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Der er mange oplagte fordele for dig ved at vælge
støbegods. Ofte vil du kunne reducere komponenternes vægt betydeligt, ligesom det er muligt at undgå
andre processer, såsom bearbejdning og svejsning.
Det sparer både materialer, tid og manuelt arbejde.
Ved støbning er det muligt at producere meget
komplekse komponenter, der tilmed er stærkere end
komponenter, der er fremstillet ved hjælp af svejsning og bearbejdning.
Uanset, om du søger støbte metalkomponenter
i materialer som stål, aluminium, jern, rustfrit stål,
messing eller andre legeringer, kan vi hos Global Supplier hjælpe dig med den rette løsning.
Den optimale proces for dit produkt er vigtig. Derfor tilbyder vi mange forskellige former for støbeprocesser, såsom sandstøbning, præcisionsstøbning og
trykstøbning, ligesom vi rådgiver dig i at vælge den
optimale proces.
Støbegods kan nemt optimeres til serieproduktion, hvilket gør det muligt at producere store mængder gods på relativt kort tid og til konkurrencedygtige
priser.
En anden mulig løsning kan være at redesigne svejste og bearbejdede emner til støbetegninger. Vi rådgiver gerne i valget mellem at købe rå- eller færdigbearbejdet gods og kan udføre begge opgaver for dig.

Du kan få produceret svejste komponenter og konstruktioner i alle størrelser i både EU og Fjernøsten,
når du vælger Global Supplier som outsourcing partner.
Vores erfaring med leverancer af stålkonstruktioner til de fleste landbaserede industrisektorer, maritim- og offshoreindustri, samt vej-, bygge- og anlægssektoren, giver dig tryghed gennem hele processen.
Du får et færdigt produkt, da vi udfører overfladebehandling som f.eks. varmgalvanisering, sandblæsning eller metallisering og maling af de svejste konstruktioner.
Svejseprocesserne bliver løbende kontrolleret efter anerkendte internationale standarder for NDT.
De fleste af vores svejseværksteder har intern
kontrolfunktion med Level II inspektører, og hvor det
kræves, anvender vi tredjepartskontrol. Der forefindes i langt de fleste tilfælde allerede godkendt WPS/
WPQ dokumentation til de mest anvendte materialetyper.
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SMEDEGODS

CNC MASKINBEARBEJDNING

Smedning er en proces, der minimerer risikoen for
materialefejl som f.eks. revner i godset.
I stedet for at svejse flere dele sammen, kan smedeprocessen i mange tilfælde bruges til at producere mere komplekse konstruktioner, der samtidigt er
stærkere end de normalt meget tidskrævende svejste
og bearbejdede emner.
Ved at vælge smedning som fremstillingsmetode,
ved forholdsvis komplekse former, kan du desuden
reducere komponenternes vægt.
Smedegods kan relativt nemt optimeres til serieproduktion, hvilket gør det muligt at producere store
mængder smedegods på relativt kort tid og til konkurrencedygtige priser. Smedegods kan dog sjældent
konkurrere med støbegods på pris, men der er lavere
risiko for fejl og revner i smedegods end i støbegods.
Global Supplier kan levere smedegods i forskellige
materialer, bl.a. stål, rustfrit stål og rødgods.

Global Supplier kan tilbyde dig CNC bearbejdningsløsninger til dine metaldele i vores netværk af højt
kvalificerede maskinværksteder i både Fjernøsten og
EU. Som kunde kan du dermed nyde godt af vores
brede vifte af løsninger indenfor CNC højpræcisionsbearbejdning til manuel bearbejdning. Uanset dit behov, løser vi opgaven på alle emnestørrelser med det
største udbud af forskellige processer og teknologier
tilgængelige.
Som kunde kan du nyde godt af vores erfaring
med leverancer af CNC bearbejdede komponenter til
de fleste landbaserede industrisektorer, maritim- og
offshoreindustri, samt til vej-, bygge- og anlægssektoren. Hos os er din CNC maskinbearbejdning i sikre
hænder.

www.globalsupplier.dk
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MONTAGE

Som kunde kan du nyde godt af vores brede ekspertise inden for CNC højpræcisions pladebearbejdning
til manuel bearbejdning.
Global Supplier kan tilbyde dig pladebearbejdningsløsninger til dine metaldele i vores netværk af
højt kvalificerede pladeværksteder i både Fjernøsten
og EU.
Uanset dit behov, løser vi opgaven på alle emnestørrelser med det største udbud af forskellige processer og teknologier tilgængelige, lige fra traditionel laser eller vandskæring til CNC styret bukning og
stansning og avanceret dybtræk.
Du kan også nyde godt af vores erfaring med leverancer af pladebearbejdede komponenter til de fleste
landbaserede industrisektorer, maritim- og offshoreindustri, samt til vej-, bygge- og anlægssektoren. Hos
os er din pladebearbejdning i sikre hænder.

