Vi formar oss efter
kundens önskemål

En flexibel partner sedan 1952
Mölltorps Gjuteri & Mekaniska Verkstad
AB startades 1952. Vi gjuter och bearbetar seg- och gråjärn samt utför plåt- och
svetsningsarbeten. Sedan grundandet
har det hänt en hel del, till exempel har
arbetsstyrkan utökats till att idag bestå av
cirka 25 personer. Men mycket är också
sig likt. Den höga kompetensen, stoltheten över det genuina hantverket och
glädjen över att tillsammans med våra
kunder ta fram de bästa lösningarna lever
fortfarande kvar. Vår kunskap, i kombination med våra kunders önskemål, har visat
sig vara en framgångsrik mix.

Helhetslösningar inom
plåt och svets
I vår plåt- och svetsverkstad tillverkar vi
rörledningar i rostfritt/syrefast, svart el-

ler varmförzinkat material för vattenverk,
pumpstationer, avloppsreningsverk med
mera. Tryckkärl, skibordsrännor och rostfria containers är andra exempel på vad
som formas i verkstaden. Vi tillverkar även
specialprodukter, som enstyckdetaljer.
Inom plåt och svets erbjuder vi helhetslösningar. Det innebär att vi tillverkar,
levererar och sedan monterar produkterna
på plats. Därmed säkerställer vi den höga
kvaliteten, samtidigt som våra kunder
kan fokusera på kärnverksamheten och
låta oss sköta det andra. Det tycker vi är
smidigt.

Kundanpassat maskingjutgods
I gjuteriet sker företagets huvudverksamhet. Produktionen består till största delen

av legogjutning till svensk verkstadsindustri. Vi tar fram produkter i såväl grå- som
segjärn, i små serier. Vi kan även gjuta
enstycksdetaljer, helt anpassade efter de
behov som finns. Företaget har också en
del egna produkter, såsom flänsade rördelar, som främst säljs till Norge.
Vi har varit delaktiga i en del kulturminnesprojekt där vi bland annat gjutit
kyrkfönster, staket och lyktstolpar för det
offentliga rummet. I gjuteriet har vi också
tillverkat balkar och ståndare till portar i
Göta kanal, samt tagit fram maskinkomponenter för fordonstillverkning.
På Mölltorps Gjuteri & Mekaniska Verkstad ser vi möjligheterna. Hos oss är det
alltid någon som lyssnar och vi guidar
gärna våra kunder, från designfasen till
färdig produkt.

Eleganta utsmyckningsdetaljer från Jerle Bruk
Under varumärket Jerle Bruk, som vi köpte redan 2003, tillverkar vi
lyktstolpar, urnor, kaminer, soffgavlar och mycket annat i gammal
stil. Vi har producerat utsmyckningsgods i många år och har en
lång erfarenhet av materialval samt ytbehandling av denna typ av
produkter.
Denna kompetens använder vi också till att ta fram nya produkter. Här kan vi hjälpa till med allt från design till färdig utsmyckningsdetalj, vi har kapaciteten och kunnandet för att vara med
hela vägen. Vi kan till exempel gjuta av befintliga modeller för att
skapa nya.

ruk.se

Att skapa vackra detaljer i vackra utomhusmiljöer är vårt ständiga
mål. En unik design och produkter med lång hållbarhet är också
utmärkande för Jerle Bruk. Bland våra kunder märks till exempel
Statens fastighetsverk, åt vilket vi tillverkat lyktstolparna på Drottningholms slott. Vi har även gjort parkbänkar åt Malmö stad.
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Parksoffor/Bänkar
Pollare
Cykelställ/Cykelpollare
Gatu-, torg- och väggbelysning
Smidesstaket/Räcken
Blomlådor/Urnor
Informationstavlor
Stamskydd/Slingerväxtstativ
Markgaller
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Vi gillar lager
Därför vågar vi påstå att vi med stor sannolikhet
omgående kan leverera just det du behöver. Vi
tror nämligen att vi har landets största lager av
ventiler för vatten och avlopp.
Nästa gång du behöver något snabbt, ring oss
och kolla!

BPS AB, Lergodsgatan 1, 417 07 Göteborg, 031-69 74 40
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