Med sikte på framtiden

Efter femtio år
och en hel del jädrar anamma
är vi Nordens största tillverkare
av industriell blästerutrustning

En historia värd att berätta
Även om den Bäckmanska historien börjar med att fabrikör Arne
Bäckman flyttade med pick och pack från Kristinehamn till Filipstad
redan 1939, så tar vår verksamhet fart på riktigt 1969. Drygt 50 år
senare är vi Nordens största tillverkare av industriell blästerutrustning, med nöjda kunder i hela världen. Vägen dit har varit händelserik
och som sig bör lite krokig. Men definitivt ett stycke svensk industrihistoria som vi är stolta över och gärna berättar.
VÄRT ATT FIRA!
En rad kloka beslut och lite turliga omständigheter har bidragit till
utvecklingen. Framför allt är dagens Bäckman Blästermaskiner AB
ett resultat av kunniga, hängivna och finurliga människor – med
förmåga och klokskap att lösa alla tänkbara och otänkbara problem.
Snabbt, effektivt och alltid med kundens bästa för ögonen. Hela
året 2019 firar vi nu på olika sätt våra första 50 år och vi vill göra det
tillsammans med våra kunder, leverantörer och övriga goda vänner.

VÅR HISTORIA PÅ 20 SEKUNDER:
★ 1939 startar Bäckmans Plåtslageri i Filipstad
★ 1969 tar vi över tillverkning och försäljning av ytrensmaskiner
för SKF Malcus
★ 1974 gör vi samma sak för Kockums
★ 1980 köps vi upp av Wikers i Filipstad
★ 1990 tar fem anställda över verksamheten och byter namn till
Bäckmans Blästermaskiner AB
★ 2014 hälsar vi SBM – Svensk Blästring & Maskinteknik AB i Laholm
välkommen in i familjen
★ 2019 firar vi 50 år!

”Med våra skräddarsydda blästeranläggningar från Bäckman
Blästermaskiner kan vi ge ökad
service, kortare leveranstider och
får färre transporter, faktorer som
gynnar oss, våra kunder och
miljön.”
Anders Dättermark, VD Thermotech Kilsta

Ryssmaskinen
MINNESVÄRT UR ORDERBOKEN:
På hösten 1975 levererade vi en slungrensanläggning, inklusive två rullbanor till ett
stålverk i staden Kansk i Sibirien. 110 ton
fördelade på 30 lådor ingick i en komplett
fabriksleverans från Gränges Engineering.
Vår Sune Hörnquist följde med för att leda
ett ryskt arbetslag i monteringsarbetet, som
skulle ta max tre veckor. Det tog sex.

”Det är en livsstil att arbeta på Bäckman,
det är alltid ”allt för kunden” oavsett tidpunkt
eller plats.”

Roland Hörnquist, Sune Hörnquist och
Kent Erixon, som har varit med sedan 1969.

Ingen förstod något annat än ryska, att beställa telefonsamtal
hem tog 14 dagar att få fram och med sex timmars varsel
lyckades man ta sig tillbaka till Sverige. En ”bäckmannare”
ger sig inte så lätt…

I huvudet på en VD
– Här på Bäckmans ställer vi upp i alla lägen, dygnet runt och året
om. Här finns ett stort jädrar anamma och en flexibilitet som gör
att våra kunder alltid kan lita på oss, i alla väder. För vi vet vad
ett stillestånd kan betyda. Företagets unika kundfokus har varit
avgörande för vår utveckling och kommer att betyda lika mycket
i framtiden.
NU SER VI FRAMÅT
– Denna passion tillsammans med en exceptionell servicenivå
gör att vi ser ljust på framtiden. Tillsammans med SBM i Laholm
och våra kunder kan vi fortsätta att expandera och befästa vår
position som Nordens största tillverkare av blästerutrustning. Nu
firar vi våra första 50 år, samtidigt som vi ser fram emot nästa 50.
Mats Blåder, VD
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