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Profilering:

• Öppna och svetsade special-
profiler och kompletta system; 
enligt kundens begäran

• 3 produktionsorter; över 55 
profileringsmaskiner

• Bearbetning av bandmaterial: 
0,3-8 mm / bredd upp till 800 mm

Material/yta:

• Materialinsats: kallband, varm-
band, krom- resp. krom-nickel-stål, 
elektrolytiskt förzinkat bandstål, 
zink/magnesium, sendzimir-
förzinkat bandstål, lackerade 
bandstål, aluminiumband resp. 
lackerat aluminiumband och 
specialmaterial (tex koppar, 
mässing, titan och andra högef-
fektiva material)

• Verktygens design tar hänsyn till 
den känsliga ytan på utgångs-
materialet (tex organiskt beskiktat, 
slipat, borsat eller högglansigt)

• Produkthanteringen och logistiken 
säkrar en felfri yta

Bockning:

• Sträckbockning: minimala toleran-
ser samt minimal återfjädring; 
högsta processsäkerhet med 
minsta profildeformation.

• Rullbockning: små verktygs- och 
processkostnader; komplexa 
radier i serier; tillverkning av 
specificerad 3D-bockdelar 

• Kombinationsdornbockning: små 
radier runt ett dorn, större radier 
med rullar – allt i ett arbetsmoment

• Bockning integrerad i profilerings-
processen

Förpackning och logistik:

• Logistikcentrum i Horn (CH)

• Egen järnvägsanslutning i 
Gresten, Bönen och Horn

• Optimiering av produktförpack-
ning och logistik gemensamt med 
kunden

Finalisering:

• Bearbetningsdjup och finaliserings-
grad enligt kundens önskemål

• Olika förbindningsmöjligheter (nit- 
och tryckfogsteknik, limningsteknik)

• Modernaste laserteknologin 
kompletterar vad vi kan erbjuda 
inom produktbearbetning- och 
behandling.

• Mig/mag robotsvetsning

Laser:

• Laserskärning: en modern 
5-axlars anläggning möjliggör en 
komplex 3-dimensionell bearbet-
ning; bearbetning av material 
med en tjocklek på upp till 8 mm 
– stånglängd upp till 8.500 mm

• Lasersvetsning: tvåhövdad 
svetsanläggning; svetsning av 
komponenter i olika godstjock-
lekar och materialkvaliteter (upp 
till 4,5 mm – stånglängd upp till 
15.000 mm)

• Transportabel CO2 laser-
anläggning; denna möjliggör en 
ändlös lasersvetsning och realise-
ring av en – och flerkammarpro-
filer – online – direkt från 
profileringsanläggningen utan 
andra moment.

Stansning:

• Eget verktygstekonologicenter på 
absolut modernaste nivå

• Förstansning, efterstansning, 
stansning i profilerings-
anläggningen osv.; maskinparken 
garanterar allra bästa kvalitét vid 
tillverkningen av profiler med 
mycket olika urstansningar och 
präglingar

Kapteknik och
ändbearbetning:

• Vanligaste kapningen på
 profileringsmaskinen; kapa med 

varm- resp kallsåg, stansa och 
klippa utan skrot

• Ändbearbetning; laserskärnings-
anläggning, hydraulik med 
diverse kapanordningar, borstan-
ordningar för gradning

• Högfunktionssågning

SPECIALPROFILER
för individuella anspråk
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