obszarów biznesowych – 
Budownictwa i Górnictwa – 
co pozwala na lepsze spełnianie 
potrzeb klientów.

wysokowydajne dwubelkowe urządzenie 
wiertnicze firmy sandvik jest stosowane do 
szybkiego wiercenia przy budowie tuneli

MłODy I OBIECUJąCy

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985

1989 Upada Mur Ber-
liński i Sandvik zaczyna 
inwestować w Europie 
Środkowo-Wschodniej. 
Kończy się współpraca 
z Atlas Copco w seg-
mencie wiercenia skał. 
Premiera i sukces frezu 
New Wave.

w roku 2012 sandvik Mining i sandvik construction staną się 
osobnymi obszarami biznesowymi. obydwa powstały w 1997 r. 
jako „trzeci filar” firmy sandvik 

pięć oBszarów BiznesowycH  – jeden sandVik

150

efektywność kruszarek 
firmy sandvik przyspiesza 
pracę w budownictwie

1979 Lennart Ollén 
zostaje dyrektorem, 
a Arne Westerberg 
prezesem.
1980 Premiera pierw-
szego urządzenia Roto-
form. Pojawia się system 
narzędziowy  Block 
Tools. Filia na Tajwanie.

1981 Znaczny spadek 
sprzedaży. Problemy  
z Eurotungstène i Dis-
ston. Liczba pracow-
ników zmniejsza się 
o 2245. Filia w Zimba-
bwe.

1983 Göran Ahlström 
zostaje dyrektorem, 
a Percy Barnevik preze-
sem. Nowa organizacja 
– siedem obszarów 
biznesowych. Po raz 
pierwszy od 62 lat firma 
ponosi straty. 

1984 Per-Olof Eriksson 
zostaje dyrektorem. 
Nowa, zdecentrali-
zowana organizacja 
w Szwecji, Wielkiej Bry-
tanii, Francji, Niemczech 
i USA.
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NAJLEPSZE NARZęDZIA 
NA ŚWIECIE 

Sandvik Machining  Solutions 
jest światowym liderem 
w branży obróbki skrawaniem, 
a ekspansja narzędzi tej firmy 
nie ma sobie równych w historii  
przemysłu. Jeszcze w latach 
50. ub.w. kierownictwo firmy 
nie dostrzegało możliwości 
zastosowania węglika spiekane-
go w narzędziach. W tym czasie 
uważano, że przyszłość firmy 
Sandvikens Jernverk nie będzie 
z nimi związana.

Sytuacja zmieniła się 
w 1955 r. Postanowiono utwo-
rzyć niezależny dział skupiający 
się na narzędziach skrawających 
z węglika spiekanego. 

Uświadomiono sobie także 
ryzyko związane z produkowa-
niem narzędzi specjalnych. Wy-
konywanie niewielkich serii na 
specjalne zamówienie klientów 
miało negatywny wpływ na duże 
projekty i obniżało rentowność 
firmy. Dlatego główny nacisk 
położono na standaryzację 
i efektywną produkcję.

W latach 50. w USA opraco-
wano pierwsze płytki wymienne. 
Sandvikens Jernverk natych-
miast skorzystał z tej okazji. 
To była wręcz niewiarygodna 
historia – niewielki dział liczącej 
100 lat szwedzkiej firmy rozpo-
czął marsz, który zakończył się 

na pozycji światowego lidera 
w jednej z najważniejszych 
branż przemysłu. 

Koszty narzędzi to niewiel-
ka część całkowitych kosztów 
obróbki skrawaniem, lecz 
narzędzia te mają duży wpływ 
na produktywność i rentowność.  
Sandvik ciągle rozwija narzędzia 
i metody pozwalające na coraz 
wydajniejszą obróbkę.

Nowe zakłady firmy Sandvik 
Coromant produkujące węglik 
spiekany w sztokholmskiej 
dzielnicy Västberga, w Szwecji, 
przyczyniły się do przełomu 
technologicznego, podobnie jak 
nowe Gamma Coating (GC). 
Modułowe systemy narzędzio-
we zrewolucjonizowały czasy 
obsługi technicznej, a nowa 
generacja płytek wymiennych 

zoptymalizowała toczenie, 
frezowanie i wiercenie. 

Coraz powszechniejsze 
stosowanie lekkich, trudno skra-
walnych materiałów generuje 
popyt na coraz to doskonalsze 
narzędzia. Większość produk-
tów i rozwiązań firmy Sandvik 
dostępnych dziś na rynku 
powstało w ciągu ostatnich 
pięciu lat. 

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

1990 Premiera systemu 
Coromant Capto dla 
frezów, wierteł i narzędzi 
tokarskich.
1991 Zakup Bahco Tools. 
Produkty Sandvik pracują 
przy budowie tunelu pod 
kanałem La Manche. Filie 
na Węgrzech i Słowacji, 
w Czechach oraz Bułgarii.

1992 Zakup 25 procent 
akcji firmy Tamrock, 
fińskiego producenta 
wierteł  do skał oraz 
– od SKF – firmy CTT 
Tools.

1994 Rekordowy zysk 
– 4 miliardy koron. Clas 
Åke Hedström dyrek-
torem firmy. Sandvik 
jako pierwszy oferuje  
produkowane na skalę 
przemysłową płytki 
węglikowe z pokryciem 
diamentowym. 

1997 Industrivärden 
staje się głównym udzia-
łowcem firmy Sandvik. 
Nowa organizacja firmy 
z trzema obszarami 
biznesowymi: Sandvik 
Tooling,  Sandvik Mining 
and Construction i San-
dvik Specialty Steels. 

1999 Balon spekula-
cyjny w branżach IT  
i telekomunikacyjnej 
powoduje duże spadki 
na światowych giełdach. 
Sandvik sprzedaje dział 
pił i narzędzi ręcznych. 

sandvik Machining solutions jest światowym liderem  
w zakresie skrawania za pomocą narzędzi z węglika spiekanego. 
Bez tej technologii niemożliwa byłaby masowa produkcja  
samochodów czy urządzeń elektronicznych 

narzędzia firmy sandvik zwiększają produktywność  
i rentowność w przemyśle maszynowym
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SERCE ZE STALI rozwój  
w inkubatorze

Ten obszar biznesowy obejmuje szeroki 
zakres produktów, które są wynikiem 150 lat 
rozwoju inżynierii materiałowej i specjaliza-
cji. Wspólnym mianownikiem są tu zaawan-
sowane materiały metalowe i ceramiczne 
w połączeniu ze światowej klasy metalurgią, 
a także badania i rozwój. Powstało wiele 
niszowych materiałów dla operacji w wy-
jątkowo trudnych środowiskach, takich jak 
elementy grzejne do pieców przemysłowych 
czy rury startowe stosowane do hydraulicz-
nej kontroli przepływu ropy naftowej lub 
gazu wydobywanych z dużych głębokości 
pod dnem morza. 

W perspektywie historycznej firma zaj-
mowała się głównie stalą, jednak w ostatnich 
dekadach palmę pierwszeństwa przejął wę-
glik spiekany, w której to dziedzinie Sandvik 
został światowym liderem.

Pod koniec lat 90. ub.w. stal rzadko 
dawała więcej niż jedna piątą obrotów firmy, 
ale intensywne działania w celu podniesienia 
efektywności sprawiły, że stalowy biznes 
jest dziś bardzo opłacalny. Tym bardziej, że 
sygnały płynące ze światowej gospodarki 
są korzystne. Wzrasta na przykład popyt na 
rury bez szwu ze strony przeżywającej rene-
sans energetyki jądrowej, podczas gdy firmy 
wydobywające ropę i gaz spod dna morza 
potrzebują dedykowanych rur. 

