VÅR KVALITET
– DIN TRYGGHET

TOTALLÖSNINGAR AV
HÖGSTA KVALITET
På Fårbo Mekaniska utvecklas vi tillsammans med våra kunder, så att vi kan erbjuda helhetslösningar som
matchar de behov som finns. Genom ständig expansion och nyinvesteringar ligger vi alltid i framkant.
Vi har under de senaste åren utökat vår produktionsyta till totalt 4 800 kvadratmeter. Vi har byggt ut
godsmottagningen med 200 kvadratmeter för lagerhållning av våra kunders produkter fram till leverans.
Idag har vi också en separat fräsavdelning på 300 kvadratmeter. Vi investerar ständigt i nya maskiner och
automationsutrustning.
Dessa satsningar gör vi för att kunna erbjuda en kvalitet och en leveransprecision av bästa märke. Samtidigt
har vi på Fårbo Mekaniska kvar den familjära stämningen, där våra medarbetare trivs tillsammans och arbetar
mot samma mål. Vi-känslan är, och kommer alltid att vara, företagets främsta resurs.
Välkommen till din kvalitetspartner!
Roger Berggren, vd, Fårbo Mekaniska

e r
ör cka ,
f
l ki ag rige
l
ä
st så s a d Sve
e
B 5, m m
.4 am o
15 i s tt in
v ri
f
kt
a
fr

Skandinaviens främsta specialist
på hållande verktyg - www.chuckcenter.se

Chuckcenter AB | Åkerslundsgatan 11 | SE 262 73 Ängelholm. Tel.
+46 431 44 80 65 | Fax +46 431 164 95
info@chuckcenter.se

ETT ENGAGEMANG
SOM GÖR SKILLNAD
Genom att engagera oss i våra kunder och vrida och vända på problemen upprätthåller vi en hög kvalitet i allt
vi gör. Vi ser oss själva som problemlösare, som hjälper våra kunder att skapa lönsamhet. Korta beslutsvägar,
hög flexibilitet och ett tydligt kundfokus är några av våra ledstjärnor i det här arbetet.
Att sätta kunden i fokus betyder helt enkelt att vi strävar efter att lära känna vår kunds behov och hitta den
bästa lösningen. Att ha en hög servicenivå innebär bra samarbete, återkommande affärer och ömsesidigt
förtroende. I slutändan betyder det naturligtvis goda affärer både för kunden och för oss på Fårbo Mekaniska.
Det viktiga är att tidsramarna håller, därför är vi noga med avtalade leveranstider. Våra maskiner är moderna
och effektiva, och snurrar dygnet runt. Vår personal är engagerad och kompetent. Därför präglas produktionen
av korta ledtider.
Vi genomför nöjdhetsundersökningar bland våra kunder, sedan 2009. Då var det leveranstiderna som
kunderna ville att vi skulle förbättra. De senaste åren har svaren visat att de är nöjda och vill att vi
upprätthåller de goda leveranstiderna. Vi fortsätter naturligtvis vår strävan att utveckla effektivitet, processer
och service för att underhålla våra goda relationer.

NYTÄNKANDE MED
100 ÅR I BAGAGET

KOMPLETTA OCH
EFFEKTIVA LÖSNINGAR
Ju smidigare vi kan göra det för våra kunder, desto mer tid kan de lägga på sin egen
verksamhet. På Fårbo Mekaniska erbjuder vi därför kompletta och kostnadseffektiva
lösningar. Till exempel har utbyggnaden av vår godsmottagning, med lagerhållning, förkortat
leveranstiderna till våra kunder.
Grunden för att kunna vara komplett är en modern maskinpark. Vår maskinpark är en fröjd
för varje verkstadsgolv, här finns multimaskiner, robotar, fler-operationsmaskiner och rätt
kompetens. Förutom alla specialmaskiner har vi ett stort antal svarvar och fräsar, både för
serieproduktion och för fåstycksproduktion. Vi har helt enkelt det som krävs för att utföra
arbeten med hög precision och god kvalitet. Gå gärna in på vår hemsida för att få mer detaljer
om maskinerna.
Vi arbetar även med långhålsborrning, i dimensioner upp till 25 millimeter och 1 000
millimeters längd.

MONTERING
Vi utför även olika typer av installations-och monteringsuppdrag. Oavsett vad som behöver
skruvas ihop och installeras så klarar våra kompetenta montörer det. Som exempel utför vi
montage och installationer av Sandviks smarta skåp, ett skåp som automatiskt inventerar
innehållet och skickar mail med beställning på de artiklar som ska fyllas på. Vid installationen
ser vi också till att våra kunder får den utbildning som krävs.

