VI LÖSER DET!

Med starka resurser in i framtiden
Ire Metall är ett företag som utvecklas i takt med marknadens och våra kunders behov. Att gå i
bräschen när det gäller ny teknik, så att vi kan arbeta ännu effektivare och säkra kvaliteten ytterligare, är självklart för oss.
Personlig service, pålitlighet, hög kvalitet och säkra leveranser är fundamenten i vår verksamhet.
Det är också med dessa ledord i ryggen som vi blickar framåt, mot en mycket spännande framtid!
Under det senaste året har vi därför gjort stora satsningar i ny teknik. Till exempel har vi investerat
i ny fiberlaser, kantpress och robotsvets för CMT-svetsning. På IRE Metall är framtiden redan här!

Från idé till färdig produkt
På Ire Metall har vi kompetensen och resurserna att ta fram en färdig produkt, från idé till leverans. Vår långa erfarenhet ger oss möjlighet att komma med konstruktiv feedback och val av
smarta tillverkningsmetoder, allt för en kostnadseffektiv produktionsprocess.
Ring, mejla eller kom in på ett lunchmöte. Det är alltid lätt att komma i
kontakt med oss!
Vi ser också vårt geografiska läge som en fördel. I Gnosjöregionen
finns det gott om innovativa och framgångsrika företag, som i sann
Gnosjöanda samarbetar och hjälper varandra. Ire Metall ingår i
Swemix-gruppen, en trygghet som ger oss möjligheter även till större
projekt och investeringar.

Maskindelar till processindustrin
sedan 1977

www.borin.se

RobotTeknik
och Automation AB

jerobotteknik.se

FÖRSÄLJNING

PROGRAMMERING

Vi säljer ABB-robotar (standard) samt
erbjuder och tar fram kundanpassade
lösningar.

Programmering av ABB-styrsystem
IRC5, S4, S3, S2 och PLC och PC-programmering. Vi kan också utveckla
kundanpassade HMI-applikationer, där
vi jobbar tätt med kund för att nå bästa
lösning för produktionen.

INSTALLATION
Förutom installation och idriftsättning
utför vi också komplettering, ombyggnation och flytt av robotanläggningar.

UTBILDNING OCH
SUPPORT
Vi erbjuder utbildning i robotprogrammering och handhavande av
robotanläggningar och styrsystem samt
support- och serviceavtal inklusive
akutservice.

JE Robotteknik och Automation AB • Kungsgatan 4, 335 31 Gnosjö • 0703 23 55 56 • www.jerobotteknik

Ett team som gör skillnad!
En modern och uppdaterad maskinpark är en förutsättning för att lyckas i vår bransch. Men utan
kompetenta och serviceinriktade medarbetare skulle vi på Ire Metall inte vara där vi är idag. Vi tror
på långsiktiga kundrelationer och på värderingar som det inte går att köpa sig till. Att ha kontakt
med oss, från telefonsamtal till att produkten levereras, ska vara en angenäm upplevelse. På Ire
Metall bryr vi oss även om miljö- och hållbarhetsfrågor, till exempel strävar vi alltid efter att inte
förbruka mer resurser än nödvändigt. Vi är också miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 14001
och 9001.
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Vi konstruerar och tillverkar pressverktyg till fordonsindustrin och verkstadsindustrin. Mobäcks Verktyg
utför också legoarbeten som trådgnistning, 3D-fräsning samt tillverkning av prototyper.
www.mobackverktyg.se

