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Vi har allt du behöver!
Efter 50 år i branschen vet vi på Svets & Mekano Produktion AB vad kvalitet innebär. Med bred kunskap och
genuin hantverksskicklighet utför vi kvalificerade arbeten inom plåt och svets, där vi samarbetar med dig
som kund vid produktion och produktanpassning. Vi erbjuder en helhet som innefattar alla delar i produktionsprocessen, från idé till nyckelfärdigt paket. Lika gärna som vi tillverkar en enkel plåtdetalj kan vi åta
oss att producera och slutmontera en färdig, större produkt orderbundet i större eller mindre serier.
Med oss som partner slipper du att anlita fler aktörer, vilket är både smidigt och tryggt.

Detta är Svets & Mekano i Vislanda:
Konstruktionsavdelning med CAD Solid Works, Ironcad, Autocad, Fusion 360-beredning med MPS-system.
Skärningsavdelning med plasma och laser från 1-60 millimeter.
Kantpressningsavdelning upp till 200 ton och 3 500 millimeter.
Svetsningsavdelning med robotsvetsning, manuell svetsning och kalibrerade svetsar med vattenkylning.
Bearbetningsavdelning med CNC och manuell bearbetning.
Ytbehandlingsavdelning med alkalisk tvättmaskin, blästerhall 8000x6000 millimeter, målningshall
8000x7000 millimeter med travers 2,5 ton, torkrum och avsvalingsrum.
Monteringsavdelning med slutmontering av diverse komponenter, testkörning, provning av tankar, med
mera.
Svets & Mekano är certifierat enligt ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö) samt ISO 3834-2 (svetsning).

GoZee-appen gör broschyren levande
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.
2. Öppna appen och använd den på sidorna
med GoZee-ikonen.
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Hör VD Göran Johansson berätta mer om Svets & Mekano i vår film.

Hartwich Mekaniska AB är din kompletta leverantör av svarvade och
frästa detaljer. Vi har sedan 1980 trä• at och överträ• at våra kunders behov inom skärande bearbetning. Med korta beslutsvägar och engagerad
personal är vi snabba i svängarna och har en bra kvalitetsmedvetenhet.
Vi kör små till medelstora serier och har god kunskap inom:
Avancerad svarvning upp till diameter 70 mm på stång, större går på
kurts med robotladdning. Längdsvarvning från diameter 3 mm till 32 mm
Hydraulikblock och annan fräsning i våra horisontella pallettmaskiner.
Nytt för i år är att vi investerat i två mycket snabba maskiner från DMG
Mori som har tagit vår svarvning och fräsning till världsklass!

Läs mer på www.hartwich.se

Experter på hydrauloch bränsletankar
På Svets & Mekano har vi en maskinpark som anpassas efter de uppdrag vi får av våra kunder.
Vi jobbar med produkter i plåt från cirka 2 mm upp till cirka 60 mm. Volymerna ligger runt 3-15 mm. Våra
seriestorlekar går från 1 enhet upp till cirka 10-15 000 detaljer per år.
En stor produktgrupp för oss är hydraul- och bränsletankar i olika storlekar, färdiga att montera in. Volyminnehållet varierar från 1 liter upp till 3 600 liter. De flesta monteras med kopplingar, nivåglas med mera.
Vi har speciell utrustning för rengöring av hydraultankar, då renhetskraven är höga.
Vi konstruerar och tillverkar även kylartoppar och specialanpassade elskåp till elektriska motorer/generatorer av det större slaget med mycket höga krav på avancerad ytbehandling.
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PROFFS PÅ INDUSTRIFÄRG SEDAN 1986!
Vi levererar industrifärg i
Skåne, Halland, Småland & Blekinge
Ring oss!

0451-38 85 30 | OKVÄGEN 6, 281 51 HÄSSLEHOLM | WWW.STOBY.SE

www.fellessons.se/industrifarg
Blästergatan 7, Växjö | 0470-70 98 50

Med hantverket i blodet
För att kunna leverera nyckelfärdiga produkter krävs både hög kompetens och lång erfarenhet. På Svets
& Mekano har vi just det, vi har duktiga medarbetare som behärskar varje steg av produktionsprocessen
till fullo. Därför är vi också särskilt duktiga på speciallösningar, där vi med klurighet och yrkesskicklighet
hittar det bästa alternativet. I det här arbetet är det en stor fördel att ha all kunskap samlad under ett tak,
med korta beslutsvägar och en tät kommunikation. Att många i vår personal jobbat hos oss under många
år är självklart också en styrka. Vi känner våra kunder och de känner oss!
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