Du kan spare produktionstid og lønomkostninger i
dit eget værksted med Global Supplier som outsourcing partner ved montage af dine komponenter.
Ved montering af standarddele i konstruktionen,
kan du desuden spare penge på arbejdsløn og logistikomkostninger, hvis du ligger disse funktioner ud
til os som en pakkeløsning.
At vælge en montage eller delvis færdigmontage
service hos os giver dig og din virksomhed flere fordele. Økonomisk kan du reducere antallet af indkøbsordrer samt lager- og kapitalomkostninger betydeligt.
Samtidig får du den fordel, at når montagearbejde
udføres tidligt i værdikæden, kan vi opdage evt. problemer, som ikke er fundet ved almindelig indgangskontrol. Fejl kan rettes tidligt og hurtigt uden store
ekstraomkostninger.
I koncernen har vi eget specialiseret hydraulikværksted, med alt i moderne testfaciliteter, således vi kan
afprøve og teste efter de strengeste normer. Montage kan udføres både i EU og i Fjernøsten.
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GLOBAL SUPPLIER TILBYDER MERE END METALKOMPONENTER, VI TILBYDER LØSNINGER!
OUTSOURCING
Med os som outsourcing partner kan du drage fordel af
vores internationale netværk af leverandører. Vi har siden 2005 samarbejdet med nogle af verdens bedste leverandører i bl.a. Fjernøsten og Østeuropa, for at kunne
give vores kunder risikofri mulighed for at købe komponenter af høj kvalitet til billige priser.
Vores underleverandører er alle i stand til at levere
komponenter af høj kvalitet og med veldokumenterede
materialecertifikater fra internationale klassifikationsselskaber.
Med fokus på produktionen i din virksomhed har vi professionelle teknikere og designere i både EU og Kina, som
er i stand til at redesigne dine skitser eller produktionstegninger til detaljerede støbetegninger i 2D og 3D. Ved
at reducere dine tegningstimer hjælper vi dig ikke blot
med at spare penge, men også med at gøre det nemt og
hurtigt at outsource større eller mindre dele af din produktion.
Outsourcing giver dig også den fordel, at det frigør
kapacitet i dit interne værksted, så du kan øge din samlede produktion uden nye investeringer i maskiner og
bygninger. Det giver dig den fordel, at du nu kan tilpasse
produktionens kapacitet efter markedets aktuelle efterspørgsel.
Du kan sende os tegninger, eller vi kan besøge din virksomhed og hjælpe dig med at finde de dele i dit værksted,
som du kan outsource med succes.

Komponenter, som optager en masse timer i din produktion, er ideelle til outsourcing, da det typisk er på arbejdsløn, der er penge at spare ved at outsource.
Dele fremstillet af stålplader, der er skåret, bearbejdet
og derefter svejset sammen kan ofte med succes redesignes som støbe- eller smedegods. Ved støbning minimeres både materialespild og bearbejdningstid, idet store dele af bearbejdningsprocessen og den tidskrævende
svejsning fjernes.
Vi kan levere støbegods fra 0.1 kg op til 140 tons og
serier fra 1 styk til 1 millioner stykker!
Vi kan levere alle typer af metaller, stål, jern, rustfrit
stål, aluminium, messing og bronze.
De typiske anvendte typer er S355J2G3, GS20Mn5,
34CrNiMo6, AISI 304-316, AISI630 - S165M - GG20-GGG40,
RG5-10 og NiAlBz.
Alt materiale kan leveres med 3.1 værk materialecertifikater eller med 3.2 certifikater fra f.eks. DNV, ABS, GL,
Lloyds og andre.
Fuld MRB tilbydes også, hvis det er nødvendigt med
COC, NDT, maling og dimensionsrapporter.
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ET FÆRDIGT PRODUKT

DEN BEDSTE PRIS

Dit produkt kan leveres færdigt fra os, hvilket vil sige, at vi
tilbyder forskellige former for overfladebehandling, f.eks.
varmgalvanisering, sandblæsning og maling eller pulverlakering. Skal dit produkt have monteret komponenter
som f.eks. lejer, smørenipler eller lignende dele, klarer vi
også gerne dette.

Vi har volumenproduktion i lavomkostningslande, hvilket
sikrer dig adgang til markedets absolut mest konkurrencedygtige priser – også på forholdsvis små og komplicerede ordrer.
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