PLÅTBEARBETNING
MED BREDD OCH EXPERTIS

Din specialist
inom plåtbearbetning
Wermlands Tunnplåt är din flexibla partner inom plåtbearbetning.
Företaget har varit verksamt sedan 1960-talet och sedan 2013 ägs
det av Stefan Larsson och Peter Nilsson. Stefan och Peter har tagit
företaget in i framtiden, med en kraftig ökning av omsättningen
och nya stora satsningar inom produktionen och maskindelen. På
Wermlands Tunnplåt har vi kunden i fokus och fungerar mer som
partner än leverantör med våra skräddarsydda lösningar. I nära
kontakt med våra kunders konstruktioner anpassar vi lösningarna för
dig utifrån våra förutsättningar och hjälper sedan till i det sista steget
med konstruktionen tillsammans med er.
Vår höga kompetens och serviceinriktade attityd uppskattas mycket
av våra kunder och har lett till mångåriga samarbeten. Med korta
beslutsvägar och alltid en kunnig kontaktperson nära till hands
bygger vi värdeskapande relationer med våra kunder som går långt
bortom produktionsbiten. Vår kompetens inom stansning, avgradning,
kantpressning, svetsning och montering kommer väl till pass när du
står inför nya utmaningar i din verksamhet.

En stark lokal partner
Mestadels verkar vi mot den svenska marknaden, men har också kunder utanför Sveriges
gränser. I Norge har vi ett mångårigt samarbete och vi levererar till ett amerikanskt företag
med säte i Polen. För oss på Wermlands Tunnplåt är det dock viktigt att minnas var vi kommer
ifrån. Med en stolt yrkestradition och med fötterna på den Värmländska jorden har vi det lokala
företagets mentalitet gällande service och bemötande, men med musklerna och kunnandet
att klara av de stora och komplicerade uppdragen. När du behöver en verklig expert på
plåtbearbetning är Wermlands Tunnplåt det självklara valet.

Redo för framtiden?
TRUMPF: The Power Of Choice

www.se.trumpf.com

Stansning – hjärtat i vår verksamhet
Stansning är vår historia och vår framtid. Som metod är den kostnadseffektiv och tidssparande,
och med vår kompetens garanterar vi ett väl utfört arbete där vi tar ansvar för hela produktionen.
På Wermlands Tunnplåt är vi stolta över vår låga personalomsättning, vilket gör att vi behåller
vår kompetens och erfarenhet i huset. Genom åren har vi byggt upp en stor verktygsbank som
ständigt utvecklas och förnyas i takt med att vi får nya produkter och önskemål från kunder.
Vi arbetar i alla material, normalt i tjocklekar mellan 0,5–8 mm. Gängning och alla tänkbara
omformningar av materialet görs direkt i stansprocessen, vilket effektiviserar arbetet och
minskar bearbetningstiderna. Vi har nu också möjligheten till laserskärning i samma process
tack vare vår nya kombimaskin TrumpfMatic 7000. Vi ligger i teknisk framkant och ser hela
tiden till att vårt erbjudande matchar marknadens behov.

EDAB Industrilackering AB - er partner inom
ytbehandling. För vidare information www.edab.info
Kontakt: Marcus Lindström, VD
Telefon: 070-79 30 911
Mail: marcus@edab.info

Vi är inriktade på industriell blästring,
våtlackering och rostskydd.
www.osblastring.se

Ett bättre erbjudande
Wermlands Tunnplåt satsar för framtiden och med vår nya kombimaskin Trumpf TruMatic 7000
har vi en fantastisk möjlighet att kombinera stans- och laserbearbetning. Den ger oss unika
produktionsmöjligheter där kostnadseffektiv stansning används för merparten av jobbet och
lasern kompletterar för mer komplexa konturer eller där kunden så önskar. Även för produkter
med bulor och gängningar eller andra omformningar fungerar lasern som komplement.
Kombimaskinen är det perfekta valet för de produkter som behöver flera typer av bearbetning!
Tillsammans med våra två andra högeffektiva och flexibla stansmaskiner ger det oss en ökad
kapacitet och gör oss till ett företag som kan leverera allt.

