PRODUKTIONSTEKNIK

WE KNOW HOW

PRODUKTIONSTEKNIK

SPÅNTAGENDE VÆRKTØJER

RÅDGIVNING & OPTIMERING

GENOPSLIBNING

HVEM ER VI?
AVN TEKNIK TILBYDER SPÅNTAGENDE VÆRKTØJER, INDEN FOR PROCESSERNE BORING, DREJNING,
FRÆSNING, GEVIND, IND- OG AFSTIK SAMT VÆRKTØJSHOLDERE, DIREKTE TIL INDUSTRIKUNDER.
Vi repræsenterer Walter, som er én af de førende producenter af
spåntagende værktøjer til den metalforarbejdende industri.
• S
 pecialister i drejning, fræsning og boring samt
alt gevindfremstilling.
• Fuldt program indenfor spåntagende værktøjer
• Vi tilbyder også opspændingsværktøjer og skruestikke
• Individuelt tilpassede kundeløsninger og rådgivning
samt effektiv optimering af produktionen
• V
 ores interne medarbejdere sidder klar ved telefonerne
i Brøndby og kan hjælpe dig med alle dine spørgsmål

VORES FOKUS:
• O
 ptimering af jeres produktion
og processer.
• F
 okus på drejning, fræsning
og boring m.v.
• Hjælp og rådgivning fra start til slut

SPÅNTAGENDE VÆRKTØJER
AVN TEKNIK REPRÆSENTERER WALTERS BREDE SORTIMENT TIL DEN
METALFORARBEJDENDE INDUSTRI.
Boring
Walter har bor til alle tænkelige typer af huller også special
fremstillede bor. Det sikrer en effektiv spånafgang og lang
levetid samt hurtig proces. Du opnår en høj hulkvalitet og god
overfladefinish.
Gevind
Walter har et bredt sortiment af værktøjer til alle former for
gevind: Snittap, formtap, gevindfræser, gevindstål både med
indvendig og udvendig køl.
Walters gevindværktøjer er udviklet til at højne produktiviteten,
uden at at gå på krompromis med kvaliteten.
Fræsning
Walters brede sortiment af fræsere giver den bedst mulige produktivitet og et perfekt resultat. Uanset hvilken opgave du står
overfor: Derfor kan vi tilbyde mere end 20.000 forskellige

produkter til fræsning herunder knivhoveder med vendeskær, solide HM fræsere, PCD og pulvermetal fræsere. Vi kan tilbyde skrub,
slet, og dynamisk eller dykfræsning - alle opgaver kan vi løse.
Drejning
Walters drejeværktøjer giver høj spånvolume kombineret med
lang levetid. Grundet Walters unikke “Precision Cooling” der
sikrer at kølingen virker optimalt, der hvor den skal bruges.
Walter har også et stort program inden for stik også med køl.
Specialværktøj
Der er komplekse opgaver, som kræver et specielt designet eller
modificeret standardværktøj for at komme i mål. Det kan vi også
klare, med kort varsel via Walter Express.
Værktøjet bliver designet og produceret hos Walter. Det betyder,
at du nyder godt af Walters faglige ekspertise og store viden
omkring design og produktion af specialværktøjer.

OPTIMERING
HVORDAN KAN BEARBEJDNINGSPROCESSEN OPTIMERES?
Få hjælp og svar fra vores tekniske eksperter, som har mange
års erfaring inden for optimering af spåntagende processer og
arbejdsgange.
Vi ser på hele processen, så du i sidste ende kan spare tid og
omkostninger pr. bearbejdet emne.
•
•
•
•
•
•

A
 fdækning af opgaven
H
 vilket materiale skal der bearbejdes i?
H
 vor mange emner skal bearbejdes?
H
 vilke værktøj skal der anvendes?
S
 kæredata analyse?
O
 ptimering af processen

Find det rigtige værktøj.
Lad Walters GPS vise dig vej. Du kan være sikker på at finde frem
til det mest optimale og økonomiske værktøj, når du anvender Walters GPS. Walters GPS er nemt at bruge. Indtast dine oplysninger
om opgaven, og lad os guide dig hen til det helt rigtige værktøj. Du
finder GPS’en på Walters hjemmeside: www.walter-tools.com.

PRIS OG KVALITET

Et pris-attraktivt værktøj kan vise sig
at være det dyreste, når alle faktorer i
bearbejdningsprocessen bliver grundigt
analyseret. Så snyd ikke dig selv - lad
AVN-produktionsteknik rådgive omkring
valg at det mest optimale værktøj.

GENOPSLIBNING OG GENBELÆGNING
VÆRKTØJER VIL PÅ ET TIDSPUNKT VISE TEGN PÅ SLITAGE - UANSET FABRIKAT. NÅR DER ER
TALE OM MERE SPECIALISEREDE OG HØJT YDENDE VÆRKTØJER, KAN GENOPSLIBNING OG GENBELÆGNING OFTE BETALE SIG, I STEDET FOR AT INVESTERE I NYT.
Genopslibning og genbelægning sker direkte hos Walter i
Tyskland, hvor højteknologiske CNC-maskiner og tekniske
specialister styrer hele processen omkring genopslibning og
genbelægning.

Værktøjsgaranti
Walter yder værktøjsgaranti på et genopslebet værktøj.
Det betyder, at Walter garanterer at alle genopslebne værktøjer
får den originale Walter geometri, og dermed opfylder nøjagtig
de samme krav, som et helt nyt Walter værktøj.
Det er din garanti for kvalitet!

WE KNOW HOW
AVN Teknik leverer kvalitetsværktøj til dansk industri, metalindustrien og autobranchen.
Vi fokuserer på tekniske løsninger, som kan nedbringe produktionsomkostningerne og tilbyder et unikt produktprogram,
både i bredden og dybden, inden for 5 forretningsområder:

MONTAGETEKNIK:

PRODUKTIONSTEKNIK:

Montageløsninger og projekter som indebærer en professionel
planlægning, gennemførelse, opfølgning og vedligeholdelse.

Skærende værktøjer og tekniske løsninger til spåntagende
bearbejdning, som kan optimere produktionen.

SLIBETEKNIK:

INDUSTRI- OG AUTOVÆRKTØJ:

AUTOMATION:

Slibeværktøj til alle typer af slibning inden
for industrien.

Håndværktøj til autobranchen og
industrien.

Komponenter inden for lineærteknik,
bremseteknik, industrielle støddæmpere
m.m.

AVN GRUPPEN
AVN Teknik er en del af AVN Gruppen.
AVN Gruppen er en stærk samarbejdspartner, som leverer tekniske løsninger og produkter af høj kvalitet
inden for områderne industriværktøj, pladebearbejdningsmaskiner, automation og hydraulik.
AVN Gruppens medarbejdere arbejder ud fra en fælles holdning.
“Den tekniske del skal være i orden”

AVN TEKNIK A/S

AVN TEKNIK A/S
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