När kraven är höga

Erfarna specialister på rostfritt
På Belas kan vi det här med rostfritt. Ända sedan 1973 har vi arbetat med mekanisk
bearbetning där vi framför allt inriktar oss på skärande bearbetning av rostfritt och aluminium. Vi bearbetar, ytbehandlar, svetsar och monterar samt levererar kompletta, mer
eller mindre komplicerade detaljer. Alltid med högsta kvalitet och inom utsatt tid.

Effektiv lagerhantering ger korta ledtider
Som kund hos oss får du en effektiv lagerhantering, där du kan lita på att få rätt
mängd levererad i rätt tid i stället för att själv behöva ha ett stort lager. Detta kan vi erbjuda tack vare att vi arbetar med prognoser, vilket också medför korta ledtider, bättre
leveransprecision och att vi minskar kassationen genom att vi får gott om tid att rätta
till eventuella fel. I slutändan betyder det att vi kan utföra våra uppdrag på ett bättre
sätt, i rätt tid och dessutom erbjuda konkurrenskraftiga priser. Ytterligare en styrka,
som är mycket uppskattad bland våra kunder, är att vi har möjlighet att köra korta
serier från 50 till 1 000 produkter, även för mer komplicerade detaljer.

www.pwc.se

Starta, driva, utveckla eller avyttra?
Välkommen till oss, småföretagare!
Vi hjälper dig bland annat med revision, redovisning och skatt. Ring oss i Anderstorp
010-212 68 00, Värnamo 010-213 25 00 och läs mer på www.pwc.se/smaforetag

Lean production för ständiga förbättringar
För att alltid kunna leverera kvalitet till dig som kund gäller det att aldrig slå sig till ro.
Därför är en av våra stora ledstjärnor lean production. Denna princip, som har sitt ursprung i biltillverkning på Toyota, innebär för oss att vi arbetar strukturerat och försöker
att eliminera onödiga moment genom noggranna förberedelser och effektivt utformade
arbetsplatser med ordning och reda. Dessutom kompetensutvecklar vi regelbundet vår
personal och mäter hela tiden vår verksamhet för att kunna nå upp till vår vision; noll fel!
Välkommen till oss på Belas!

från DMG MORI

NLX2500/700

NLX – universalsvarven
med utmärkta
fräsegenskaper

www.dmgmori.com

Med Belas behöver du ingen annan
För att göra det så enkelt och smidigt som möjligt för dig som kund fungerar Belas som en One stop shop. Det betyder att vi erbjuder
alla tjänster du behöver inom tillverkning och montering.
Inom svarvning och fräsning består vår moderna maskinpark endast av japanska kvalitetsmaskiner från MoriSeiki och Muratec. Svetsningen sker med Tig och Mig i stål och rostfritt och på vår monteringsavdelning monterar vi både egna produkter och på uppdrag av
kunder. Behöver du ytbehandlingstjänster ombesörjer vi både eloxering, förzinkning, elpolering, slipning och lackering.

CNC svarvning
2-axlig svarvning med programmerbar dubbdocka.
Chuckdetaljer upp till 400 mm.

Flerop svarvning
Fleraxlig svarvning och fräsning med Y-axel för mer avancerade detaljer.
Stångbearbetning ifrån 10 till 80 mm. Chuckdetaljer på 250 mm. Portalrobot.

Flerop fräsning
Vertikal flerop med 3-axlig bearbetning. Bordstorlek X=1050 mm Y=530 mm.
Horisontell flerop. 4-axlig bearbetning med pallettväxlare och möjlighet att
bearbeta detaljer på kub. Pallettstorlek 400x400 mm

Postadress:
Box 501, 330 10 Bredaryd
Besöksadress:
Östergårdsvägen 3
Tel: 0370-808 50

Med fokus på
"precision i minsta detalj"
tillhandahåller vi små
finmekaniska precisionsdetaljer
www.rydahl.se | Tel: 054-159850

Margretelundsvägen 3B, 331 34 Värnamo
Tel: 0370-101 84 · Fax: 0370-159 94
www.finnvedenssmide.com
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