Optymizmem napawa również rosnące 
zapotrzebowanie na wstępnie pokrywane 
taśmy ze strony producentów ogniw słonecz-
nych i wodorowych. Innym obiecującym 
sektorem przemysłu, pod kątem zamówień 
produktów firmy Sandvik, są zakłady 

 interesujące się metalurgią proszków. 
Dziś firma Sandvik Materials Tech-

nology jest kojarzona z zaawansowaną 
technologią materiałową dla najbardziej 
wymagających gałęzi przemysłu i zastoso-
wań, z innowacjami, stopami specjalnymi 
i nanotechnologią. Ten obszar biznesowy 
Grupy jest przygotowany do odegrania 
kluczowej roli w energetyce jutra, zarów-
no jeśli chodzi o tradycyjne technologie 
bazujące na ropie naftowej, gazie i energii 
jądrowej, jak i energetykę odnawialną,  
np. ogniwa słoneczne i paliwowe. 

Dział badań i rozwoju  firmy Sandvik 
Materials Technology gwarantuje, że Grupa 
będzie przygotowana na nowe wyzwania.

2007 Sandvik umacnia 
swoją pozycję w Azji. 
Zakup firm produku-
jących wyposażenie 
medyczne w USA 
i Wielkiej Brytanii.

Historia sandvik Materials technology 
sięga czasów założyciela firmy, görana 
Fredrika göranssona

Obszar biznesowy Sandvik venture obejmuje 
zarówno działania o strategicznym znaczeniu 
dla firmy Sandvik, jak i działania, które potrze-
bują bardziej cieplarnianego środowiska do 
rozwoju.

Różne produkty pochodzące z Sandvik 
venture będą systematycznie oceniane pod 
kątem aspektów strukturalnych, strategicz-
nych i tworzenia wartości. W skład Sandvik 
venture wchodzą następujące marki: Sandvik 
Process Systems, Sandvik Hard Materials, 
Diamond Innovations,  Wolfram, Dormer 
i Sandvik MedTech.

Firma sandvik Venture 
ma za zadanie zapewnić 
rozwój i rentowność 
w perspektywicznych 
sferach działalności 
z ograniczoną synergią 
w stosunku do innych 
ob szarów bizneso wych

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011150
sandvik Hard Materials dostarcza 
szeroki asortyment produktów  
z węglika spiekanego

2002 Lars Pettersson 
zostaje dyrektorem. 
Zakup większości akcji 
niemieckiej  firmy Walter, 
północnoamerykańskiej 
Valenite i japońskiej 
marki Toyo.

2003 Specialty Steels 
zmienia nazwę na 
Materials Technology. 
W Szanghaju powstaje 
zakład zajmujący się sys-
temami  procesowymi 
i produkcją stalowych 
płyt do pras.

2005 Chiny stają się 
dziesiątym  największym 
rynkiem. Współpraca 
z dziewięcioma zakła-
dami produkującymi 
drut ze stali nierdzewnej 
z ambicją zwiększenia 
wydajności o 50 procent.

2006 Gospodarka jest 
rozgrzana i zyski osiągają 
rekordowe wysokości. 
Australia jest teraz 
trzecim największym 
rynkiem. Zakupy firm  
w Australii, Chile,  
Finlandii i Japonii.
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Ciągła ekspansja IT w latach 70. 
Już od ponad 100 lat Sandvik jest 
ekspansywną Grupą przemysłową. 
Poprzez organiczny wzrost i kupo-
wanie innych firm Sandvik Group 
rozwija się dwa razy szybciej niż 
globalna ekonomia.

W roku 1962, kiedy Sandvik 
obchodził swoje 100. urodziny, 
tylko 1000 zatrudnionych praco-
wało poza Szwecją.  W latach 90. 
ta liczba sięgnęła 25 000.

Obecność w różnych częściach 
świata jest kluczem do szybkiego 
rozwoju  firmy. Trudno przewi-

dzieć, gdzie znajduje się kolejne 
miejsce, w którym nastąpi ekspan-
sja, ale jedno jest pewne –  Sandvik 
na pewno już tam jest.

Sandvik  działa w trudnych 
sektorach, gdzie pro dukty rodzą 
się, wchodzą do powszechnego 
użytku – lub umierają w ciągu 
pięciu do dziesięciu lat. Cykle życia 
w obszarze narzędzi skrawających 
są krótkie. Nowe urządzenia i tech-
nologie sprawiają, że popyt na stal 
do wierteł do skał przez cały czas 
zwiększa się. 

Już w latach 70. ub.w. Sandvik 
należał do firm stosujących 
najnowszą wiedzę informatyczną. 
Komputery miały wtedy moc 
porównywalną do dzisiejszych 
kalkulatorów – chociaż były 
wielkie i generowały ogromne 
ilości ciepła. Ich pamięć liczono 
zaledwie w kilobajtach. Dane 
wprowadzano do komputera 
przy użyciu kart dziurkowanych, 
a wychodziły w postaci płacht 
papieru. 

Mimo to Sandvik skomputery-
zował zarządzanie zamówieniami 
i magazynem, planowanie pro-
dukcji i rozwiązania techniczne. 
System finansowy firmy należał 
do najbardziej zaawansowanych 
w Szwecji.

Na początku nowego tysiącle-
cia Sandvik wprowadził e-handel. 

Internet pozwolił zrealizować 
marzenie – skontaktować się 
z dowolną osoba, w każdym 
czasie i miejscu, przesyłając każdą 
ilość informacji. 

Wiosna 2001 r. była świad-
kiem wielu nowych projektów. 
Sandvik Coromant już od trzech 
lat testował e-handel w Danii. 
Trzy miesiące później już w 18 
krajach można było kupować 
produkty tej firmy on-line. 
Korzystając ze specjalnie w tym 
celu stworzonego systemu 
komputerowego, klient mógł się 
zalogować i przesłać specyfika-
cje dotyczące wierteł i frezów. 
System błyskawicznie przesyłał 
zamówienie do najbliższej 
geograficznie fabryki Sandvik 
Coromant. Czas dostawy uległ 
skróceniu o 75 procent. 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2008 Globalny kryzys 
finansowy przekształca 
się w kryzys handlowy. 
Sandvik znacząco 
zmniejsza  produkcję. 
Filia w Algierii. 

2009 Zamówienia 
i sprzedaż zmniejszają się 
o 30 procent. Redukcja 
liczby pracowników 
i krótszy czas pracy. 
Filie w Zjednoczonych 
Emiratach Arabskich.

2010 Anders Nyrén 
zostaje prezesem. 
Wzrost zamówień z Azji 
i innych części świata. 
Kanthal zmienia nazwę 
na Sandvik Wire and 
Heating Technology. 

2011 Olof Faxander 
zostaje dyrektorem. 
Nowa strategia firmy, 
której celem jest zwięk-
szenie  rentowności 
Grupy i wzmocnienie jej 
pozycji na najważniej-
szych rynkach.

2012 Nowa strategia 
przynosi efekty. 31 stycz-
nia Sandvik obchodzi 
150. rocznicę założenia 
firmy. 

it w czasach swojej młodości



„praca w sandvik daje motywację”
cheng Bo, operator, chiny.
w sandvik od 3 lat.
wiek: 27 

– Jestem szczęśliwy, że pracuję w firmie Sandvik, 
mającej długą historię i zaawansowaną kulturę 
biznesową – mówi Cheng Bo. – Podstawową 
wartością jest tu Fair Play, co jest motywujące 
i pozwala pracownikom na wszechstronny rozwój. 
Kocham moją pracę.

