VIGAB – NÄR TRADITION MÖTER KREATIVITET

VI FÖLJER INTE
UTVECKLINGEN
– VI LEDER DEN!

Vigab jobbar inom ett område som kräver en genuin hantverksskicklighet, byggd på erfarenhet
och kompetens. Samtidigt är vår bransch i ständig
förändring, där tekniska innovationer och trender för utvecklingen framåt.
På Vigab förenar vi yrkeskunnande med förmågan att tänka i nya banor. Vi utför ingen legoproduktion, utan alla uppdrag är skräddarsydda
efter våra kunders behov. Snabbt och effektivt
hittar vi lösningar åt våra kunder, när de behöver
oss som bäst. Med dagens teknik, och vår satsning
på elektrifiering, är allting möjligt. Det är bara
fantasin som sätter gränserna!

PLASMASKÄRARE/GASSKÄRARE
Vi har en 5-axlig plasmaskärare som kan fogbereda och fasa detaljen direkt vid skärning.
Vi kan hantera plåtar upp till 2x3 m och med en tjocklek på upp till 160 mm.
Vi kan märka plåtar med text och siffror samt centrummarkera för borrning. Det gör det
möjligt att få med ritningsnummer, artikelnummer eller materialinformation direkt på detaljen.

BOCKNING
Vi kan snabbt och enkelt gå från 3D-modell till verklig
produkt med vår semiautomatiska knäckmaskin. Med en
presskraft på 175 ton, och ett brett verktygssortiment,
kan vi hantera de mest komplicerade profiler. Inom
bockning erbjuder vi korta ledtider.

www.svetsmaskinservice.se

Här hittar du det mesta om oss.
Vad vi gör, vår produktkatalog, länkar m.m.

butik.svetsmaskinservice.se

E-butiken där du hittar allt du behöver som svetsare.

EN TRYGG
PARTNER INOM
INDUSTRISERVICE

Officiell representant i Sverige

Kunskap, support och engagemang
SPT Plasmateknik AB, Höstbruksvägen 14, 226 60 Lund
Tel. 046-18 48 00 • E-mail: info@spt.se • Web: www.spt.se

Åt kunder inom process- och verkstadsindustrin utför vi serviceunderhåll, där vi servar,
installerar och driftar utrustningar och anläggningar. Vi arbetar med alla typer av mekaniska
arbeten och även en del med pressar och härdugnar. Vi utför också montage på plats.
Vår industriservice kännetecknas av korta inställelse- och leveranstider, vi är alltid redo att
rycka ut för att undvika kostsamma driftstopp.
På Vigab har vi stor erfarenhet av att utföra
serviceunderhåll under pågående verksamhet.

RÄTT MASKIN
TILL JUST DITT
UPPDRAG

På Vigab utför vi det mesta inom metallbearbetning, som klippning, kapning, bockning, skärning
och svetsning. Vår ständigt uppdaterade maskinpark har en hög automationsgrad, vilket ger oss
en stor flexibilitet. Den moderna maskinparken
gör också att vi får korta ledtider och en mer kostnadseffektiv tillverkning, vilket både vi och våra
kunder tjänar på.

CAD
Vi jobbar med Inventor och Tekla och vi kan hantera alla vanliga
CAD-format. Det gör att vårt samarbete med kunden blir enkelt och
smidigt, då vi kan tillverka direkt från kundens 3D-fil. Då minskar kundens behov av att göra ritningar och vi kan snabbt omvandla en kunds
skiss till 3D-modell och ritning, senare också till tillverkningsunderlag.

DIN LOKALA DÄCK- & BILVERKSTAD
Hos oss får du alltid 3 års reservdelsgaranti, utbildad personal,
assistansförsäkring vid service och mycket mer. Välkommen till oss!
Här är ett AX-plock av våra tjänster:
✔
✔
✔
✔

Däck och fälg
Hjulinställning
Däckhotell
Hjulskifte

✔ Däckjour
✔ AC-service och reparation
✔ Bil-service och reparation

DÄCKIMPORTEN AB

Lärjeågatan 9, Göteborg, tel. 031-25 25 81

Våra svetsare är certifierade
enligt EN ISO 9606-1

www.wastmur.se

FRÅN SKISS
TILL FÄRDIG
PRODUKT

Vi jobbar inte med betong, vi jobbar
med problemlösning. Men av oss får du
inte nödvändigtvis den lösning du bett om,
du får den lösning du behöver.
Backa Bergögata 4, Hisings Backa • 031-52 50 75
info@betonghaltagning.se • www. betonghaltagning.se

På Vigab är vi experter på byggnadssmide och bärande
konstruktioner. Vi har kompetens att tillverka allt från
trappor och räcken till stora stålhallar. Att inget uppdrag
är det andra likt kan låta som en klyscha, men för oss är
det faktiskt så. Vi levererar inga standardlösningar, utan
varje projekt är tillverkat enligt våra kunders önskemål
och behov.
Vi är med från start till mål, från att göra tillverkningsritningar till att montera den färdiga produkten. Under
resans gång har vi en tät dialog med våra kunder, där vi
använder vår erfarenhet till att komma med förbättringsoch förenklingsförslag. Allt för att slutresultatet ska bli så
bra som möjligt!
Vigab är certifierat mot SS-EN 1090-2 EXC2, ISO 9001 och
Miljödiplomerade.

LADDADE FÖR
FRAMTIDEN!

Enkla och skräddarsydda laddlösningar för elbilar är
framtiden. Men medan många företag bara är på
idéstadiet är vi på Vigab redan i full gång. Vi har ett
samarbete med Elbilbox, som siktar på att bli Sveriges ledande laddoperatör genom att erbjuda lösningar till bostadsrättsföreningar, företag, kommuner och privatpersoner.
Vigabs roll är att anpassa laddboxarna så att de passar för alla behov, lever upp till de krav som lagen
ställer och underlättar installationsprocessen. I detta
arbete passar vår kompetens inom plåtbearbetning
och vårt kreativa tänkesätt helt perfekt!

Green future out of the box

010 188 07 80
www.elbilbox.se

Adress
Vattenverksgatan 13
415 02 Göteborg

Telefon, växel
031-788 92 00

E-post
info@vigab.se

Hemsida
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ISO 9001

Ledningssystem för kvalitet
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www.vigab.se

