KOSTNADSEFFEKTIV PARTNER PÅ
STORA STÅLKONSTRUKTIONER

2

EN KOSTNADSEFFEKTIV
TOTALLEVERANTÖR AV
STORA OCH LÅNGA
STÅLKONSTRUKTIONER
WTJ Produktion AB är en renodlad legotillverkare. Vår strategi är lika
enkel som den är unik, vi skapar kundvärde genom att erbjuda lägsta totalkostnad på stora och långa stålkonstruktioner.
Det finns flera skäl till att vi kan vara en kostnadseffektiv totalleverantör. Vi
är specialister på helhetslösningar, där all kompetens finns under ett och
samma tak. Det gör att vi, genom våra mycket kunniga medarbetare, säkrar
kvaliteten i samtliga led av processen. Vi har även en resursstark och unik
maskinpark som få kan skylta med. Till exempel har vi lyftkapacitet på upp
till 30 ton och kan bocka detaljer som är upp till 7,2 meter med en presskraft på 1 250 ton. Det innebär att vi kan hitta kostnadseffektiva produktionsupplägg, med riktigt hög kvalitet.
Att anlita WTJ lönar sig!

Kompletta robotlösningar för
hantering och svetsning
Upptäck våra automationslösningar på
andonrobotics.se
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Är Ni i behov av industrilokaler?
Kontakta Arbrå IC

Stenbomsgatan 10 • 821 42 Bollnäs • 0278-189 18 • tomas@mawik.se
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FRÅN AX TILL LIMPA

– MED HÖG LEVERANSSÄKERHET
På WTJ är vi med våra kunder hela vägen, från inköp av plåt till färdig
produkt. Med en gedigen kompetens utför vi allt däremellan, som skärning,
kantpressning, robotsvetsning/manuell svetsning, ytbehandling och montering.
Hela processen kännetecknas av en tät kommunikation, både internt och
externt. Genom att all kunskap finns i samma byggnad kan vi enkelt och
smidigt arbeta oss fram till de bästa lösningarna. Vi hjälper också gärna
våra kunder med tips och idéer kring hur en produkt ska tillverkas.
Med vår spetskompetens är vi en resurs för tillverkande företag, som
kanske hellre vill lägga sin kraft inom områden som utveckling och försäljning. Med WTJ som ansvarig för produktionen kan man helt ägna sig åt sin
kärnverksamhet.

Den lokala värmeleverantören
www.bollnasenergi.se

ER PLÅTLEVERANTÖR
036-34 44 00 • www.stalkompaniet.se
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RITNINGAR

PLÅT & BALK

SKÄRA, BOCKA & KAPA

GÄNGNING

SVETSNING

YTBEHANDLING

MONTERING

DISTRIBUTION
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EN UNIK MASKINPARK
WTJ är ett mycket teknikorienterat företag, där vi ständigt ser framåt
och tittar på vilka möjligheter som finns för att kunna erbjuda lägsta totalkostnad på stora och långa stålkonstruktioner. Idag har vi tre maskiner
(se nedan) som är kronjuvelerna i vår maskinpark och som gör oss till det
självklara valet för kunder som vill ha en prisvärd lösning genom att spara
in manuella arbetstimmar. Kan du motstå detta erbjudande?

WTJ:S UNIKA MASKINER
• 2 st Bystronic laserskärmaskiner 6 kW 6 500 x 2 500 mm. Skär upp till 25 mm.
• Bystronic kantpress 1250 ton, 7,2 meter bred.
• ABB-robot, 10 ton, 13 meter lång.

För komplett maskinpark, se vår hemsida.
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EN HELHETSLEVERANTÖR
ÅT BRUKS
Bruks AB är en marknadsledande leverantör av bulkhanterings- och
träbearbetningssystem. WTJ har ett nära samarbete med Bruks, där vi tillverkar de flesta av deras produkter från början till slut. Vi är med redan från
offertstadiet och utför skärning, bockning, svetsning och målning. Mellan
oss och Bruks finns en tät kommunikation, där vi hela tiden diskuterar hur
samarbetet kan utvecklas.

”BRUKS AB ÄR BEROENDE AV UNDERLEVERANTÖRER SOM KAN
LEVERERA KOSTNADSEFFEKTIVA SVETSADE KONSTRUKTIONER OCH
DELMONTAGE TILL VÅR SLUTMONTERING. MED WTJ PRODUKTION AB
KAN VI LEVA I SYMBIOS, DÄR VI HJÄLPER VARANDRA ATT NÅ HÖGRE
KVALITET OCH KOSTNADSEFFEKTIVITET.”

- Pär Eriksson, VD, Bruks AB

Bollnäs CNC AB levererar legotjänster med fokus på
maskinbearbetning enligt våra kunders krav.
En kombination av erfarenhet, kompetens och nyfikenhet i samverkan med en modern maskinpark och
med stor flexibilitet från små till mycket stora detaljer gör oss till en perfekt samarbetspartner för kunder med krav på leveranssäkerhet och noggrannhet.

www.bollnascnc.se
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ETT AKTIVT
HÅLLBARHETSARBETE
På WTJ står vi helt bakom FN:s Globala mål för hållbar utveckling. Vi
strävar alltid efter att bidra så mycket som möjligt till en hållbar värld, ett
arbete som idag sker på flera olika fronter. Till exempel är vår affärsidé, att
producera från ax till limpa utan onödiga transporter, något som miljön vinner på. Vi är, tillsammans med bland annat Högskolan i Gävle och Tillväxtverket, också med i ett energiprojekt där vi kartlägger hur vi kan minska vår
energiförbrukning.
På WTJ jobbar vi för jämställdhet, vilket för oss innebär samma arbetsvillkor oavsett kön eller ursprung. Att våra medarbetare trivs och mår bra är
något vi värderar högt.
Vi värnar också om bygden vi verkar i. Tillsammans med andra företagare
är vi med i ett nätverk som sponsrar olika idrottsföreningar, här bankar vårt
hjärta extra hårt för ungdomsidrotten.

VARMFÖRZINKNING
AV HÖGSTA KVALITET
Zinken Weland är ett av Sveriges modernaste
varmförzinkningsföretag och vi är en av de
ledande leverantörerna av varmförzinkning
i Västsverige.
zinkenweland.se | 0321-129 80
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ursviken.com

WTJ Produktion AB
Forsövägen 7
821 60 Arbrå
Telefon
0278-63 63 30
E-post
forfrogan@wtj.se
info@wtj.se
Säljchef
Anders Järnkrok
0278-63 63 32
jarnkrok@wtj.se
Kundansvarig/Inköp
Mikael Ivarsson
0278-63 63 31
ivarsson@wtj.se

VD
Rajko Kondic
076-216 22 88
rajko@wtj.se
www.wtj.se

• 19510 • www.jssverige.se

Kundansvarig
Stefan Nilsson
0278-63 63 30
nilsson@wtj.se