Osiągnięcie tego etapu nie było łatwe. 
– Kiedy zaczynałem pracę, mieliśmy nowe 

obrabiarki i brakowało nam doświadczenia. Na 
szczęście prowadzący szkolenie szwedzcy instruk-
torzy byli bardzo kompetentni. Na początku 

mieliśmy wiele problemów, ale wsparcie ze strony 
firmy pozwoliło nam je stopniowo rozwiązać. 

Ten pierwszy okres obfitował także w inne 
pożyteczne lekcje. 

– Nauczyłem się lepiej patrzeć, lepiej słuchać, 
lepiej myśleć w mojej codziennej pracy. W ten 
sposób mogę znaleźć problemy na wczesnym 
etapie i efektywnie je rozwiązać. 

Być może to właśnie taka postawa sprawiła, że 
jego zespół osiąga sukcesy.

– Mój zespół wielokrotnie przekroczył rekordy 
wydajności produkcji i został uhonorowany 
nagrodą Quality Salute Award. Z kolei ja otrzyma-
łem tytuł Best Performer i stanowisko lidera grupy 
– podkreśla z dumą Cheng.   

„czuję się jak w rodzinie”
rumen  karamihalev, dyrektor generalny, 
Bułgaria. 
w sandvik od 15 lat.
wiek: 47

Kierowanie wieloma projektami w różnych krajach 
i obszarach biznesowych pozwoliło Rumenowi spojrzeć 
z doskonałej perspektywy na rozwój i osiągnięcia firmy 
Sandvik. 

– Jestem dumny z tego, że mogłem uczestniczyć  
w  budowaniu organizacji firmy Sandvik w Bułgarii. Ta 
praca nauczyła mnie cierpliwości w stosunku do ludzi, 
z którymi pracuję. Uważam, że dobry i etyczny biznes 
jest zawsze możliwy. Szczególnie trzeba pamiętać o tym 
w krajach rozwijających się. 

Tę świadomość najlepiej mogą zilustrować różne 
inicjatywy  firmy Sandvik na rzecz lokalnych społeczności, 
takie jak sponsorowanie szkół i wspieranie pracowników 
firmy. Obserwowanie rezultatów tych działań sprawiają 
Rumenowi autentyczną radość.  

– To tak, jak obserwowanie dorastania swoich dzieci. 
Każdy pracownik firmy ma pomysły na temat ulepszeń 
i właśnie to jest najlepszą gwarancją jej dalszego zrówno-
ważonego rozwoju – mówi Rumen.

„sandvik staje się coraz  
lepszym pracodawcą”
Veronica cardoz,  dyrektor ds. klientów 
kluczowych, indie. 
w sandvik od 16 lat. 
wiek: 42 

– Zawsze uważałam, że firma nie może istnieć i odnosić 
sukcesów przez tak długi czas, jeśli u podłoża jej działal-
ności nie ma dobrych wartości – mówi Veronica Cardoz 
przy okazji 150. rocznicy powstania Sandvik. 

– Sandvik  jest jedną z najlepszych międzynarodowych 
firm w Pune, w Indiach. Zawsze chciałam w niej pracować. 

Po16 latach w firmie Veronica postrzega Sandvik  jako 
przedsiębiorstwo, które ciągle stawia przed sobą ambitne 
cele. – Sandvik staje się coraz lepszym pracodawcą. Praca 
staje się coraz bardziej zróżnicowana i coraz więcej kobiet 
otrzymuje możliwość wykazania się swoimi kwalifikacjami. 
Jestem dumna, że mogę czerpac inspirację z wartości leżą-
cych u podstaw firmy Sandvik, nie tylko w pracy, ale także 
w moim domu. 

Szczególnie ciekawa jest dla niej praca z klientami. 
– Kontakt  z klientami daje inspirację i energię. Każdego 

dnia odpowiadam na setki e-maili, zapytań i kontaktów 
telefonicznych. Uważam, że przez te wszystkie lata jestem 
w stanie coraz lepiej spełniać oczekiwania naszych klien-
tów.

Mój  sandVik
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SIęGaJąC GłęBIeJ
wszystkie obszary biznesowe firmy  
sandvik mają klientów w energetyce,  
sektorze, w którym nie brak wyzwań

FirMy naFtowe poszukują ropy i gazu na 
coraz to większych głębokościach, co stawia 
nowe wyzwania przed używanym przez nie 
wyposażeniem. Sandvik dostarcza rury  
i stal, które wytrzymują eksploatację nawet 
na głębokości 2,5 kilometra. Ale jak wyko-
nać takie rury, które nie ulegną zniszczeniu 
pod wpływem własnej wagi lub ciśnienia 
panującego na takich głębokościach? Jak 
zapobiec ich korozji? Właśnie tego typu 
problemy Sandvik Materials Technology 
rozwiązuje dla swoich klientów. 

Moc wyjściowa niektórych turbin gazo-
wych równa jest 13 silnikom odrzutowym 
samolotu. Kiedy jeden z producentów turbin 
planował inwestycję w swoją, w owym cza-
sie największą, turbinę, poproszono  Sandvik 
Coromant o sprawdzenie, czy istniała moż-
liwość wykonania jej w  istniejących zakła-
dach przy użyciu standardowych procesów 
produkcyjnych. Sandvik zarekomendował 
technikę kombinowaną, tokarsko-frezar-
ską. Jej wdrożenie przyniosło  znakomite 
rezultaty. 

Inny klient potrzebował specjalnej płytki 
do produkcji ekstremalnie mocnego gwin-
towanego złącza do urządzeń stosowanych 
przy wydobyciu gazu. Sandvik Coromant 
opracował płytkę z trzema ostrzami i spe-
cjalną geometrią, co pozwoliło na łatwe usu-
wanie wióra. Dzięki temu narzędziu firma 
jest dziś jednym z czołowych dostawców 
największego koncernu paliwowego w kraju. 

Przykłady te pokazują, że Sandvik jest nie 
tylko dostawcą półfabrykatów i narzędzi, 
ale również wartościowych dla klientów 
rozwiązań. 

najBardziej znanyM produktem firmy 
Sandvik dla energetyki były zapewne rury 
ze stopu cyrkonu do prętów paliwowych 
w elektrowniach jądrowych. W końcu lat  
60. ub.w. trafiły one do elektrowni nukle-
arnych w Szwecji, Niemczech, Kanadzie 
i Japonii. Rury do prętów paliwowych były 

jednym z produktów, które pomogły firmie 
Sandvik przetrwać kryzys w branży stalowej 
w latach 70., kiedy japońska stal zalała 
rynek.

W dekadzie tej interesującym odbior-
cą stały się dla firmy Sandvik nowe pola 
naftowe na Morzu Północnym. Przemysł ten 
potrzebował materiałów odpornych na koro-
zję, a w 1975 r. pojawiła się stal o podwyż-
szonej wytrzymałości na rozciąganie. Nowa 
walcarka pielgrzymowa z 1971 r. umożliwiła 
firmie Sandvik produkcję rur nierdzewnych 
o bardzo dużych średnicach.

