
INGET HAR FÖRÄNDRATS
ALLT ÄR NYTT

NordChain är Sveriges nya ledande varumärke för 
slirskydd. Med kedjor som Megastud, Superstud och 
Piggelin-Flex förstår du att det är de kända ”Gunnebo- 
kedjorna” som bytt namn till NordChain. 

Med det nya namnet vill vi visa vår nordiska bas med 
produktutveckling och ledning i Sverige och produktion  
i Finland - Europas två största marknader för slirskydd.
Vår nya symbol visar vad våra kedjor åstadkommer  
– ger maskiner grepp att röra sig framåt.

NordChain har rötter från Gunnebo 1764
NordChain är Sveriges nya slirskydd! Samtidigt är det 
Sveriges äldsta, med rötter i småländska Gunnebo.
1764 startade fabrikör Hans Hultman tillverkning av spik i 
Gunnebo, 10 km söder om Västervik. Länge var spik huvud-
produkten som såldes till skeppsvarven i Västervik. 1855 
startade Gunnebo Bruk tillverkning av kätting. Skogsbruket 
blev tidigt en viktig köpare av ”Gunnebo-kätting” till främst 
surrning vid flottning och timmerkörning. 

Slirskydd sedan 1930
Under slutet av 1920-talet startade Gunnebo Bruk, utifrån 
sin produktion av kätting, utveckling av slirskydd till bilar, 
bussar och lastbilar som då började bli allt vanligare på 
Sveriges vintervägar. 1930 fanns ett komplett sortiment 
”Gunnebo-kedjor” på marknaden. Därför har vi valt att i  
vår nya NordChain-logga ange 1930 som vårt födelseår.
När traktorerna kom på bred front inom lantbruket efter 
andra världskriget blev Gunnebo huvudleverantör av 
slirskydd i Sverige. Slirskydden användes både vintertid 
och vid höstplöjningen av åkrar. 

Första skotaren hade Gunnebo-kedjor
I början av 60-talet utvecklades skotaren inom det svenska 
storskogsbruket. Parallellt utvecklade Gunnebo lämpliga 
slirskydd. Och det arbetet fortsätter! I takt med att skogs-
brukets maskiner förändras, utvecklas våra slirskydd för 
optimalt grepp, skydd och livslängd.

250 år av utveckling
Sedan starten 1764 har det varit många olika ägare samti-
digt som verksamheten vuxit med flera produktionsplatser 
och säljbolag i och utanför Sverige. 2008 köptes Gunnebo 
Industrier AB av Segulah som är ett svenskt fondbolag. 

2012 blev tillverkningen av slirskydd och boggiband ett 
eget bolag, Nordic Traction AB, inom Gunnebo Industrier 
Holding. Tillverkningen av slirskydd sker strax utanför Åbo 
i Finland och boggiband tillverkas i Skottland. Totalt är det 
närmare 100 anställda inom Nordic Traction AB med en 
omsättning på cirka 200 miljoner kronor.

Helt nyligen köpte den svenska investeringsfonden 
Accent Equity Nordic Traction AB av Segulah. Med köpet 
följde inte rätten till varumärket Gunnebo då Gunnebo AB 
äger dessa rättigheter. Därför ändras nu varumärket till 
NordChain. 

Allt övrigt oförändrat
Ägarbytet förändrar inget i det dagliga arbetet inom Nordic 
Traction AB. I Gunnebo är det samma arbetsstyrka som 
tidigare.  Arbetsuppgifterna är som tidigare att utveckla, 
marknadsföra och sälja via återförsäljare slirskydd, nu  
under varumärket NordChain, samt marknadsföra och 
sälja via återförsäljare Clark boggiband. 

NORDCHAIN ÄR VÅRT NYA VARUMÄRKE

Gunnebo industries är 
vårt tidigare varumärke

FORTS >>



Nya ägarna ser en stor potential hos Nordic Traction
Accent Equity Partners AB, med säte i Stockholm, är  
Nordic Tractions nya ägare. De är ett mycket välrenom-
merat fondbolag som, med start 1994, har specialiserat 
sig på nordiska medelstora företag. Med uppbackning av 
nordiska och internationella institutioner är målsättningen 
att skapa nordiska, europeiska eller globala marknads- 
ledare genom hållbara förbättringar av verksamheten  
samt strategisk positionering.

- Med en stark position på en global nischmarknad är 
Nordic Traction väl positionerat att dra nytta av den pos-
itiva marknadsutvecklingen vi ser inom skogsindustrin, 
säger Niklas Sloutski, VD på Accent Equity Partners, och 
fortsätter:

-Bolagets ledning har visat en stabil förmåga att växa 
och utveckla Nordic Tractions verksamhet, och vi ser fram 
emot att fortsätta resan med dem. Det finns en potential 
för både organiska tillväxt och förvärv utanför den nordiska 
hemmamarknaden. 

Mer information om Accent Equity Partners hittar du på   
www.accentequity.se

Nordic Traction och NordChain – vad är vad?
För många är både Nordic Traction och NordChain nya 
begrepp, så vad är vad?

Affärsområdet slirskydd och boggiband blev 2012 ett 
eget bolag inom Gunnebo Industrier med namnet Nordic 
Traction AB. I sin tur har Nordic Traction AB fyra dotter- 
bolag i form av slirskyddsfabriken i Finland, boggibands-
fabriken i Skottland samt säljbolag i Norge och Ryssland. 
Det nyligen genomförda ägarbytet ändrade inte på vår 
juridiska identitet.

NordChain är det nya gemensamma varumärket för de 
slirskydd som fram till nyligen har sålts under varumärket 
Gunnebo Industrier. Under varumärket NordChain finns de 
kända produktnamnen Megastud, Superstud, Skogsgrip, 
Piggelin-Flex med flera.

Så Nordic Traction AB är det juridiska namnet på 
vår verksamhet och NordChain är varumärket för våra 
slirskyddskedjor.
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