STANSNING
• Trumpf TruMatic 7000 - stans-/lasermaskin med
automatisk plåthantering, 8x1500x3000 arbetsområde
• Trumpf TruPunch 3000 - stansmaskin med automatisk
plåthantering, 8x1250x2500 arbetsområde
• Trumpf Trumatic 500 Rotation - stansmaskin med
automatisk plåthantering, 8x1250x2500 arbetsområde

Din leverans – Vår transport!

Vill ni också ha en
professionell broschyr?
Hör av dig till våra annonskonsulter på
040-699 09 00 eller hello@jssverige.se

KANTPRESSNING
• Trumpf V85 Bendmaster
- automatisk bockningscell, 2 meter 85 ton
• Amada HFE 100-3 med ABB Robot
- automatisk bockningscell, 3 meter 100 ton
• Trumpf TruBend 5130
- kantpress, 3 meter 130 ton
• Trumpf Trumabend V130
- kantpress, 3 meter 130 ton
• Trumpf TruBend 5085
- kantpress, 2 meter 85 ton
• Trumpf TruBend 7036
- kantpress, 1,2 meter 36 ton
• Amada
- kantpress, 2 meter 50 ton

ÖVRIGT
•
•
•
•
•

Walther Prowal CD 300 - trumlingsmaskin
Kromas - trumlingsmaskin, för långsmala detaljer
Haeger - hydraulisk nitmaskin
Lissmac Steelmaster - Torr- och våtslipning
Bridgeport Interact 4 - styrd fräs

Med bredden som styrka
Wermlands Tunnplåt är en komplett leverantör av tunnplåtsdetaljer för industrin. Vi utför stansning, laserskärning, slipning/
avgradning, kantpressning, nitning av fästelement, fräsning,
svetsning, trumling, polering och enklare montering. Vi tillhandahåller via våra samarbetspartners även ytbehandling,
målning och screentryck.
Vi har även inom kantpressningen utökat med ytterligare en ny
maskin, vi har nu totalt 7 st. Med vårt nyförvärv Trumpf Trubend
5130 ökar vi kapaciteten rejält på bocksidan.
Den har en bocklängd på tre meter, med en presskraft på 130
ton och är styrd i 6-axlar. Vi på Wermlands Tunnplåt har de
rätta resurserna för att kunna erbjuda våra kunder kvalitet till
förmånliga priser och vi vet att kraven är höga på precision och
kvalitet, därför håller vi oss ständigt uppdaterade kring såväl
kunskap som teknisk utrustning.

Svetsning för alla behov
Om du söker ett professionellt företag som kan hjälpa dig med TIG-svetsning så har du också hittat rätt.
Wermlands Tunnplåt har bred kompetens inom svetsning och är en perfekt samarbetspartner när utseendet
och kvaliteten står i fokus. Vår absoluta specialitet är TIG-svetsning av tunna, rostfria material med höga
krav på ytfinish. Självklart hanterar vi också MIG-svetsning, bågsvets, punktsvets och bultsvets.

Stålplåten med högsta
korrosionsskydd!
Det är vi som säljer MAGNELIS® i Sverige. En metallbelagd plåt
som håller längre. Nu med C3-, C4- och C5-klassade utföranden.
En hållbar plåt för miljön.
Kompetent! Flexibelt! Pålitligt! Långsiktigt!

Hur kan vi hjälpa Dig?
Blekegatan 7, 652 21 KARLSTAD | tel: 054-85 13 20
www.arcelormittalbegroup.se

Se vår film genom att
skanna QR-koden

• 22118 • www.jssverige.se

Wermlands Tunnplåt AB
Bergebyvägen 45
685 93 TORSBY
Tel: 0560-68 90 10
info@wtab.se
www.wtab.se