Na początku lat 80. dział stalowy firmy 
skonstruował rury pępowinowe stosowane 
do przesyłania informacji między wieżą kon-
trolną na powierzchni oceanu a złożami gazu 
lub ropy pod jego dnem lub pod powierzch-
nią ziemi. Korpus takiej rury jest wykonany 

z elastycznego metalowego przewodu oto-
czonego powłoką w postaci rury bez szwu ze 
stali nierdzewnej. Rura dostarczana na szpuli 
mogła mieć długość do 1700 metrów.  

Ogniwa paliwowe, które przekształ-
cają energię chemiczną w elektryczną, są 
nowym produktem z wieloma potencjalnymi 
zastosowaniami, na przykład jako generatory 
wielkich silników. 

Energetyka jest i pozostanie najważniej-
szą grupą klientów Sandvik Group. Dotyczy 
to zarówno narzędzi, materiałów, dużych 
konstrukcji jak i poradnictwa technicznego.

kluczowy rynek: energetyka

długa historia
•  Niemal od początku istnienia energetyka 

stanowiła dla firmy Sandvik największy 
segment rynkowy. 

•  Już w roku 1897 Sandvik zaczął wytwa-
rzać rury bez szwu do brytyjskich  kotłów 
parowych. 

• W czasie I wojny światowej rury te trafiały 
do kotłów na brytyjskich okrętach.

sandvik dostarcza rury i inne produkty, 
które wytrzymują ekstremalne warunki 
na głębokości 2,5 kilometra



„cenię dobrą atmosferę  
w pracy”
pilar arco, dział handlowy, Hiszpania.
w sandvik od 16 lat.
wiek: 43

Kiedy Pilar Arco zaczynała pracować w firmie Sandvik 
w 1995 roku, sprawy miały się nieco inaczej niż dziś. Na 
przykład wszystkie dane były dostarczane na papierze. 

– Musiałam wyszukiwać informacji w komputerze  
i potem robić kopie wszystkich dokumentów. Dziś infor-
macja jest całkowicie skomputeryzowana, a we wszystkich 
oddziałach firmy na całym świecie stosujemy takie same 
narzędzia i programy. Ułatwia to oczywiście pracę – mówi 
Pilar. 

Jej celem w pracy w dziale handlowym z lokalizacją 
w Barcelonie jest: Z każdym dniem być bardziej efektywną 
i jak najwięcej uczyć się. 

– Najlepszą rzeczą są kontakty z klientami, praca 
w dobrym zespole i możliwość spotkań z koleżankami  
i kolegami z całego świata. Szczególnie wysoko cenię 
dobrą atmosferę i kontakty z moimi szefami w Hiszpanii  
i Szwecji. Szwedzi są fantastyczni!

„uważam, że podążamy w dobrym kierunku”
cindy Fenton, dział administracji, 
australia. 
w sandvik od 3 lat.
wiek: 23 

Pytana o to, co najbardziej lubi w swojej pracy, 
Cindy odpowiada bez wahania. 

– Odpowiedź jest prosta: ludzi. Codzienna 
współpraca z nimi – poczynając od najbliższych 
kolegów, a kończąc na kierownictwie firmy - to dla 
mnie przywilej. 

– Rozmowy z nimi dają bardzo wiele. Oka-
zuje się wtedy, że bardzo różne osoby mają te 
same poglądy na bezpieczeństwo i na dobre 
samopoczucie w pracy – dodaje Cindy. 

Cindy uważa, że do takiego myślenia 
zachęca kultura korporacyjna w firmie 
Sandvik. Jako członek zespołu powstałego 
w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, Cindy 
pracuje na stanowisku kontrolera w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy, zestawiając, 
analizując i prezentując statystykę dotyczącą 
BHP, od danych obejmujących miejsca pracy 
po dane dla całego regionu. 

– Uważam, że jako firma idziemy 
w dobrym kierunku. W naszym zespole 
mamy zarówno teoretyków, jak i praktyków, 
ludzi z doświadczeniem i z nowymi pomy-
słami. Jesteśmy eklektyczną grupą i dzięki 
temu możemy być innowacyjni i efektywni.

„zacząłem pracę w sandvik 
dzięki stażowi w firmie”
Mirel kokic, operator cnc, włochy.
w sandvik od 5 lat.
wiek: 23

– Zacząłem pracę w Sandvik w roku 2006, dzięki stażowi 
w tej firmie – mówi Mirel. – Na początku pracowałem 
w dziale płytek skrawających, po czym  przeniosłem się 
do działu oprzyrządowania niehartownego.  Dało mi to 
możliwość zapoznania się z różnego typu wyposażeniem. 

Mirel jest dziś odpowiedzialny za produkcję półfabry-
katów i gotowych wyrobów na centrach obróbkowych 
CNC (głównie Bridgeport i Stama). 

– Praca w takim zespole to doskonała okazja do 
poznania wielu różnych produktów, które są rezulta-
tem systematycznego rozwoju technologii przez moich 
kolegów. 

Dziś Mirel czuje się częścią zespołu i jego osiągnięć. 
– Naszą naczelną zasadą jest elastyczność i bliska 

współpraca z innymi członkami zespołu. Mogę tam 
 swobodnie wyrażać moje opinie. Najlepsze innowacje  
i pomysły powstają w czasie spotkań, które przypominają 
burze mózgów.

Mój  sandVik
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rosnąca gloBalna konkurencja 
sprawia, że coraz ważniejsza staje się pro-
duktywność, co z kolei zwiększa wymagania 
w stosunku do narzędzi. Odpowiednie na-
rzędzie może znacząco zwiększyć produk-
tywność, bez konieczności inwestowania 
w drogie wyposażenie. 

Ciągłe tworzenie nowych produktów 
i technologii stało się dla przemysłu samo-
chodowego i lotniczego ważnym czynnikiem 
gwarantującym sukces. Swoją mocną pozy-
cję na rynku Sandvik zawdzięcza w dużej 
części inwestycjom w badania i rozwój, na 
które przeznaczane jest sześć procent docho-
dów firmy, co daje jej miejsce w światowej 
czołówce. 

Technologia narzędziowa w przemyśle 
samochodowym przez cały czas się rozwija. 
Weźmy na przykład producenta części do 
skrzyń przekładniowych i układów napę-
dowych. Produkcja osiągnęła już wysoki 
poziom wydajności, kiedy dotychczasowe 
narzędzia stały się ograniczeniem. We 
współpracy z inżynierami firmy Sandvik 
znaleziono rozwiązanie w postaci nowych 
narzędzi i materiałów. Po raz kolejny okaza-
ło się, że małe detale mogą mieć duży wpływ 
na proces produkcyjny.  W tym świetle wyż-
szy koszt bardziej zaawansowanych narzędzi 
staje się nieistotny. 

Z powodu wysokich cen paliwa przemysł 

lotniczy przez cały czas poszukuje lżej-
szych samolotów. Rozwiązaniem są nowe 
technologie. Silniki z turbinami gazowymi 
pracują w temperaturach, z którymi radzić 
mogą sobie jedynie bardzo zaawansowane 
stopy, których obróbka jest bardzo wymaga-
jąca. Azjatycki producent komór spalania do 
silników samolotowych zwrócił się do firmy 
Sandvik o pomoc. Zastosowano narzędzia 
CoroMill 210 i CoroTurn SL70, w mocowa-
niu typu Coromant Capto, co przyczyniło się 
radykalnie do skrócenia czasu skrawania. 

nowe, wytrzyMaŁe cieplnie, ale trudno 
skrawalne materiały występują nie tylko 
w silnikach lotniczych. Są one także stoso-
wane w wielu innych zespołach samolotu, 
gdyż osłony ciepłochronne są eliminowa-
ne w celu zmniejszenia wagi samolotu. 
Przykładem może być firma produkująca 
zaawansowane systemy blokujące. Otrzy-
mała ona zamówienie na żaroodporny wał 
sprężynowy z zaawansowanego stopu do 
silnika nowego typu samolotu. Wykonanie 
tego elementu zajmowało cztery godziny, 
ale dzięki narzędziom i wiedzy eksperckiej 
firmy Sandvik udało się zredukować czas 
skrawania o połowę.

