SPECIALISTER PÅ FIGURSKÄRNING,
BOCKNING OCH BEARBETNING

När service inte
bara är en slogan
Vi löser snabbt tekniska problem på bästa sätt. Kontakta oss när
du behöver bra verktyg och utrustning för maskinbearbetning

Vi ﬁnns på: Gjuterigatan 24, Karlstad | 054-85 12 00 | www.wctverktyg.se

ALLTID MED
KVALITET OCH
KUNDEN I CENTRUM
Sedan starten 1984 har vi på Bergs Mekaniska specialiserat oss på figurskärning av plåt. Det har hänt mycket under
våra verksamma år inom branschen och därför föll det sig
naturligt för oss att bredda våra kompetensområden. Förutom skärning hjälper vi idag våra kunder med bockning och
bearbetning av plåt av alla slag.
Trots vår expansion har vi behållit samma familjära känsla
inom företaget. Företaget leds av Per-Inge och Morgan Berg
med 40 medarbetare, beläget ute i de värmländska skogarna.
Vårt kontor, lager och vår tillverkning är tätt sammankopplade
i Molkom, i en produktionsanläggning som omfattas av 3 500
kvm. För oss är kundnöjdhet och kvalitet de viktigaste byggstenarna i vårt företag och genom vår etablering har vi en modern maskinpark som klarar de mest komplicerade skärningar.
Med vår erfarna och kompetenta personal är vi idag heltäckande när det gäller tillverkning av prefabricerade detaljer och
kommer med råd som gör skillnad för våra kunder.
Målsättningen har alltid varit densamma som när företaget grundades: Snabba leveranser av kvalitetsskurna detaljer till nöjda kunder.

Bergs Mekaniska valde Max Matthiessen som finansiell rådgivare.
Kontakta Max Matthiessen så hjälper vi dig också till ekonomisk framgång.
Mattias Lanäs
Finansiell Rådgivare
+46 733-75 94 15 | mattias.lanas@maxm.se
www.maxm.se

ER PLÅTLEVERANTÖR
036-34 44 00 • www.stalkompaniet.se

EN KOMPLETT
PARTNER SOM HJÄLPER
DIG HELA VÄGEN
När våra kunder är nöjda har vi lyckats. Vi lägger stor vikt vid att ta hand om dig som kund och prioriterar att
bygga långsiktiga relationer. Och du kan vara säker på att vi håller vad vi lovar. Oavsett om du är enskild privatperson, ett mindre företag eller representerar en stor industri – vi ser till att täcka dina behov.
Vi är med från idéstadiet fram till leveransen av slutprodukten. Under vår produktion tar vi hand om allt från större serier till enskilda delar. Kvaliteten i vårt arbete säkerställs bland annat av att hela verksamheten är anpassad
efter ISO 9001 och EN 1090. Du får en färdig detalj levererad, förädlad och klar att använda.

SKÄRNING

BLÄSTRING

Vi använder oss av alla skärmetoder som finns på
dagens marknad och varje skärmetod innehar specifika
fördelar. Vilken metod vi tillämpar för ditt arbete beror
på material, kvalitet, tjocklek och erforderliga toleranser.

Är du i behov av blästrade detaljer? Vi har goda möjligheter att leverera just det till er verksamhet. Detaljerna
levereras alltid slipade och fria från rost och slagg.

• Plasmaskärning, 12 000 x 2 500mm
• Gas, 12 000 x 2 500mm
• Laser, 6 190 x 2 000mm
• Vattenskärning, 21 600 x 3 400mm

EN AV EUROPAS STÖRSTA
VATTENSKÄRMASKINER

BOCKNING
Vid bockning böjer vi ett arbetsstycke enligt den vinkel
och radie som din konstruktion kräver. Det innebär att vi
bockar alla sorters produkter i plåt, anpassade för bygget eller små plåtdetaljer i industrikomponenter. Dessutom har vi kapacitet att bocka grövre detaljer såsom
delar till skopor som sitter på hjullastare och grävare.

BEARBETNING
I vår verkstad återfinns moderna maskiner som kan
bearbeta detaljer med tuffa toleranser. Bland annat har
vi en fleroperationsmaskin som klarar av att hantera
och bearbeta alla typer av material, alltid enligt dina
behov och önskemål.

Redo för framtiden?
TRUMPF: The Power Of Choice

www.se.trumpf.com

ETT STABILT
LAGER ATT
RÄKNA MED

För oss är det viktigt att korta våra leveranstider och
att ha kvalitativa material tillhands. Ett naturligt steg
för oss har varit att utveckla ett omfattande lager som
säkerställer att våra kunder alltid har vad de behöver.
I vårt lager återfinns en rad olika material som går att
tillämpa till en rad olika användningsområden. Allt
från aluminium, rostfritt stål och mässing, till svartplåt,
tryckkärlsplåt och slitplåt. Genom oss har ni alltid
tillgång till ett brett sortiment av lagerförda standardplåtar i olika kvaliteter och tjocklekar.

ÄR DU I BEHOV AV
HÖGPRESTERANDE SLITPLÅT?
Bergs Mekaniska är stolta över att
lagerlägga och sälja ArcelorMittals
produktsortiment inom Creusabro®.
Vi kan erbjuda våra kunder en slitplåt
av högsta kvalitet, med en oöverträffad
slitstyrka och livslängd.

frosting.se

Är du intresserad? Du är mer än
välkommen att kontakta oss för frågor
om materialet och dess egenskaper
så hjälper vi dig!

Vattenskärning
med högsta
precision
Kimtech utvecklar och bygger teknikledande och driftsäkra anläggningar för
vattenskärning. Vi är marknadsledande i Sverige och erbjuder dig specialistkunskap, lösningar och professionell service med högsta precision.
Erfaret ingenjörsteam | 40 år i branschen | Över 300 maskinleveranser

Kimblad Technology AB, Box 183, 177 23 Järfälla
kimtech.se | info@kimtech.se | 08-584 301 90

EN ARBETSPLATS
MED MÄNNISKAN
OCH MILJÖN I FOKUS
För oss är det en självklarhet att arbeta proaktivt
i syftet att förebygga och minimera miljöpåverkan. Det innebär att vi alltid strävar att i största
möjliga mån göra inköp med kort transportsträcka och lång hållbarhet. Dessutom tar vi
vara på allt värmespill från våra maskiner till att
värma upp våra lokaler. I vårt arbetssätt tillämpar vi högt säkerhetstänk, vilket bidrar till att alla
våra medarbetare kan utföra sitt arbete under
säkra omständigheter. Att våra medarbetare ska
utvecklas inom företaget är viktigt för oss och
därför anordnar vi utbildningar och kurser.

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING
FÖR ALLA

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

Bergs Mekaniska AB
Södra Rådom 407
655 98 Molkom
Tel: +46 (0)553 12110
E-mail: info@bergsmekaniska.se

Specialister på
lyftanordningar
för industrin
carlhag.se

• 22432 • www.jssverige.se

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

