SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR
INOM PLÅTBEARBETNING
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KOMPETENTA MEDARBETARE MED AVANCERAD MASKINPARK
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STARKA SKÄL ATT VÄLJA WERMLANDS TUNNPLÅT
Framgångsrika industritillverkare kräver professionella partners. Kvalificerade underleverantörer som kan
svara upp mot högt ställda krav på kunskap, kvalitet och produktionsekonomi. WERMLANDS TUNNPLÅT
är specialisten på tunnplåt. Med kompetens och modern produktionsteknik kan vi erbjuda kvalitet till
konkurrenskraftiga priser inom alla former av plåtbearbetning.
GREPPAR GÄRNA HELHETEN

EFFEKTIVITET I MODERN MASKINPARK

På WERMLANDS TUNNPLÅT vill vi gärna se till helheten.

Vår produktion utförs i modern maskinpark som innehåller

Vi tar ett fast grepp kring hela produktionskedjan, från

allt det som krävs för effektivitet och hög kvalitet. Vi har två

ordermottagning, konstruktion och inköp, via produktionen

fristående stanslinjer och ett flertal helautomatiska bockceller,

fram till lagerhållning och distribution till kund/slutkund.

liksom modern utrustning för svetsning, slipning, borrning,

Manuellt, eller med hjälp av robotar, utförs stansning,

gängning och fräsning.

kantpressning och svetsning men också kompletterande

Tillsammans med utvalda partners erbjuds dessutom laser- /

bearbetning som fräsning, avgradning och montering av

vattenskärning samt alla former av eloxering, målning,

mekaniska detaljer.

screentryckning och gravyr.

.
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KONSTRUKTION/UTVECKLING
Vi medverkar aktivt i konstruktionsarbetet

KOMPLETT KEDJA MED
STARKA LÄNKAR

och utvecklar fungerande lösningar med
bästa möjliga produktionsekonomi.
Off-lineprogrammering möjliggör 3Dsimuleringar och optimerar processernas
nyttjande av råmaterial.

WERMLANDS TUNNPLÅT tar ett fast grepp
kring samtliga led i produktionskedjan.
Arbetet påbörjas ofta vid ritbordet där vi sida
vid sida med kund utvecklar konstruktioner

STANSNING
Vi erbjuder två högeffektiva stans-/nibblingsmaskiner med automatisk plåthante-

optimerade sett till såväl produktionsekonomi

ring som klarar alla material. Gängning och

som slutproduktens funktionalitet.

omformningar av materialet görs direkt i

Produktionen utförs i egna rymliga lokaler med
modern maskinpark och kompletta resurser för

stansprocessen vilket effektiviserar arbetet
och minskar bearbetningstiderna.

allt från stansning, kantpressning och svetsning
till kompletterande processer som fräsning,
avgradning och montering av mekaniska detaljer.

KANTPRESSNING
Våra kantpressar klarar de flesta material
och dimensioner. Vi har idag 5 maskiner,
varav 2 robotceller. Ett brett utbud av
standardverktyg kompletteras i takt med
nya önskemål från våra kunder.
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SVETSNING
Vi har hög kompetens och nödvändig
utrustning för de flesta förekommande
svetsmetoder. Utan problem hanteras
TIG- och MIG-svets liksom punktsvets,
bultsvets och bågsvets.

MONTERING
Monteringen avslutar produktionen men
redan i förberedelserna utvecklas smarta
lösningar som styrvårtor, öron, hål etc.
Vi utför slutmontage av produkter och alla
efterfrågade förbindningar med popnit,
fästelement eller punktsvets.

