Rejäl svängradie och unika lösningar

Pani mekaniska arbetar inom ramen
för de befintliga naturlagarna. Det
betyder att om det finns en lösning på ett
bearbetningsproblem, så hittar vi den.

Vad kan vi hjälpa dig med?
Vi är en av Sveriges ledande tillverkare av större bitar inom precisionsbearbetning
och svarvning av stora mekaniska objekt. Vi framställer specifika detaljer enligt
dina ritningar. Bearbetning och montering av grövre gods, ofta i höglegerade stål,
t.ex. Duplex, Super Duplex, Inconel och Hastalloy. Men också i vanligt gjutgods,
smide och olika stålsorter. Vill du så köper vi in alla typer av metaller, inklusive
gjutgods, smide, rör, stång och plåt. Med professionalism och hög kompetens
hos våra medarbetare tillverkar vi en kvalitetsprodukt som håller måttet och säkerställer resultatet i din produktion.
Vi är certifierade och arbetar enligt ISO 14001 samt ISO 9001.

Vi är ett legoföretag som utför kugghyvling och
kuggfräsning från ämne till färdig produkt. Vår
styrka är att vi utför arbeten snabbt och håller
överenskomna leveranstider. Dessutom garanterar
vi alltid högsta kvalitet.

Tel: 0240-760 05 | Fax: 0240-705 00 | www.rolfskuggservice.se

Stor – större –
På Pani Mekaniska finns 25 medarbetare med unik kompetens inom material, konstruktion och maskiner. Sedan vi grundade företaget 1988 har vi styrt verksamheten mot grov
bearbetning och riktigt stora bitar. Vi har investerat i maskiner med rejäl svängradie. Effektivitet, modernitet och kapacitet för stora detaljer är de ledord vi använder vid inköp.
Fördelarna för dig som behöver stora detaljer, maskindelar av hög kvalitet och andra
bearbetade bitar är att du har en partner som kan tillverka produkterna inom rätt tid och
till rätt kostnad.
Vår verkstad ligger i naturskön lantlig miljö och du är välkommen hit när du vill. Här hjälper
vi dig med konstruktionsidéer, nya konstruktioner eller lösningar av problem som uppstår.
Välkommen till Pani Mekaniska!

A QUAKER CHEMICAL COMPANY
Binol Biolubricants - Nordens ledande leverantör av miljöanpassade smörjmedel för verkstadsindustrin.

Binol Biolubricants marknadsför produkter under varumärkena Binol, BioSafe och Quaker.
www.binol.com

”Det svänger lika bra i verkstaden
som i rockabillybandet jag spelar i
om kvällarna.
– Niklas Johansson, vd och delägare

Maskiner med bredd och kapacitet
• TOS VARNSDORF arborrverk
WHQ 13.8 med Heidenhain 530.
X5000, Y3000, Z2250, W800
Fullt styrd B-axel,
bord fullt styrt 360 000° simultan
Spindeleffekt 58 kW
Varvtal: 3 200 rpm
60 verktyg med verktygsväxlare

• YOU-JI VTL 3000 ATC
karusellsvarv
Sving: 3 500 mm
Bearbetningshöjd: 1 800 mm
Max detaljvikt: 20 ton

• VICTOR V-turn 46, CNC-svarv
Max sving: 820 mm
Max bearbetningslängd: 1 650
mm,
12 verktyg, 37 kW motor,
4-stegs växellåda
Styrning Fanuc 0 manual +

Vill du se hela listan, gå in på vår hemsida
genom att skanna QR-koden här intill.

Tempo och precision!
Vi eftersträvar kortast möjliga tider i långa relationer

Tillverkad i en Mazak Integrex 200
Programmering Gibbs Cam

Verkstaden är lika välstämd
som Niklas orkester. Inte ett
enda stycke kommer ut fel.

NYSKAPANDE & NYTÄNKANDE
– MED SIKTE PÅ FRAMTIDEN
L=10 500mm
www.nystedts.se
Tel. 0500-48 60 55

Kontakta oss
Pani Mekaniska AB
Lavad, Backgården 3
530 30 TUN
Tel: 0510-731 70

BÄREBERGS JÄRN & MASKIN AB

JÄRN- & METALLÅTERVINNING
www.bjm.se

0512-500 98

VÄRNAMO
Tel. 0370-491 00

www.lpv.se

• Concept: JS Media Tools A/S • 9261 • www.jssverige.se

info@panimekaniska.se
www.panimekaniska.se

