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Unik kompetens ger kostnadseﬀek�vitet
Prestando startades 1959 i Trelleborg. Idag är vi en interna�onell företagsgrupp med anläggningar i Trelleborg,
Kalmar och Wuxi i Kina. Prestandogruppen är specialiserad inom produktutveckling, verktygskonstruk�on och
�llverkning av pressade, djupdragna och laserskurna komponenter med inriktning mot bland annat fordonsindustrin. Vårt stora kunnande av a� arbeta med grövre material har etablerat oss som en unik aktör på en
interna�onell marknad.
Vi kombinerar unika produk�onsmetoder med lång erfarenhet och bred kunskap. Genom a� vara innova�va
och ﬂexibla anpassar vi kundernas produkter �ll hög kostnadseﬀek�vitet. Prestando har en bred maskinpark
och har kapacitet a� ﬁnnas med från prototyp �ll massproduk�on. Vi är cer�ﬁerade och uppfyller kraven hos
våra kunder och arbetar ak�vt med ständiga förbä�ringar för a� säkerställa kvaliteten på våra produkter och
produk�onsprocesser.
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From Prestando to the world
Vår lokala närvaro på våra kunders huvudmarknader innebär att vi erbjuder
korta ledtider av våra högkvalitativa produkter – oavsett var i världen våra
kunder befinner sig.

4

En heltäckande �llverkare
Prestando erbjuder allt i e� bolag, från prototyp �ll serie�llverkning. En komple� leverantör från idé �ll färdig
produkt. Med hjälp av simuleringsprogram i 3D-miljö och vår unika kunskap utvecklar vi en kostnadseﬀek�v och
kvalitetssäkrad produkt.
Tillverkningen sker i en automa�serad, kvalitetssäkrat och eﬀek�v produk�on. Vår process är anpassad för a�
hantera dimensioner från coil upp �ll 13mm och formatplåt upp �ll 25mm. De metoder vi använder
– kallformning och djupdragning – ger en rad fördelar som minskad materialåtgång, förbä�rad hållfasthet,
förkortad e�erbearbetnings�d och lägre pris på slutprodukten.

DIN SPECIALIST PÅ
OCH OMKRING PRESSAR
SVERIGES MEST KOMPLETTA
STEEL SERVICE CENTER
0479-196 00 • www.hnplat.se
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VVS – EL – TELE – DATA – LARM – TVÄTT – STORKÖK

www.lr-installation.se
Kalmar
Tjärhovsgatan 5-7
392 31 Kalmar
0480-44 72 00

Mönsterås
Älgerumsvägen 28
383 32 Mönsterås
0499-75 38 10

Oskarshamn
Väderumsvägen 5
572 36 Oskarshamn
0491-78 41 80

Västervik
Timmergatan 8
593 62 Västervik
0490-76 26 71

Karlskrona
Gullbernavägen 1D
371 43 Karlskrona
0455-33 18 69

Växjö
Ljungadalsgatan 17
352 46 Växjö
0470-70 06 50

Växjö
Hjalmar Petrisv. 48
352 46 Växjö
0470-22467
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Automo�ve
Prestando är en pålitlig leverantör �ll fordonsindustrin. Vi �llverkar detaljer i olika dimensioner, från plåtdetaljer
i 0,3 �ll 13 mm från coil och formatplåt upp �ll 25 mm. Vi arbetar i e� aﬀärssystem som är skräddarsydd för vår
verksamhet, med e� integrerat 8D och APQP-system får vi en kvalitetssäkrad och eﬀek�v process.
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Verktygs�llverkning
En del i a� vara en långsik�g partner är vår verktygs�llverkning. Med egen verktygs�llverkning kan vi snabbt och
eﬀek�vt konstruera och �llverka verktyg som ligger �ll grund för en ra�onell och kvalitetssäkrad produk�on. Vi
har också möjligheten a� erbjuda snabba lösningar på prototyper och produk�ramtagning för a� därigenom
möta kundernas kravspeciﬁka�on.
Genom åren har vi bygg upp e� heltäckande utbud av verktyg som gör oss ﬂexibla, både för beﬁntliga och nya
kunder. A� kunna �llverka egna verktyg gör a� vi skapar möjligheter för helhetslösningar med en och samma
leverantör.
Vi har e� stort kontaktnät av kvalitetssäkrade verktygs�llverkare i Kina som säkerställer en hög kvalitet och en
bra prisbild. Prestando tar all�d ansvar för designen.

S ERVICE • R E PAR AT I O N E R • O MB YG G N AD E R

KONKURRENSKRAFTIG HYDRAULSERVICE!
VI SERVAR ALLA TYPER AV HYDRAULIK!

WWW.HYDRAULPARTNER.SE
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Worldwide Transports
www.nordicfreight.se
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Laserskärning

Stans / Kombi

Kantpressning

Lasermärkning

Lasersvetsning

www.se.trumpf.com
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Industri
Prestando är också en produk�onspartner för industrin. Vi �llverkar detaljer för en rad olika användningsområden,
�ll bland annat jordbruksmaskiner, hissar, tåg, vibra�onsdämpare, återvinningsmaskiner, kaminer och värmeväxlare. Vår styrka är a� vi kan kombinera alla våra �llverkningsområden så som verktygs�llverkning, pressning,
laserskärning, CNC, svetsning och montering, allt under samma tak.

Med kvalificerat IT-stöd från Addera IT levererar
Prestando kvalitetsprodukter.
www.adderait.se

Prestando i Trelleborg AB
Mellanköpingevägen 9
231 34 Trelleborg
Telefon: 0410-599 00

Prestando Kalmar AB
Verkstadsgatan 33
392 39 Kalmar
Telefon: 0480-41 75 00

Prestando (Wuxi) Co. Ltd
East Park of Xishan Economic
Development Zone
No 1060 An Tai San Road
214105 XiShan, Jiang Su Province, Kina
Telefon: +86 510 6600 0788

• Concept: JS MEDIA TOOLS A/S • 12474 • www.jssverige.se

info@prestando.se
www.prestando.se