KOMPLETTERANDE BEARBETNING
Med modern utrustning utförs manuella
processer som avgradning, trumling,
borrning, svarvning, sågning, nitning och
fräsning. Vi erbjuder även screentryck och
ombesörjer vatten-/laserskärning, anodise-

”Vårt arbete börjar vid
ritbordet och är klart först
då den färdiga produkten
lämnar lagret”

ring, förzinkning, kromatering och lackering.
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VI GÖR DET LÄTT ATT VARA KUND
För oss på WERMLANDS TUNNPLÅT innebär samarbete något långsiktigt. Vi bygger gärna relationer
där vi växer tillsammans med våra kunder och där våra utvecklingssteg tas i en riktning som passar dig.
I praktiken innebär detta en ständig utveckling av kunskap och kapacitet men också att gång på gång
höja ribban sett till kvalitet.
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ERFARENHETEN GER OSS FÖRSPRÅNG

UTVECKLING OCH KONSTRUKTION

Att lära sig plåt tar tid. Vi vet. Många av oss har jobbat

Vi deltar gärna i utvecklings- och prototypfasen och formar,

med plåtbearbetning under en ganska stor del av våra liv.

sida vid sida med kund, produktionslösningar som fungerar

Kunskapen har steg för steg byggts på och vi har idag, i vår

praktiskt och ger en bra totalekonomi.

personal, en kompetens som vi är mycket stolta över.

Produktionen initieras och styrs genom off-lineprogrammer-

Personalens prestationer är också helt avgörande för vad

ing som möjliggör 3D-simuleringar och optimerar processer-

vi kan uppnå. Erfarenheten ger oss flexibiliteten att kunna

nas nyttjande av råmaterial.

anpassa produktionen till våra kunders krav och ”fantasin”

Har du frågor om material eller produktionsmetoder?

att optimera nyttjandet av vår moderna maskinpark.

Vi bidrar gärna med råd och beräkningar.

HÖG KAPACITET I MODERNA MASKINER
”Vi bygger gärna relationer
där vi växer tillsammans
med dig som kund”
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OMFATTANDE VERKTYGSBANK

ORDNING PÅVERKAR EFFEKTIVITETEN

OPTIMERAD PRODUKTIONSEKONOMI

Vår flexibilitet förstärks av ett omfattande

Genomtänkt planering och god ordning är

Med kunskap, rätt maskiner och välplanerade

sortiment av produktionsverktyg.

viktiga delar av vår produktionsfilosofi.

flöden ökas kapaciteten, spillet minimeras och

Stort verktygsarkiv ger oss förutsättningar för

Bra struktur och ”städad” verkstadsmiljö

snabb uppstart till låga kostnader vid varje

höjer effektiviteten, ger bättre flyt i driften

Ett samarbete med WERMLANDS TUNNPLÅT

ny produktion. I dialogen med kund ställer vi

och minskar förekomsten av kostsamma

innebär noggranhet kring materialhantering

oss alltid positiva till utveckling av nya verktyg

produktionsstillestånd.

och produktionsplanering och bästa möjliga

och har under många år skapat en ”verktygsbank” som uppfyller de flesta behov.
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den totala bearbetningsekonomin optimeras.

förutsättningar för effektiv produktion.
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PRODUKTION I NÄRA SAMARBETE MED KUND
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KUNDER INOM DE FLESTA OMRÅDEN
Hög kompetens och rätt maskinpark ger oss förutsättningar att arbeta inom de flesta områden. I egen verkstad
tillverkas detaljer och färdiga produkter för kunder inom elektronik- och verkstadsindustrin men också inom helt
andra industrigrenar. I våra produktionslinjer löper allt från plåtdetaljer till värmepumpar, kaffeapparater och
tågsäkerhetssystem till komplexa paneler och lådor.
Vi är vana att jobba med kunder som vet vad de vill ha och står alltid beredda för kraftfulla insatser på kort varsel.
Utan problem hanteras komplexa systemleveranser likväl som serieproduktion av varierande storlek.
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Wermlands Tunnplåt AB, Bergebyvägen 45, 685 93 TORSBY
Tel: 0560-68 90 10, Fax: 0560-68 90 11, E-post: info@wtab.se
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