Reimar ja Gustafsson.

Vuonna 1921 ruotsalais-amerikkalainen
Carl Axel Gustafsson perusti Ruotsiin
Reece-koneiden leasing-yrityksen
nimellä AB A.C. Gustafson. Reece oli
tuolloin Singerin ohella maailman ainoa
napinläpikoneiden valmistaja.
Vuonna 1961 Gustafsson myi yrityksensä
Reimar Westerlindille, joka vuonna 1970
vielä osti suurimman kilpailijansa
AB Rud. Nyström & Co.:n.
Nykyinen ACG Nyström AB syntyi
tämän yhdistymisen seurauksena.

100 vuotta yhtä matkaa
Suomessa ACG Nyströmin
juuret ulottuvat vieläkin kauemmas:
Heikki J. Hellman perusti vuonna 1905
Tampereelle nimeään kantaneen koneliikkeen, joka aluksi myi polkupyöriä, ompelu- ja kutomakoneita. Koska ensimmäinen
maailmansota vaikeutti sekä polkupyörien
että saksalaisten ompelukoneiden kauppaa, Hellman osti Viipurista huonekalutehtaan ja siirsi liikkeensä sinne. Helkamaksi
nimensä vaihtanut Hellman osti vuonna
1934 Helsingistä Suomen Koneliikkeen
vahvistaakseen yrityksensä asemaa koko
maan pyörä- ja konekaupoissa.
Helkama ja nimensä säilyttänyt Suomen Koneliike nousivat tärkeään asemaan
Suomen tuontikaupan kehittäjinä. Muut
tekstiiliteollisuuden koneet nousivat Suomen Koneliike nimen alla pian ompelu- ja
kutomakoneiden rinnalle. 1930-luvulla Suomen Koneliikkeen valikoimaan
kuuluivat kutomakoneet, saumauskoneet,
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leikkuukoneet, kenkäkuljetinjärjestelmät ja
ompelukoneet. Tunnetuimpia merkkejä olivat
tuolloin saksalaiset Stoll ja Pfaff sekä italialainen Rimoldi. Vuonna 1964 japanilainen Tajima
kehitti ensimmäisen monipäisen brodeerauskoneensa, jonka edustuksen Suomen
Koneliike sai.
Vuonna 2004 Suomen Koneliikkeen
tekstiiliosaston omistus siirtyi SK-Tradelle
ja vuonna 2010 edelleen IP-Produkterille.
IP-Produkterilta tekstiiliosasto päätyi ACG
Nyströmin haltuun vuonna 2013.
– 2000-luku tarjoaa uusia haasteita, uusia
asiakkaita, uusia ideoita, mutta olemme varmoja, että pysymme alan johtajana, sillä kaikki
perustuu 100 vuoden kokemukseemme liiketoiminnasta, teknologiasta ja asiakaspalvelussa.
Minulle tämä on ollut jännittävä ja toisinaan
huimaava matka ruotsalaisessa ja kansainvälisessä liiketoiminnassa, marraskuussa 90
vuotta täyttänyt, ACG Nyströmin omistaja
Reimar Westerlind toteaa.

Moniyhtiöinen ACG-konserni tarjoaa
entistä kattavammin tuotantolaitteita ja
ohjelmia alan eri yrityksille. Perinteisten
tekstiili-, vaate- ja kenkäteollisuusalojen
lisäksi ACG Nyströmin asiakaskuntaan
kuuluvat myös huonekaluvalmistajat,
telttojen, veneiden ja teknisten sekä
taktisten tekstiilien valmistajat. Päällimmäisenä tarkoituksena on kuitenkin palvella niin Suomen, Ruotsin kuin Baltian
maidenkin pieniä paikallisyrityksiä. Suomessa on viime vuosien aikana nähty,
kuinka valmistava tekstiiliteollisuus tekee
paluutaan. – Meille on suuri kunnia olla
mukana maailman johtavien laitevalmistajien ja asiakkaidemme kehityksessä,
Westerlind summaa.
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