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Известен по-рано като “Градът на Карл 
Густав”, Eскилстуна е център на много от 
най-популярните индустриални отрасли на 
Швеция. В началото на миналото столетие 
OJOP започва своята дейност тук.

През вековете Ескилстуна, който се намира 
на брега на езерото Mаларен, и отстои 
на един час път западно от Стокхолм, 
се разви като водещ център на леката 
промишленост.

Комплектите калибриращи плочи на CEJ-
ohansson, ножовете на EKA, оръжията 
на Carl Gustav, ключалките на ASSA-
Abloy и машините на Volvo са само някои 
от продуктите, 
произвеждани в 
“Града на ковачите” 
– продукти, 
които, подобно на 
ексцентриковите 
фиксатори на OJOP и 
бързо освобождаващите 
се клеми за 
акумулатори, се радват 
на голям успех на 
световния пазар.

Когато OJOP беше 
отворена за първи 
път през 1922, най-важните клиенти на 
фирмата бяха местни.

Днес OJOP изнася 85 процента от своето 
годишно производство, т.е. около един 
милион фиксатора и два милиона клеми.

От октомври 2006 фирмата OJOP Sweden е сертифицирана по ISO 9001.

Производство, адаптирано към потребностите на клиента.

Бързото и надеждно монтиране и демонтиране на множеството 
различни компоненти изисква също толкова разнообразни решения. 
Бизнес концепцията на OJOP се фокусира върху предлагането 
на пазара на това, което се очаква – с други думи: продукти с 
най-високо качество. Ние произвеждаме широк асортимент от 
ексцентрикови фиксатори, базирани на необходимото ноу-хау, което 
натрупахме чрез контактите, поддържани с техници от цял свят.

Съвременен занаят.
Това, което първоначално започна 
като занаятчийска дейност, днес се 
изпълнява от съвременни компютърно 
управлявани машини. Независимо от това, 
висококвалифицираният персонал допринася 
за това, нашето производствено предприятие 
да създава качествени продукти.

Мрежа в цял свят.

За да бъдем непрекъснато на нивото на 
потребностите на пазара и да дадем на нашите 
клиенти възможно най-доброто сервизно 
обслужване. OJOP разви широка мрежа от 
технически съоръжени дистрибутори в 
цял свят – съществена част от 
нашата програма за качеството. 
За нас висококачественото 
производство означава също 
така добро сервизно 
обслужване и прецизност 
в доставките.
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НАЧАЛОТО

Фабриката през 1922 г.                          Отляво:
Johan Larsson, Ådin, Alvar Skoog, Gunnar Almberg, 
Ragnar Almberg, Viktor Larsson, Uno Fridström, Ivar 
Brokvist, Ossvald Jonsson, Arvid Jonsson, Jean 
Schillström, Erik Sundmark, Knut Lennholm

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
OSSVALD JONSSON & CO

Фабриката през 
1950 г.

Производство

Erik 
Sundmark

Oskar 
Persson

Åke 
Runhem

Gösta 
Angreus

Bernt 
Gillerdahl

Herbert 
Larsson
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Известен по-рано като “Градът на Карл Густав”, Ескилстуна е център на много 
от най-популярните индустриални отрасли на Швеция. В началото на миналото 

столетие OJOP започна своята дейност тук.
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Съвременен занаят.
Това, което първоначално започна като 
занаятчийска дейност, днес се  изпълнява от 
съвременни компютърно управлявани 
машини. Независимо от това, 
висококвалифицираният персонал допринася 
за това, нашето производствено предприятие 
да създава качествени продукти.


