Professionell tunnplåtsbearbetning

Vi kan tunnplåtsbearbetning
Plåtspecialisten är ett familjeägt företag som sedan
1948 utvecklats från ett gediget hantverksföretag till en
modern lego- och kontraktstillverkare. Våra kunder finns
över hela världen, främst inom verkstads-, elektronik-,
fordons- och medicinteknisk industri. Långsiktiga affärsrelationer där vi samverkar med kunden från idé till färdig
produkt är viktigt för oss. Det är så vi arbetar. Genom
ständig utveckling och investering i kunskap och effektiv
teknik är vi idag ett av de ledande företagen i branschen.
Vår styrka ligger i helhetstänket i tillverkningsprocessen
och i våra korta beslutsvägar.

Helheten i fokus

Med avancerade maskiner i en 7 000 kvadratmeter stor
verkstad och egen lackeringsanläggning tillverkar vi dina
detaljer i tunnplåt och rostfritt. Den systematiserade
tillverkningsprocessen lägger grunden för en effektiv
logistik med hög kvalitet och korta ledtider. Vår specialiserade teknik styrs av en kompetent och erfaren personalstyrka.

Nyinvesteringar ger möjligheter
Kontinuerligt investerar vi i nya maskiner och kvalitetsteknik
för att kunna erbjuda det bästa för våra kunder. Genom
att ha en komplett maskinpark ligger vi i framkant med en
snabb, flexibel och effektiv process.

70

-årsjubileum
1948-2018

Plåtspecialistens process
– vi är med hela vägen

Med hög precision laserskär och stansar vi
i tunnplåt.
I nära dialog med kunden
skapar vi förutsättningar för
en hög kundnöjdhet. Vi är ett
bollplank från idéstadiet till den
slutliga produkten.

I vår Haeger monteras
många olika typer av
fästelement.

Utifrån kunds krav och dokumentation görs programförberedelser i
CAD/CAM-miljö.

Svetsning utförs både automatiserat och manuellt. Vi
tillämpar svetsmetoderna CMT, TIG och MIG/MAG.
Med egen bil ombesörjer vi själv
transporterna till kunder i närområdet, därmed kan vi snabbt göra
leveranser vid behov.

Vi utför bockning i manuella offlineprogrammerade
kantpressar som har hög precision. Detta
kompletteras med styrd kantbockningsprocess,
vilket säkrar kvalitén och kortar ledtiderna.

Med en modern målningsanläggning
och komplett maskinverkstad kortar
vi ledtiderna och har full kontroll på
processen.

Plåtdetaljer tillverkade i
Fiberlaser och panelbockningsmaskin

www.svetsochtillbehor.se
0411-553600 order@svetsochtillbehor.se

Kontakta Salvagnini Scandinavia AB
Bredastensvägen 14, 331 44 Värnamo
0370-207 30 • info@salvagnini.se

Hög kvalitet
och minimalt
miljöavtryck
Processäkringen möjliggörs genom
vår kunskap kring:
•
•
•
•
•
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Material
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System

Vår styrka är balansen mellan teknik och kompetensutveckling. Plåtspecialisten är certifierat enligt ISO 9001
och 14001. Att välja Plåtspecialisten som leverantör
innebär att välja hög kvalitet, logistisk närhet, enkelhet
och ett nära samarbete med flexibilitet och kunnande.
Därför är vi ett konkurrenskraftigt val. Vi ställer också
höga krav på våra egna leverantörer.

Vi miljösäkrar verksamheten

Vårt miljöavtryck ska vara minimalt och vi utnyttjar
resurser och energi på ett så effektivt sätt som möjligt.
Vi källsorterar för att återvinna och jobbar för att reducera spill till ett minimum. Dessutom reducerar vi kemikalieanvändandet i hela vår verksamhet. Vi har också
installerat miljövänlig fjärrvärme i anläggningen.
Nya maskiner har avsevärt lägre strömförbrukning och
förbättrar vår miljöprofil. Vi tittar kontinuerligt på vad
nästa investering ska bli.

ORGANISATION
CERTIFIED BY

Industrins färgleverantör
www.colormixindustri.se

Plåtspecialisten AB

Box 141, 232 22 Arlöv
Besöksadress: Hammarvägen 13, 232 37 Arlöv
Telefon: 040-43 65 90
plsp@platspecialisten.se

• Concept: JS MEDIA TOOLS A/S • 14067 • www.jssverige.se

www.platspecialisten.se