Już przed pierwszą wojną światową 
przedsiębiorstwa produkujące samochody 
i samoloty były klientami firmy Sandvik. 

Kupowały one stale niskostopowe, a potem, 
w latach 20. ub.w., stale konstrukcyjne. 
W tym czasie Sandvik nie był jeszcze zbyt 
znany jako producent narzędzi. Dziś szwedz-
ka firma nadal sprzedaje przedsiębiorstwom 
z branży samochodowej i lotniczej zaawan-
sowane elementy wykonane z materiałów 
specjalnych, ale to produkty z obszaru 
obróbki skrawaniem dominują w jej ofercie. 
W latach 60. Sandvik stał się czołowym 
producentem pierwszych płytek wymien-
nych, potem płytek z twardymi pokryciami 
i w ten sposób stał się uznaną globalną firmą 
w swojej branży.

Przemysł samochodowy szybko został 
głównym odbiorcą płytek wymiennych, co 
miało kluczowe znaczenie dla działań firmy 
Sandvik w Ameryce Północnej. 

 

PRODUKTyWNe 
 NaRzęDzIa 
rozwój produktów i technologii w przemyśle samochodowym 
i lotniczym jest nieprawdopodobnie szybki. nowe materiały 
stawiają branżę obróbki skrawaniem przed coraz to większymi 
wyzwaniami

kluczowy rynek: Motoryzacja/lotnictwo

lider na rynku
•  Dzięki markom takim jak Coromant, 

 Walter i Valenite firma Sandvik jest lide-
rem w branży obróbki skrawaniem. 

•  Czyni to ją globalnym światowym liderem, 
niezależnie od produktu i technologii. 

•  W latach 2009 i 2010 Sandvik miał 
w USA tyle patentów, ile wszyscy konku-
renci tej firmy razem wzięci.
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GORąCy BIzNeS
w krótkim czasie sandvik stworzył jedną z najbardziej liczących 
się na świecie firm pracujących dla górnictwa i budownictwa 

dziaŁalność FirMy sandVik w branży 
górniczej obfituje w spektakularne wyzwa-
nia. Przykładem może być kopalnia miedzi 
Lady Annie w Australii. Warunki pracy są 
tu niezwykle trudne, a latem temperatura 
sięga 50 stopni Celsjusza. To właśnie tu 
rozpoczęło pracę pierwsze w Australii 
gigantyczne urządzenie wiertnicze firmy 
Sandvik. Ta zaawansowana technicznie 
i sterowana komputerowo maszyna może 
pracować przez dwie zmiany bez uzupeł-
niania paliwa. 

Inny projekt oznaczał ponowne urucho-
mienie kopalni odkrywkowej zalanej wodą 
morską – w której pływały rekiny! Tu z ko-
lei najważniejszą kwestią było bezpieczeń-
stwo. Z powodu ryzyka zawału i zagrożenia 
ze strony rekinów konieczne było użycie 
urządzenia zdalnie sterowanego z tratwy. 
Sandvik znalazł rozwiązanie problemu. 

Największa w Niemczech kopalnia soli, 
położona koło miasta Heilbronn, to inny 
przykład wymagającego projektu. 125-tono-
we urządzenie Sandvik wgryza się pionowo 
w ścianę solną, co zastępuje tradycyjne 

wiercenie i odstrzały. Nowa metoda jest 
także tańsza.

Przed trudnymi zadaniami stają też 
maszyny budowlane firmy Sandvik. 
W Szwajcarii trwa budowa największego 
na świecie tunelu. Korytarze dla szybkiej 
kolei są wiercone przez Alpy w tempie 
10 metrów dziennie. Wymaga to często 
równoczesnego stosowania różnych opera-
cji – od wiercenia i ładowania po zabez-
pieczanie i wywożenie urobku. Urządzenia 
firmy Sandvik umożliwiają takie operacje.

nigeria Może pocHwalić się naj-
szybciej na świecie rosnącym rynkiem 
budowlanym – oraz granitowym podło-
żem. W kraju brakuje dróg, kolei i portów. 
Kruszarki firmy Sand vik odgrywają tu 
ważną rolę w rozbudowie infrastruktury.

Wiercenie w twardych skałach nie jest 
nowym zagadnieniem dla firmy Sandvik. 
W 1873 r. firma sprzedała swój pierwszy 
kompletny zestaw wierteł do skał. Techno-
logia była oczywiście w tym czasie dość 
prymitywna. Długie, ciężkie wiertła mu-

siały być transportowane do kopalń, gdzie 
podlegały przespawaniu i hartowaniu, po 
czym w pracy szybko się zużywały. Urzą-
dzenia wiertnicze były wtedy nieporęczne 
i mało wydajne. 

Po II Wojnie Światowej nastała era 
nowych, lekkich wiertnic z wydajnymi 
i trwałymi narzędziami z węglikowymi 
słupkami. Postęp w technice górniczej na-
stępował bardzo szybko, w miarę jak ma-
szyny stawały się mocniejsze, a trzpienie 
i koronki coraz bardziej zaawansowane.

W latach 90. ub.w. Sandvik – poprzez 
zakup firm – mógł oferować pełny zakres 
urządzeń do wiertnictwa skalnego. 

Rozpoczęła się w tym czasie działalność 
na wschodzie i południu – dzięki nowym 
klientom z branży górniczej i budowlanej. 
W 2010 r. sektor wydobycia surowców 
stał się największym klientem Grupy, 
odpowiadającym za 36 procent obrotów. 
Kraje z rozwiniętym górnictwem, takie 
jak Australia, Chiny, Afryka Południowa 
czy Brazylia należą dziś do największych 
rynków zbytu szwedzkiej firmy. 

kluczowy rynek: górnictwo i Budownictwo

głęboko pod alpami szwaj-
carskimi: urządzenia firmy 
sandvik są stosowane przy 
budowie tunelu, który 
pozwoli przejeżdżać pod tym 
pasmem górskim pociągom 
szybkiej kolei
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„Mamy znakomity zespół”
akira yoneya, kierownik zespołu szlifierzy, 
produkcja płytek skrawających, japonia.
w sandvik od 22 lat. 
wiek: 40 

– Młody człowiek ma zwykle świeże pomysły, podczas 
gdy starszy ma  wiele doświadczenia – mówi Akira 
yoneya. – Nasz zespół składa się z 15 osób w wieku od 
20 do ponad 50 lat. Różnice wieku są spore, ale atmosfera 
w zespole jest znakomita. 

Od rozpoczęcia pracy w Semine w 1989 r. Akira jest 
świadkiem szybkiego rozwoju i sukcesów fabryki. 

– Bardzo jestem z tego dumny – podkreśla, przypomi-
nając nagrodę „top class plant”, którą zakłady w Semine 
otrzymały od grupy Sandvik w 2004 r. za działania w kie-
runku lepszej jakości, krótszego czasu produkcji i obniżenia 
kosztów. 

