H. Nielssons Smede & Maskinfabrik levere alt indenfor ✓pladebearbejdning
✓svejsning ✓overfladebehandling ✓stål og montage.
2021

Billede 1: Stålkonstruktion og spær til byggeri,
certificeret efter EN1090.

Billede 3: Fremstilling og montering af
stålramme - Retten Helsingør.

Billede 2: Specielle spader til virtuelt første spadestik til
Femern Bælt-Forbindelsen.

Billede 4: Stålkonstruktioner fremstilles af vores smede
som udfører certifikatsvejsning efter EN1090.

Faglig stolthed siden 1922
Velkommen hos H. Nielssons Maskinfabrik A/S. Vi er en smede- og
maskinfabrik, der er grundlagt som en gammel landsbysmedie i Vester
Kippinge på Nordfalster i 1922.
Meget har ændret sig, og mange tons stål har været gennem essen og
nutidens svejse og værktøjsmaskiner.
Den faglige stolthed har vi ikke ændret på – den er stadig stålsat.
Se mere på https://hnielssons.dk/om-os/

Billede 5: 288 stk. vinkelprofiler
90x90x5 mm, længde 2.000 mm
til montering af loft.

Kvalitetspolitik
Hos os får du et samarbejde med en smedevirksomhed som er
konstruktiv, fleksibel og kvalitetsbevidst inden for fremstilling af
komponenter og konstruktioner i stål.
Vi lægger vægt på:
• At levere en god faglig rådgivning og indgå i en
konstruktiv sparring med kunderne.
• At konstruere, producere og levere bygningsstål og
bærende konstruktioner, der opfylder kundens behov.
• At levere løn- og tilbudsarbejde af høj kvalitet, der
opfylder kundens ønsker.
• At overholde tidsfrister og aftaler med vores kunder.
• At have dygtige og kvalitetsbevidste medarbejdere, som
videreudvikler deres viden og færdigheder.
• At være omhyggelige med udførelsen af de opgaver, vi
påtager os.

Billede 6: Bærende stålkonstruktion med IPE450550x16.000 mm stålbjælker og div. HEB profiler.
Sortmalet C1.

Kunder
Som autoriserede leverandør af bærende og blivende
stålkonstruktioner efter EN1090. Har vi en omfattende
kvalitetshåndbog, som vi arbejder efter for at overholde de
gældende standarder.
Vores kundeportefølje spænder bredt fra små og store
virksomheder.
Relationen til vores kunder bygger på tillid og ønsket om at
levere det slutkunden ønsker.
Vores kunder er ofte leverandører til større virksomheder og
byggeopgaver, derfor ved vi, hvor vigtigt det er, at kunder og
samarbejdspartner kan regne med os.
Vi leverer bl.a. til:
• Byggeriet
• Industrien
• Medicinalindustrien
• Offshore
Se mere smedearbejde på https://hnielssons.dk/smedearbejde/

Billede 7: Gangbro ca. 18 meter med adgangsstige til drift
og service af industrianlæg. Varmgalvaniseret og malet i
signal gul.
Vi har designet, fremstillet, overfladebehandlet og
monteret.

Produkter og service
Vi er specialister i valsning af stålplader, svejsning af beholdere
og svejste stålkonstruktioner.
Vi er autoriserede efter den lovpligtige standard for bygningsstål
EN 1090, hvorfor vi kan tilbyde fuld sporbarhed på vores
produkter, hvis det er påkrævet.
Vores specialer:
• Valsning af stålplader
https://hnielssons.dk/smedearbejde/valsning-af-staalplader/

•

Certifikatsvejsning sort & rustfrit stål
https://hnielssons.dk/svejsearbejde/

•

Bygningsstål EN1090 – Trapper & Altaner
https://hnielssons.dk/bygningsstaal-en-1090/

•
•
•
•

Stålsøjler og bjælker
Overfladebehandling op til korrosionskategori C5
Stål og montage https://hnielssons.dk/
Service & vedligehold hos dig

Billede 8: Galv. søjler og stålbjælker
korrosionskategori C3 monteret i Køge.

https://hnielssons.dk/smedearbejde/

Billede 9: Rustfri og sort
facadebeklædning - Birkerød
Station.

Billede 10: Drift og vedligehold på
produktionsanlæg. Smedeservice og
industriservice hvor du har brug for det.

Kontakt
H. Nielssons Maskinfabrik A/S
Egensevej 48 - 4840 Nr. Alslev
Tlf.: 54 43 11 05
www.hnielssons.dk
mail@hnielssons.dk
CVR 26702658
Følg os på

Billede 11: Ståltrappe med balkon på 1. sal
samt massivt egetræs værn og trin.
Leveret og monteret i Søborg.

