NYT
FRA
KOM I GANG MED DET SAMME.

EN NYLIG SUCCES
Technoflex kan lave
bøsninger med alle former for
spline – fra dag til dag.
Eksempel på spline
-

SAE

-

DIN 5480

-

DIN 5482

-

DIN 5780

Technoflex har invisteret I en notstikker, så nu kan vi tilbyde endnu flere
forskellige bearbejdninger på vores værksted.
Attraktiv pris og høj kvalitet, på drejearbejde samt not, mange not og spilne
stikning. Vi kan tilbyde totalleverancer lige til døre – nemt, hurtigt og
effektivt.

Stikning af not i bundhuller.
Stikning op til 50-250 mm
Stikning af konisk note.

Stikning af noter og splines.
Stikning op til 50-250 mm
Udlægning af noter i deling / mangenot stikning

Kontakt os på:

Drejebænk:

E-mail: info@technoflex.dk

Pinol højte 270 mm, aksler på 1 meter

Telefon: +45 87 24 45 45

»TECHNOFLEX LAVER ALLE FORMER FOR
SPLINE – VI GLÆDER OS TIL AT HJÆLPE DIG.
MASKINREPARATION

Technoflex besidder en faglig ekspertise I
reparationer af pumper, maskinreparation, gear m.m.
Technoflex har en lang række tekniske special-services på baggrund af
de faktiske erfaringer som vi har fået over årene I samarbejde med vores
kunder, som består af små som store kunder i mange forskellige
brancher.
Splin I kobling med klensystem

TILBYDER FØLGENDE.
•
•
•
•
•

Service og reparation af alle pumpetyper, uanset fabrikat
Forebyggende vedligeholdelse
Udskiftning af lejer uanset typer og fabrikat
Fejlfinding
Service og reparation af alle typer ventilatorer, store og små, uanset
fabrikat

ER DER MERE, DU VIL VIDE?
Technoflex står til rådighed og vi kører gerne ud og ser på din opgave.
Special-bøsninger.

Kontakt os
TECHNOFLEX
Industrivej 21
8653 Them
+45 87 24 45 45
E-mail: info@technoflex.dk

TECHNOFLEX
Industrivej 21
8653 Them
+45 87 24 45 45
E-mail: info@technoflex.dk

Søren L. Mortensen
Mobil: +4531164756
Jens Lindholm Mortensen
Mobil: +45 30306896

RING PÅ +45 87 24 45 45