– Zamierzamy kontynuować te wysiłki – zapewnia 
Akira.  Sprzyja temu atmosfera w zakładach, gdzie każdy 
pomysł pracownika jest traktowany  z największa uwagą. 
Jeden taki pomysł pozwolił niedawno na zaoszczędzenie 
milionów jenów. 

– W 2008 r. zainicjowałem system wizualnej kon-
troli części zamiennych i materiałów zużywających się, 
co umożliwiło znaczną redukcję ich liczby.  W 2009 r. 
wprowadziliśmy  ten system w całych zakładach w Semine 
i w rezultacie osiągnęliśmy oszczędności w wysokości 
dziesięciu milionów jenów – mówi Akira.   

„sandvik dba 
o bezpieczeństwo pracy” 
gilson alves leite, operator, Brazylia.
w sandvik od 18 lat.
wiek: 50 

– Jestem  dumny i wdzięczny, że mogę być częścią rodziny 
Sandvik i brać udział w obchodach 150. rocznicy założenia 
firmy – mówi Gilson. 

Gilson pracuje jako spawacz wyspecjalizowany 
w metodzie TIG (Tungsten Inert Gas) w jednostce 
 Sandvik Materials Technology w Vinhedo, w Brazylii. 

– W mojej pracy cenię jakość, perfekcję i bezpie-
czeństwo. Każde zamówienie, które wpływa do mojego 
zespołu oznacza nowe wyzwania – mówi Gilson. 

Oprócz dążenia do ideału Gilson wysoko ceni dbałość 
o bezpieczeństwo i uważa, że między innymi właśnie to 
czyni firmę Sandvik tak dobrym pracodawcą. 

– Sandvik dba o to, aby każda czynność była wykony-
wana w sposób bezpieczny i wspiera wszystkie dążenia 
w kierunku lepszej kultury korporacyjnej i atmosfery 
w miejscu pracy.  Dlatego wysoko cenię pracę w tej 
 firmie. Podobnego zdania jest także moja rodzina! – 
zapewnia Gilson.

Mój sandVik

„Sprzyja temu atmosfera w zakładach, gdzie  
każdy pomysł pracownika jest traktowany  
z największą uwagą”.
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sandvik jest co prawda przede wszyst-
kim dostawcą rozwiązań dla przemysłu, 
ale równocześnie ma długą tradycję jako 
 wytwórca własnych dóbr konsumenckich

eleMenty i MateriaŁy produkowane 
przez firmę Sandvik znajdują się w wielu 
produktach konsumenckich, takich jak na 
przykład gitary, telefony komórkowe, kije 
golfowe, maszynki do golenia czy żyletki. 
Sandvik nie ma jednak własnych marek 
takich produktów.

Jeszcze w latach 70. ub.w. piły ręczne 
i narzędzia stanowiły segment, który, po 
zakupieniu szeregu firm, odpowiadał za 
14 procent sprzedaży Grupy. Na rynku prym 
wiodły wtedy piły i narzędzia ogrodowe 
na baterie amerykańskiej marki Disston. 
Podstawą ekspansji była produkowana przez 
Sandvik piła ręczna, która była cenionym 
produktem. Brak konieczności jej ostrze-
nia uzasadniał dość wysoką cenę zakupu. 
Produkt ten był tak znany, że wielu ludzi 
sądziło, że Sandvik jest producentem pił. 

Dlaczego firmy z branży stalowej inwe-
stowały w tych czasach w produkty konsu-
menckie? Wszystko zaczęło się od kryzysu 
w latach 70. XIX wieku. Postęp techniczny 
sprawił, że w Europie i USA, w pobliżu ko-
palń węgla kamiennego, pojawiało się coraz 
więcej stalowni korzystających z rudy żelaza 
o niższej jakości.

Cena stali gwałtownie się obniżyła 
i Sandvikens Jernverk nie miał już pożytku 
ze swojej wysokojakościowej rudy i węgla 
drzewnego. Koszty transportu surowców 
z odległych krajów poszybowały w górę 
i szwedzka firma musiała szybko znaleźć 
pomysł na atrakcyjne produkty.

Jeśli chodzi o prędkość zmian, prze-
mysł wytwórczy końca XIX wieku moż-
na porównać do dzisiejszej informatyki. 

Nowe produkty, duże i małe, pojawiały się 
w zawrotnym tempie. Popularne parasole 
i gorsety zostały szybko usunęły się w cień 
nowych przebojów na rynku: maszyn do szy-
cia, maszyn do pisania i telefonów. W latach 
90. XIX wieku rower z gumowymi kołami, 
łańcuchem i mechanizmem wolnego biegu 
zrewolucjonizował społeczeństwo. Inne 
przeboje tamtego czasu to gramofon, samo-
chód i silnik naftowy do małych łodzi. 

towary konsuMenckie pomogły ura-
tować Sandvikens Jernverk. Kowale firmy 
musieli szybko nauczyć się, jak walcować na 
zimno taśmy stalowe i wytwarzać druty ze 
stali Bessemera, z której wykonywano takie 
przedmioty jak piły, stal na żyletki, fiszbiny 
do gorsetów, druty do parasoli, szprychy 
do roweru, elementy silnika, sprężyny do 
zegarków i wiele innych.

Pierwszy rozpoczął pracę mały dział 
produkcji rur, następnie dział produkcji 
drutu. W następnych latach Sandvik ulepszył 
produkcję drutu na haczyki do wędek, do 
zgrzeblarek i do igieł, a w końcu także drutu 
do parasoli.

Sandvikens Jernverk walczył z najsilniej-
szym szwedzkim konkurentem o dostawy 
stali taśmowej producentom żyletek, wśród 
których największym klientem była amery-
kańska firma Gilette. Po II wojnie światowej 
Sandvik wygrał tę konkurencję.

Największym sukcesem firmy Sandvik na 
rynku dóbr konsumpcyjnych była piła ręcz-
na, której produkcję rozpoczęto w 1886 r. 
Zakup firmy Bahco w 1991 r. pozwolił 
dołączyć do asortymentu klucze dynamo-

metryczne i inne narzędzia ręczne. Produkty 
te zajmowały jednak dopiero szóste miejsce 
na świecie w swoim sektorze pod względem 
sprzedaży. Dlatego zarząd firmy Sandvik 
postanowił w roku 1999 sprzedać produkcję 
pił i innych narzędzi, przez co zniknęły one 
z asortymentu firmy. Dziś Sandvik Group 
kontynuuje swoją spójną długofalową strate-
gię i inwestuje jedynie w te segmenty rynku, 
gdzie już ma, lub może objąć, pozycję lidera. 

zaDOWOlIć 
 klienta 

„piły sandviken i szwedzkie ręce – dwa 
dowody wiarygodnej jakości”. kampania 
reklamowa w czasach, gdy sandvik nadal 
wytwarzał produkty konsumenckie

od gorsetów do zegarków
Produkty konsumenckie firmy Sandvik 
z przeszłości to na przykład piły, stal na 
żyletki,  fiszbiny do gorsetów, druty do 
parasoli, elementy silników, szprychy rowe-
rowe, sprężyny do zegarków i inne.

produkty konsuMenckie



„dzięki duchowi 
zespołowemu w firmie  
sandvik …”
Mohammed adnane Boumeur, operator 
cnc, włochy.
w sandvik od 5 lat.
wiek: 28

Mohammed Adnane Boumeur urodził się w Maroku, 
a pracę w firmie Sandvik rozpoczął pięć lat temu. Dzięki 
zróżnicowanym zadaniom, jakie w tym czasie otrzymywał, 
dziś potrafi pracować na wielu modelach obrabiarek.

