Svennes Verktygsmekaniska AB
tradition möter framtidsvision
Tradition meets vision of the future

På Svennes är vi i framkant
på maskinbearbetning

At Svennes we’re at the
forefront of machining

På Svennes Verktygsmekaniska är vi i framkant på maskinbearbetning. Vi erbjuder högkvalitativ tillverkning av lego och enstycksdetaljer, alltid anpassade och framtagna för
våra kunders behov. Historiskt sett började det som ett litet familjeföretag i Karlskrona.
Idag är Svennes en stark organisation om 27 medarbetare, som kännetecknas av hög
kompetens och lång erfarenhet på skärande bearbetning. Vår ledstjärna är att vårda våra
kundrelationer genom långsiktighet som gynnar såväl leverantör som beställare. Faktum
är att majoriteten av våra kunder har varit med oss under väldigt många år, vilket tyder på
att vi har en fungerande vision.

At Svennes Verktygsmekaniska we’re at the forefront of machining. We provide high quality
manufacturing of subcontracted and custom items, always adapted and designed for our
customers’ needs. Historically, it started as a small family business in Karlskrona Today
Svennes is a strong organization with 27 employees, characterized by great expertise and
extensive experience in machining. Our guiding star is to nurture our customer relations
through a long-term approach that benefits both the supplier and client. The fact is that
the majority of our customers have been with us for many years, which indicates that our
vision works.

Vill du bidra till vår framtida
utveckling?

Would you like to contribute
to our future development?

Det händer väldigt mycket inom det tekniska området, och idag är en mekanisk verkstad
mer än ett verkstadsgolv och maskiner. Produktionen idag handlar lika mycket om
programmering via olika program och 3D-modeller som det handlar om traditionell
mekanik. Vi välkomnar alltid nya, kunniga och motiverade medarbetare med såväl
programmeringskompetens som förståelse för traditionell mekanik. Vi erbjuder en trygg
och stabil arbetsmiljö med mångfald samt stora möjligheter till personlig utveckling. Ser
du en framtid inom modern verkstadsteknik? Välkommen att höra av dig!

There is a lot going on in the technical field, and today a mechanical workshop is more
than a workshop floor and machinery. Production today is as much about programming
through different applications and 3D models as it is about traditional mechanics. We
always welcome new, knowledgeable and motivated employees with both programming
skills and an understanding of traditional mechanics. We provide a secure and stable
working environment with diversity and great opportunities for personal development. Do
you envision a future in modern engineering technology? We’d like to hear from you!

DET ÄR VI SOM SKÖTER LOKALVÅRDEN
HOS SVENNES VERKTYGSMEKANISKA

0200-72 72 73
www.hs-sos.se

Modern maskinpark
Tack vare stora investeringar i en modern och mångsidig maskinpark erbjuder vi ett brett
utbud av bearbetningsmetoder så som svarv, fräs, slipning samt härdning och svets. Här
kan vi bearbeta upp till sex meter långa arbetsstycken, till små detaljer där flertalet kräver
extrem noggrannhet. Vår produktion utförs i CNC-styrda svarv- och fräsmaskiner, och vi
tillverkar allt från enstycksdetaljer till serietillverkning.
Läs vår maskinförteckning här: http://www.svennes-verktygsmek.se/maskinfrteckning

Modern machinery
Thanks to major investments in modern and versatile machinery, we provide a wide range
of machining methods such as lathe, milling, grinding and hardening, as well as welding.
Here we can process workpieces up to six metres in length, down to small details where
most require extreme accuracy. Our production takes place CNC controlled lathe and
milling machines, and we produce everything from custom items to serial production.
See our machine inventory here: http://www.svennes-verktygsmek.se/maskinfrteckning

EN MASKINLÖSNING FÖR ALLA
Ett klokt val av maskin kan innebära stora förbättringar av såväl produktion som
lönsamhet för ert företag. Edströms är en stabil och väletablerad maskinleverantör
med mer än 70 års erfarenhet i branschen. www.edstroms.com

edstroms.com
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Varför Svennes Verktygsmekaniska:

Why choose Svennes Verktygsmekaniska:

•
•
•
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•
•

Komplett tillverkning med helhetsåtagande
Egen Svets, Härdning, Bearbetning, Slipning och Montering
Unik kompetens inom enstyckstillverkning

Complete production with comprehensive commitment
Own welding, hardening, machining, grinding and assembly
Unique expertise in custom production
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