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Specialister på
rörbearbetning
Vi vill bidra till en hållbar
branschutveckling
Vår bransch har ett viktigt ansvar
att ta för att bidra till en hållbar
utveckling med mindre påverkan
på klimatet. Energisnålare maskiner
och återvinning av material är därför
essentiella inslag vid fortsatt verksamhetsutveckling. På så vis gör vi
också vårt för att bidra till några av
FN:s viktiga globala hållbarhetsmål
för 2030. Läs mer om denna agenda
på www.globalamalen.se.
Kontakta oss idag så berättar vi
gärna mer om hur vi kan hjälpa er!

Joba Rörteknik är en organisation specialiserad på bearbetning av rör. Vi kan lödning,
bockning, ändformning och diverse montering, och har lång erfarenhet av att utgå från
kundspecifika krav. Vår personalstyrka har den spetskompetens som krävs för att agera
flexibelt och kostnadseffektivt efter era behov och önskemål.

Hela vår personal är engagerad, i vår verksamhets utveckling och vi är stolta
över att vara kända för vår höga personliga kundservice och ständiga strävan
att förbättra vår produktion och förkorta våra ledtider. I slutändan ska alla
våra leveranser, oavsett storlek på serie, vara synonyma med hög kvalitet och
precision.

Samarbete med tyngre fordonsindustri
På en produktionsyta som idag är ca 1 000 kvadratmeter och ett brett kontaktnät har vi den kapacitet och kompetens som krävs för att leverera rörledningar
och komponenter gentemot industrin. Våra största kunder finns inom marknadssegmenten fordon och hydraulik.
Vi är certifierade enligt ISO 9001:2015 – en viktig kvalitetsstämpel och ett
kundkrav för att arbeta gentemot de marknader vi levererar till. I anslutning till
effektivisering av produktion och nyinvestering av maskiner till vår maskinpark
värnar vi också om vår miljö.

Vi är en mekanisk verkstad för precision
och kvalitet. Vi tillverkar och reparerar
verktygsdetaljer, produktionsutrustning,
prototyper och industrilego.

0511-572 94 | info@mekanvi.se | www.mekanvi.se

Joba Rörteknik
– med över 30 år i branschen
Tillverkning av mindre serier till
Hydroscand AB inleds.
Strax därefter inriktar vi oss
uteslutande på legotillverkning.

Marie Johansson
förvärvar Joba Rörteknik
och blir VD för företaget.

1988

Joba Rörteknik grundas i Saleby,
Lidköping, 1988 av John-Olof Andersson som arbetade med konsulterande
verksamhet, konstruktionsuppdrag,
och tillverkning av reservdelsrör.

2004

Företaget växer och vår
anläggning expanderas.

2009

Produktionsytan och maskinparken växer ytterligare.

2018

Anskaffning av ny och mer avancerad
bockmaskin. Samtidigt utvecklar
vi samarbetet med Hydrascand
Automotive som blir delägare i Joba
Rörteknik.

1992
2008

Marcus Johansson blir delägare.
Företaget har också vuxit i takt med
marknadens ökade efterfrågan och
2017 flyttar vi in i nya, fräscha och
större lokaler i Lidköping.

2017

Som resultat av en bredare
maskinpark utökar vi vår
produktionsyta.

2020

Tillverkare inom fordons- och möbelindustrin.
Pressning, stansning, svetsning, rullformning och montering.
Maskinpark
SMV 80 ton
SMV 100 ton
SMV 125 ton (automat)
Klöfver 10 ton

SMV 50 ton
SMV 25 ton
2 st gängmaskiner
Diverse svetsar

2 st punktsvetsar
Trumlingsmaskin
Plåtsax Eclair

Vi har stort samarbete med lokala verksamheter inom
laserskäring och ytbehandling. Vi erbjuder kundanpassade
lösningar, kvalitet och lagerhållning.

Kvarngatan 1, 544 32 Hjo • loft@press-metall.se • +46 709 143 510

Automatiserad
rörbockning
På vår produktion i Lidköping förfogar vi
över tre CNC-styrda rörbockningsmaskiner
som bockar rör i dimensionerna 5–28 mm.
Vi erbjuder bockning i materialen stål,
rostfritt och koppar.
Vår senaste investering inom affärsområdet
rörbockning kan genomföra både högeroch vänsterbockning. På så vis kan vi idag
utföra mer flexibla och avancerade serier
inom rörbockning.
Vi verifierar och mäter alla våra rör i
mätmaskin och om ni så önskar skickar vi
även med mätprotokoll på rören.

Ett företag för skärande bearbetning
med kunden i fokus
Sockerbruksgatan 3, 531 40 Lidköping • 0510-226 79 • info@dahlbergsmekaniska.se
www.dahlbergsmekaniska.se

Lödning av
varierande former
Vi har både teknik och kompetens att genomföra hårdlödning och flamlödning. En stor del av de produkter vi tillverkar är i behov av lödning. Som experter åtar vi oss även
legolödning.
Vid hårdlödning förfogar vi över tre induktionslödningsaggregat och vid flamlödning styr vi över tre gasollödningsstationer.
Vid krav tätkontrollerar vi även de produkter vi tillverkat.

Ändformning
På Joba Rörteknik pressar vi en mängd olika ändformningar.
Våra två pressar formar rör i dimensioner 5–30 mm där
änden formas med ett till tre slag.
Vi kan bland annat ändforma slangvulster, koner, expandering, strypning, enkelkragning och dubbelkragning, kragning
av SAE J514 37° och även 45° kragning.
Vid kunds behov av annan ändformning än befintlig kan vi
ombesörja tillverkning av verktyg för att genomföra ändformningen som efterfrågas.

Hydraulic
high
pressure
hose fittings
Reusable
hose fittings
Adapters
Automotive
components

Via Misano, 6/8
24040 Calvenzano (Bg)
Tel. 0363 86249 - 85265
info@raccordtubi.it
www.raccordtubi.it
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Post- och besöksadress
Änghagsgatan 13, Entré 2
531 40 Lidköping

E-post
info@joba-rorteknik.se

Telefon
+46 510 530415

• 18603 • www.jssverige.se

Joba Rörteknik