– Z początku pracowałem w zakładzie tokarskim, 
a także wykonywałem zadania w zakresie oprzyrządowa-
nia niehartownego – mówi Mohammed. 

– Teraz odpowiadam za produkcję półfabrykatów 
i gotowych wyrobów na centrach tokarskich CNC –  
Mazak i Gildemeister CTX 510. 

Praca w różnych działach umożliwia Mohammedowi 
kontakty z kolegami i to właśnie ten aspekt pracy podoba 
mu się najbardziej. 

– Dzięki uczestnictwu w różnych projektach i filozofii 
ducha zespołowego w Sandvik bardzo łatwo nawiązuję 
kontakty i zawieram przyjaźnie. Cenię tę firmę również 
z powodu jej działań na rzecz ochrony środowiska.

„każdy może przedstawić 
nowe pomysły”
sten-inge ståhl, pakowanie/magazynowa-
nie, szwecja.
w sandvik od 37 lat.
wiek: 54

Sten-Inge Ståhl przepracował w Sandvik prawie czwartą 
część 150-letniej historii tej firmy. Dopiero ostatnio sobie 
to uświadomił. 

– To miłe uczucie! – zapewnia Sten-Inge. 
W  firmie Sandvik zajmuje się systemami magazynowa-

nia, kontrolą jakości oraz pakowaniem i wysyłką produk-
tów firmy do klientów na całym świecie. 

– Oznacza to sporo jazdy na wózkach widłowych – 
dodaje. 

Jest  człowiekiem bardzo zajętym, więc nic dziwnego, 
że dotychczas nie myślał o długiej historii swojej firmy. 
Dziś jest szczęśliwy z powodu swojej wieloletniej kariery 
zawodowej. 

– Kiedyś  wykonywałem pojedynczą operację w długim 
łańcuchu zadań, dziś mogę wykonywać każdą operację.  
Bardziej zaawansowane zadania i lepsze zrozumienie 
całego procesu są dla mnie źródłem prawdziwej satysfak-
cji.

Mimo  wielu lat pracy Sten-Inge jest entuzjastą ciągłego 
wprowadzania innowacji i ulepszeń. 

– W naszym dziale co drugi tydzień mamy spotkania 
poświęcone ulepszeniom. Każdy ma wtedy możliwość 
zaprezentowania  pomysłów dotyczących bezpieczeństwa, 
jakości, dostaw, czasu produkcji, produktywności i środo-
wiska pracy.

Mój  sandVik

„Bardziej zaawansowane zadania i lepsze  
zrozumienie całego procesu są dla mnie źródłem 
prawdziwej satysfakcji”.
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baDania i rozwój 
WyTyCzaJą DROGę

Badania i rozwój to kluczowa strategia 
biznesowa firmy  Sandvik. Każdego roku 
Sand vik inwestuje w badania i rozwój co naj-
mniej 3 miliardy szwedzkich koron (330 mln 
euro), czego wynikiem jest około 5000 aktyw-
nych patentów w posiadaniu Grupy.

W działach badawczo-rozwojowych firma 
zatrudnia  ponad 2400 pracowników – w róż-
nych obszarach biznesowych. Kierunek ich 
działań jest wyznaczany przez zapotrzebo-
wane ze strony klientów i rynku. Każdego 
roku Sandvik wypuszcza na rynek tysiące 
nowych produktów, które oferują klientom 
potencjał wzrostu, rosnący udział w rynku, 
większe zyski oraz zapewniają większą dba-
łość o środowisko naturalne i jakość życia. 

Dyrektor generalny Sandvik, Olof 
 Faxander, szczególnie podkreślił wyżej wy-
mienione czynniki na corocznym spotkaniu 
ogólnym firmy w 2011 r. – Mamy świetną 
pozycję, gdyż jesteśmy światowym liderem 
w wielu obszarach. Posiadamy doskonałe 
zaplecze techniczne i potrafimy przekładać 
nasze umiejętności techniczne na produkty, 
które są atrakcyjne dla wielu firm.

Faxander podkreślił również konieczność 
dalszych inwestycji w badania i rozwój.  

 – Musimy przez cały czas dbać o dalszy roz-
wój naszych produktów, tak aby zachować 
konkurencyjność i silną pozycję na rynku.

Sandvik Materials Technology prowadzi 
centra badawczo-rozwojowe w Szwecji, 
Indiach i Czechach. Ich działalność jest 
szczególnie ukierunkowana na efektywność 
energetyczną i zrównoważony rozwój. 
– Bardzo skupiamy się właśnie na energe-
tyce – mówi Olle Wijk, wicedyrektor i szef 
działu badawczo-rozwojowego i technologii 
w Sandvik Materials Technology. Oprócz 
pracy nad produktami dla sektora naftowo-
-gazowego dział ten zajmuje się zastoso-
waniami dla następnej generacji elektrowni 
jądrowych. Równocześnie prowadzone są 
poszukiwania  efektywnych rozwiązań dla 
elektrowni węglowych, gdyż nadal dostar-
czają one znaczną część produkowanej na 
świecie energii elektrycznej. Innym ważnym 
obszarem badań jest energia odnawialna, na 
przykład kolektory słoneczne. 

– Rozwój nowych materiałów umożliwia 
ich pracę w warunkach wyższych temperatur 
i ciśnienia, przez co zwiększa się efektyw-
ność i zmniejsza emisja dwutlenku węgla – 
mówi Olle Wijk. – W ten sposób nasze nowe 

materiały do pracy w wysokich temperatu-
rach znacząco przyczyniają się do ochrony 
środowiska.

Badania prowadzone w Sandvik Materials 
Technology obejmują szeroki zakres zasto-
sowań – od ogniw paliwowych do samocho-
dów po prace nad wyeliminowaniem ołowiu 
z produkcji małych detali do zegarków. 
Z kolei prace badawcze w obszarze mate-
riałów wysokotemperaturowych obejmują 
zakres od pieców przemysłowych po druty 
do elementów grzejnych w suszarkach 
bębnowych.

– Nasz pomysł polega na tym, żeby 
zawsze wyprzedzać konkurencję. Dlatego 
praca działów badawczo-rozwojowych 
nigdy się nie kończy – podkreśla Wijk.

siVaprasad palla jest kierownikiem 
centrum badawczo-rozwojowego Sandvik 
Technology w Pune, w Indiach. Indyjska 
gospodarka rozwija się się dziś w tempie 
zbliżonym do chińskiej. Nowe centrum 
wzmocni więc kontakty z ważnymi klienta-
mi w tym kraju. 

W centrum tworzone są modele kompute-
rowe, bardzo pomocne w optymalizowaniu 
produkcji i pozwalające zastąpić tradycyjną 
metodę prób i błędów.

– Są one znakomitym narzędziem, stoso-
wanym w rozwoju produktów i procesów, 
pozwalającym skrócić czas produkcji i obni-
żyć koszty – mówi Palla. W centrum  modele 
stosowane są do symulowania technologii 
metalurgicznych, takich jak wyciskanie  
i walcowanie. Komputerowa symulacja dy-
namiki substancji płynnych pozwala na prze-
studiowanie procesu pro dukcji stali, takich >>

Badania i rozwój

nadążanie za potrzebami klienta to pod-
stawa każdego biznesu. znaczne inwestycje 
firmy sandvik w badania i rozwój prowadzą 
do powstania nowych produktów i pro-
cesów, które wychodzą naprzeciw ciągle 
zmianiającym się potrzebom rynku 
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Magnus Boström, kierownik ds. metaloznaw-
stwa w sandvik Materials technology, 
z mikroskopem elektronowym, który 
pozwala zobaczyć próbkę, po zeskanowaniu 
jej przez strumień elektronów o wysokiej 
energii 
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jak przepływ roztopionego metalu, przepływ 
ciepła, odlewanie ciągłe i chłodzenie.

