FÖRDELARNA
med plast är oändliga!

Genom att ersätta komponenter av metall
med plast kan inte bara underhållskostnaden
minskas och driftsäkerheten höjas, miljöaspekterna
kan också gynnas markant. Vi har en omfattande
erfarenhet av applikationer till processindustri, fordonsindustri,
materialhanterings- och automationsindustri, livsmedels- och
läkemedelsindustri, tung industri med flera. Det finns alltid en
bättre lösning hos oss!

Mot framtiden på tre starka ben
Carlsson & Möller som grundades 1948 är ett av Sveriges mest
framstående företag inom avancerade konstruktionsplaster.
Inom företaget finns specialister på material, funktionslösningar,
verifiering av ritningar och bearbetning. Här värdesätter vi
medarbetarnas kompetens, nyfikenhet och framtidstro. Därför har
vi tre starka ben att stå på för att hjälpa dig att möta framtiden:

Grossist och halvfabrikat

Material och applikationskunnande

Vi hjälper dig att välja rätt material till dina produkter och
verksamhetsområden. Genom att ersätta komponenter
av metall med plast kan underhållskostnaden minskas
och driftsäkerheten höjas. På så sätt kan vi påtagligt
hjälpa våra kunder att stärka sitt företags position
på marknaden. Vi är inte främmande för att utnyttja
möjligheter med andra material, till exempel keramiska
önskemål.

Vi tar fram dina nya maskindelar och andra detaljer
genom att utgå från funktionen snarare än strikta
tekniska krav. På så vis kan vi erbjuda dig de bästa
materialegenskaperna, lägre produktkostnad, en
lättare konstruktion och en funktionellt bättre lösning.
Exempelvis kan mindre förändringar i konstruktionen
innebära ökad verkningsgrad i din process.

Vi tror oss känna till dina behov.
Ge oss dina uppdrag så tar vi hand om allt.
Excello Mätcentrum
utför kalibrering, kontroll och mätning i koordinatmätmaskin.
Även utbildning. Korta leveranstider!
Tel: 040-38 92 80 Fax: 040-29 12 08
Singelgatan 5, 212 28 Malmö
info@kalibrering.nu
www.kalibrering.nu

EXCELLO MÄTCENTRUM AB
Tel. 040-38 92 80 Fax: 040-29 12 08 info@kalibrering.nu

www.kalibrering.nu

Plats för egna
anteckningar

Bearbetning och detaljer
Vi utvecklar prototyper och tillverkar serier i en topp-modern
verkstad, dygnet runt. Maskinparken är helt dedikerad för
bearbetning av polymera material, vilket säkerställer en ren
produktion utan kontamineringsrisker mellan olika material.
Vi levererar enligt uppgjorda avropsordrar, avtal eller andra
önskemål.

Kunskap och maskiner för produktiv verkstadsindustri
Gör som Carlsson & Möller AB – kontakta oss!

Tel 0370-37 84 00
www.tl-maskinpartner.com

Kontakta oss!
AB Carlsson & Möller
Box 22161
250 23 HELSINGBORG
042-25 38 00

Vid förfrågningar:
forfragan@c-m.se
Vid beställningar:
order@c-m.se
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