78 MASKINER TILL DIN TJÄNST*
• 16 CNC-svarvar

• 1 ändbearbetningsmaskin

• 1 lasermärkning

• 6 fleroperationsmaskiner

• 2 kapmaskiner

• 1 femaxlig laserbearbetningsmaskin

• 7 trådgnistar

• 2 manuella svarvar

• 1 excenterpress

• 3 hålgnistar

• 3 planslipar

• 2 trumlingsanläggningar

• 10 multifunktionsmaskiner

• 1 mätmaskin

• 15 automationer

• 1 långhålsborr

• 1 lasermätningsmaskin för axlar

• 5 stångmagasin
* Antal vid pressläggningen. Nu är det förmodligen fler.

www.secotools.com

Nu kan du göra det utan en
stor investering eller långvarigt
åtagande. Du kan nu hyra lagerhållningssystem av Seco till
fast månadskostnad, utan bindningstid. Då ingår en fullt funktionerande lösning, inklusive
installation, full support, licensavgift, utbildning till er och era användare. Vill du veta mer, kontakta
din Secorepresentant.

VILL DU EFFEKTIVISERA DIN LAGERHÅLLNING
AV FÖRBRUKNINGSARTIKLAR?

Lista AG

LISTA ELECTRONIC CONTROL
The electronically controlled
access system LISTA Electronic Control
gives you maximum flexibility to
allocate and manage access rights.
www.lista.com

MÄTNING MED
YTTERSTA PRECISION
Vi och våra kunder är helt överens – vi värdesätter detaljer med perfekta mått, därför
uppskattar vi när kunderna begär mätprotokoll på utförda arbeten. Protokollen understryker
vår yrkesskicklighet och att våra produkter håller hög kvalitet. Naturligtvis mäter vi även andra
detaljer än de egentillverkade. Genom att investera i en lasermätare erbjuder vi nu så kallad
beröringsfri mätning, ännu ett steg i vår strävan efter perfektion.
Med konstruktionsprogrammet SolidWorks hjälper vi dig som kund att effektivisera ditt
dagliga arbete genom att ta fram ritningsunderlag. Behöver du märka dina delar så erbjuder vi
även nålprägling och lasermärkning.

TRÅDGNISTNING
Med våra sju gnistmaskiner klarar vi alla sorters gnistbearbetning med toleranser ner till 5 my.
Storleken på bitarna kan vara allt från några mm till 600 x 800 mm och en höjd på 290 mm.
Framförallt har vi medarbetare med lång erfarenhet och hög kompetens på området.
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*Med 171 produkter erbjuder BECHEM ett brett utbud av högpresterande
vattenblandbara eller icke-vattenblandbara skärvätskor för metallbearbetning.
Ny serie med borfria skärvätskor. Processtabila, effektiva, hållbara och med
enastående prestanda.
CARL BECHEM SCANDINAVIA AB · Växjö · 0470-32 94 00 · www.bechem.eu

Vi är specialister på värmebehandling av alla förekommande
verktyg och maskinkomponeneter i olegerat eller legerat stål.

Bronäsgatan, 733 36 Sala, Tel.0224-10502, E-post: info@salahardarna.se, Hemsida: www.salahardarna.se

MILJÖ & KVALITET
KVALITETSPOLICY
Fårbo Mekaniska ska vara en tillförlitlig leverantör av bearbetade produkter med rätt kvalitet som
levereras i rätt tid. Detta innebär följande:
• En modern och automatiserad maskinpark för skärande bearbetning av produkter.
• Företagets ledning ska se till att kvalitetspolicyn förverkligas genom att kraven på
verksamhet och produkter är kända. Detta gäller såväl lag- som kundkrav samt krav från övriga
intressenter.
• Levererade produkter ska alltid uppfylla avtalade krav.
• Att i alla led skapa möjligheter till ständiga förbättringar.
• Dokumenterade regler och rutiner ska finnas i verksamheten.
• Gott samarbete och kompetens ska känneteckna vår verksamhet.

MILJÖPOLICY
Fårbo Mekaniska har ett ansvar mot miljön liksom mot kunder, anställda, ägare och intressenter.
Vi ska minska påverkan på miljön så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.
• Vi ska minst uppfylla de lagar och krav som intressenter ställer på oss.
• Vi ska hushålla med råvara, material och energi.
• Vi ska arbeta miljöinriktat med kunder och leverantörer.
• Vi ska genomföra ständiga förbättringar i verksamheten, bland annat genom att ha ett
aktivt och uppdaterat miljöarbete samt från miljösynpunkt förebygga föroreningar genom att
kontinuerligt utvärdera och uppdatera våra risker/möjligheter.
• Vi beaktar livscykelperspektivet i alla led.

TechPoint Systemteknik AB - Stolt
samarbetspartner med Fårbo Mekaniska AB!
info@techpoint.se

www.techpoint.se

08-623 13 30

E-post

Fårbovägen 19
737 30 Fagersta

info@farbomek.se

Telefon

www.farbomek.se

0223-109 11

Mångårig erafarenhet vid köp
och försäljning av nya och
begagnande CNC-maskiner
016 51 85 70
pa@hjulstrom-maskin.se • www.hjulstrom-maskin.se

Hemsida

GRANSTRÖMS
FASTIGHETSSERVICE
ALLT UNDER SAMMA TAK

Fastighetsskötsel • Stubbfräsning
Förvaltning • Städning
Uthyrning lokaler/lägenheter
www.granstroms.nu

• 17296 • www.jssverige.se

Fårbo Mekaniska AB