– Współpracujemy ściśle z pozostałymi 
obszarami biznesowymi, gdyż modele kom-
puterowe wymagają oceny i potwierdzenia. 
Największym wyzwaniem jest ciągły rozwój 
potrzebnych umiejętności, gdyż każdy nowy 
projekt oznacza nowe wymagania i wyzwa-
nia – mówi Palla. 

Prace badawczo-rozwojowe w firmie 
 Sandvik Machining Solutions przyczyni-
ły się do zwiększenia wydajności turbin 
wiatrowych. – Rozwój energetyki wiatrowej 
sprawia, że rośnie znaczenie obróbki kół 
zębatych przekładni – mówi Ulf Rolander, 
były wicedyrektor działu badawczo-rozwo-
jowego Sandvik Tooling, a obecnie dyrektor 
ds. technologii w Sandvik Venture. – Aby 
mogła powstać energia elektryczna, powolny 
ruch śmigła turbiny wiatrowej potrzeba 
zmienić na ruch szybkoobrotowy generatora. 
Duże elementy, które wykonują to zadanie, 
muszą być skrawane z wielką precyzją. 

pytanie, które dotyczy części do 
turbin wiatrowych, podobnie jak wszyst-
kich innych elementów, Rolander formułuje 
w następujący sposób:  – Gdzie jest wartość 
dodana tego produktu, którą dostarczamy 
naszym klientom? Odpowiedź brzmi: jest 
nią wyższa produktywność i osiągi narzędzi 
oraz lepsza wiedza na temat ich zastoso-
wania. – Koszty zakupu narzędzi stanowią 
zwykle jedynie  3 do 4 procent ogólnych 

kosztów produkcji, lecz wpływ tych narzę-
dzi na produkcję jest bardzo duży. Lepsze 
narzędzia pozwalają wyprodukować więcej 
przedmiotów na tej samej obrabiarce, co 
obniża koszty produkcji i oszczędza środo-
wisko naturalne.

Dbałość o środowisko jest szczególnie 
istotna w przemyśle lotniczym, gdzie trwa 
nieustanne poszukiwanie coraz to lżej-
szych materiałów, co z kolei pozwala na 
konstruowanie samolotów zużywających 
mniej paliwa. Materiały te często składają 
się z kompozytów – takich jak na przykład 
wzmocnione włóknami węglowymi tworzy-
wo sztuczne w zestawie z tytanem – które 
wymagają nowych metod obróbki skrawa-
niem. – Właśnie ta dziedzina rozwija się dziś 
najszybciej – podkreśla Rolander.

Åke Roos, były wicedyrektor działu 
badawczo-rozwojowego i jakości w Sand-
vik Mining and Construction, odwiedził 
centra badawczo-rozwojowe w Szwecji, 
 Finlandii, Niemczech, Austrii, USA, 
Australii, Indiach i Chinach. – Naszym 
głównym celem jest uproszczenie działań 
– mówi Roos. – Jego osiągnięcie wymaga 
innowacyjności, ciągłego doskonalenia 
technologii oraz szybszego dostarczania 
produktów na rynek.

W 2010 r. otworzono nowe centrum 
rozwoju produktu w Jiading, w Chinach. 
Roos wymienia trzy najważniejsze zasady 
działania w zakresie badań i rozwoju: Jak 
tworzymy produkt, badania potrzebne w tym 

celu oraz efektywny sposób pracy. 
w pracacH Badawczo-rozwojowycH 

 kluczem do sukcesu jest połączenie wiedzy 
dotyczącej zastosowań i zaawansowanej 
kompetencji naukowej w różnych obszarach 
technologii.

Jednym z ostatnich rezultatów prac ba-
dawczo-rozwojowych było powstanie nowej 
konstrukcji wiertnicy z dolnym młotkiem. 
– Chodzi o holistyczne podejście do pracy 
nad nowym produktem – podkreśla Roos. 
Nowe urządzenie maksymalizuje produkcję, 
przy zachowaniu niskiego zużycia paliwa 
i kosztów eksploatacji. Zapewnia ono także 
komfortowe i bezpieczne warunki pracy dla 
operatora. – Nigdy nie idziemy na kompro-
misy, jeśli chodzi i bezpieczeństwo – zapew-
nia Roos. 

W sumie chodzi o to, żeby właściwi 
ludzie znaleźli się na właściwym miejscu, 
uważa Roos. – Istotą prac badawczo-rozwo-
jowych jest wykorzystanie indywidualnej 
kompetencji pracowników. To jest właśnie 
droga do sukcesów.”

„lepsze narzędzia pozwalają wy-
produkować więcej przedmiotów 
na tej samej obrabiarce, co obniża 
koszty produkcji i oszczędza  
środowisko naturalne”.

Badania i rozwój

Badania i rozwój w skrócie
•  Sandvik inwestuje rocznie w badania 

i rozwój około 330 milionów euro.
• Grupa ma 5000 aktywnych patentów.
•  W działach badawczo-rozwojowych 

pracuje ponad 2400 osób.
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Udziały w firmie  Sandvik 
– imponująca inwestycja 
jeżeli twój praprapradziadek zainwestowałby 5000 szwedzkich 
koron w udziały w firmie sandvik po jej rekonstrukcji w roku 
1868, jego akcje w roku 2010 warte byłyby 241 milionów koron

wielu udziałowców i pracowników 
uczestniczyło w 150-letniej drodze firmy 
Sandvik. Spółki akcyjne takie jak Sandvik są, 
przynajmniej w teorii, niezależne od przemija-
jących pokoleń udziałowców i pracowników. 
Istotą tego mechanizmu jest wynalazek z XIX 
wieku, który do dziś czyni Wall Street jedną 
z najsławniejszych ulic na świecie – koncepcja 
spółki akcyjnej, bez której Sandvik prawdopo-
dobnie dziś by nie istniał.

Historia naszej firmy to także historia jej 
rentowności. Śledząc zapisane w archiwach 
cyfry, można wyliczyć, że rodzina, która po 
rekonstrukcji w roku 1868 zainwestowałaby 
5000 szwedzkich koron w udziały w firmie 
Sandvik, w roku 2010 mogłaby sprzedać 
te udziały za 241 milionów koron. Suma ta 
jeszcze wzrosłaby po doliczeniu wszystkich 
dywidend wypłacanych udziałowcom przez 
te wszystkie lata. 

Wzrost wartości firmy o około cztery 
procent rocznie oraz regularnie wypła-
cane dywidendy w wysokości trzech 
procent sprawiają, że akcje firmy Sandvik 
są imponującą inwestycją, nawet przy 
uwzględnieniu inflacji. Sandvik jest jedną 
z firm, dzięki którym sztokholmska giełda 
papierów wartościowych została uznana 
za najbardziej rentowną na świecie w XX 
wieku. 
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Globalna obecność. Sandvik jest wysokotechnolo-
giczną firmą działającą w przemyśle maszynowym, 
oferującą zaawansowane produkty i będącą świato-
wym liderem w wielu segmentach przemysłu.

Mapa pokazuje biura i zakłady produkcyjne firmy Sandvik w październiku 2011 r.


