VÄLJ EN
PRODUKTIONSPARTNER
DÄR ALLT ÄR MÖJLIGT

”Genom lyhördhet, engagemang och
kompetens skapar vi konkurrenskraft
och en enklare vardag för våra kunder.”

En modern produktionspartner
Steens Mekaniska erbjuder kundanpassade produktionstjänster till kunder inom tillverknings-, maskin- och automationsindustrin, av allt från tillverkning och montage av enskilda
mekaniska komponenter och delsystem till kompletta
maskin- och automationssystem.

Vi har spetskompetens inom svetsning, skärande bearbetning och inom kvalificerat montage av industriella system.
Vi erbjuder genom egna resurser och samarbetspartners
även tjänster inom bl.a. konstruktion, CE-märkning, mätning och installation av system.

Vi har en modern produktionsanläggning och maskinpark
med stor kapacitet. Vi är en flexibel organisation med korta
beslutsvägar och rätt kompetens. Detta tillsammans med
ett välutvecklat nationellt och internationellt nätverk av
samarbetspartner gör att vi inom ett brett spektrum kan
leverera såväl stora som små uppdrag.

Oavsett om det rör sig om en leverans av en enskild komponent, en tjänst eller ett komplett system är våra honnörsord kvalitet, leveransprecision och service. Erbjudandet och
strategin är i sig inte unik, allt beror på genomförandet – vår
styrka!

GoZee-appen gör broschyren levande
Utforska broschyren med GoZee-appen på en smartphone eller surfplatta och hitta 360° panorama,
fotogallerier, cinemagrafier, direktåtkomst till webben och snap-videos via augmented reality.

GoZee: hur du kommer igång på 30 sekunder
1. Gå till App Store eller Google Play, skriv in
”GoZee” i sökfältet och ladda ner appen till
din smartphone eller surfplatta.

360º panorama
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Fotogalleri

2. Öppna appen och använd den på sidorna
med GoZee-ikonen.

Cinemagrafi

Webb-ikon

VD har ordet
Steens Mekaniska startade 1946 och fick då sin första
order på svarvning av svänghjul, till Volvo Penta. Sedan
dess har bolagets huvudinriktning varit mekanisk tillverkning.
Efter studier i Industriell Ekonomi på Chalmers och
många år som managementkonsult på Volvo tog jag
över Steens Mekaniska 2004, med visionen att skapa
framtidens produktionspartner till systembyggare av
maskin- och produktionssystem.
Betydande investeringar har gjorts för att skapa en
modern produktionsanläggning och maskinpark anpassad för vårt tjänsteutbud. Vi har förändrat företagets
kompetens- och organisationsstruktur för att få en
mer flexibel, projekt- och kundorienterad organisation.
Företagets affärsprofil har tydligare inriktats mot systemleveranser.
Med en strävan att kontinuerligt förbättra våra processer, vår effektivitet, kvalitet, service och miljöpåverkan,
vill vi ständigt förbättra våra kunders värdering och
totala upplevelse av oss. På så vis vill vi säkerställa att
vi är våra kunders naturliga förstahandsval.
Att välja Steens ska vara ett enkelt val, vi står redo för
att bli även er produktionspartner!
Magnus Andersson, VD

LARSSONS BUD
i Tidaholm AB
0708-53 75 55

Vi kör dygnet runt 365 dagar om året
med en kapacitet på 1-20 flakmeter!
Vilken tid passar dig?
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Högt i tak i svetshallen
I vår toppmoderna svetsverkstad med en takhöjd på 9 m och lyftkapacitet på upp till 12,5 ton finns det gott om svängrum även för stora detaljer.
Våra erfarna konstruktionssvetsare arbetar i olika stål- och aluminiumlegeringar. Vi använder universella fixtursystem för ökad effektivitet och
kvalitet.
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Tung 5-axlig bearbetning?
Juaristi´s modellprogram täcker alla
typer av fräsning och multifunktionsbearbetning för
detaljvikter upp till 125 ton
som standard
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Bearbetning av
stora komponenter
Vårt stora fräsverk har ett bearbetningsområde på 14 x 4 x 1,5 m och ett
integ- rerat rundbord på 2,5 x 2,5 m. Med fräshuvudet som är indexerande
med 0,001o i två axlar kan sneda plan och hål bearbetas. Genom maskinens
storlek, flexibilitet och utrustning kan vi effektivt bearbeta stora och komplexa komponenter med hög precision.

Tveka inte, det lönar
sig att fråga oss först!

www.mekanamaskin.se
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Rätt maskiner för
ert uppdrag
Vi har en gedigen erfarenhet av avancerad skärande bearbetning. Till vårt förfogande har vi en bred och modern
maskinpark för vilken vi även använder CAM-system för programmering.
Vi har maskiner för tillverkning av små upp till mycket stora
maskinkomponenter och en och lyftkapacitet upp till 12,5 ton.

5-AXIS
CHAMPION

DMG MORI Sweden AB | Sälj: 0771-364 667 | Service:0771-365 724 | Spare part sales:0771-365 725
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Montering och
systemuppdrag
Med vår produktionsanläggning och organisation kan
vi erbjuda en betydande kapacitet för både tillverkning
och montage av olika typer av system. Vi har montageytor på 1500 m2 och kan bygga upp stora kompletta
system som är över 40 m långa för intrimning och testkörning.
Till varje systemuppdrag tillsätts en projektledare som
leder och koordinerar resurser i uppdraget och som
blir er kontaktperson. Vi erbjuder förutom tillverkning
av komponenter, även möjligheten att koordinera och
genomföra inköp av ingående standardkomponenter
och kompletterande tjänster.
Efter utfört montage bistår vi med provkörning och
intrimning av system i vår anläggning om så önskas. Ni
själva eller era samarbetspartners inom t.ex. elteknik
och robotteknik kan vid behov delta i montaget av system i vår anläggning. När ni bjuder in era kunder till
vår anläggning för testning och slutkontroll av system
finns konferensrum för enskilda möten tillgängliga.
Det är en service som många uppskattar.

Ytbehandling
Vi har eget måleri för våtlackering och lokala samarbetspartners för pulverlackering. För övrigt ombesörjer
vi alla typer av ytbehandlingar.

Tinter Skaraborg AB
Vältvägen 10, 541 38 Skövde
0500-78 48 80 • www.tinter.se
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Vi är certifierade enligt standarderna
ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015

Worldwide Transports
www.nordicfreight.se
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Steens Mekaniska i Tidaholm AB

Besöksadress:
Näbbåsvägen 24
522 30 Tidaholm
Telefon:
+46 502 175 00

E-post:
info@steensmek.se

Hemsida:
www.steensmek.se
WWW

Hinner du med allt där
emellan i ditt företagande?
- vi hjälper er med det
SKÖVDE I Varnhemsg. 12, 541 31 Skövde I Tel. 0500-78 35 10
www.modernekonomi.se I info@modernekonomi.se

• Concept: JS Media Tools A/S • 16471 • www.jssverige.se

Postadress:
Box 14
522 21 Tidaholm

