Dra nytta
av oss
Maskinkomponenter är en modern mekanisk verkstad med huvudinriktning
mot skärande bearbetning. Stora och tunga komponenter med styckevikter
upp till 20 ton med högt ställda krav på toleranser är vår specialitet.
Det går att berätta mer. Om kvalificerad personal, snabba ledtider och
unik maskinpark. Med risk att låta som en telefonförsäljare, så vi struntar i det. Det vi egentligen vill att du ska känna till är att vi kan din värld.
Hos oss betyder kunnande att faktiskt veta vad vi håller på med och vad
du behöver. För all teknik och all kompetens i världen är bortkastad om
den inte kommer dig till nytta.
Välkommen till Maskinkomponenter.

Alltid en specialist
till din tjänst
Har du tid för ett par miljoner svar? Då kan
du fråga oss vad vi pysslar med om dagarna.
Det vår maskinpark inte klarar av, det finns
inte (nästan). Tungt och stort eller litet med
en tusendels millimeterprecision. Titt som
tätt eller sällan, en enda och många. Med
några miljoner olika möjligheter på det. Där
har du vår arbetsdag.
Vi går igång på komplicerat. När varje liten
detalj ställer lika höga krav som helheten,
då passar uppdraget för oss.

Vi använder senaste CAD/CAM-teknik för
att säkra alla detaljer. Men hos oss är det
fortfarande samspelet mellan öga och
ryggmärgens erfarenhet som utgör skillnaden mellan ett utfört uppdrag och ett
mycket väl utfört uppdrag. De många möjligheternas kompetens, den har vi.

Våra tyngsta
argument
kommer 7 och
går vid 16
Människorna inom företaget och den kompetens
de besitter är den viktigaste tillgången vi har.
De flesta som arbetar hos oss är gamla i gemet.
I vår värld betyder det modet och självförtroende
att leverera när mycket står på spel. Det innebär
också att vi fortsätter utvecklas både som företag och individer. För varje uppdrag är unikt och
för oss gäller det att vara på tårna.
Våra gubbar har inte bara yrkesstolthet och sunt
förnuft, de vill också vara med och påverka så att
vi kan fortsätta lösa ditt företags problem. Vår
erfarenhetsbank växer ständigt och vårt arbete
blir mer intressant och roligare när vi ser nyttan
av det vi gör. Nyttan det gör ute hos dig.

Vi har koll,
så att du
slipper ha det

Vår verkstad ligger oss varmt om hjärtat, i
själva verket är den hjärtat i hela vår verksamhet. Om du besöker oss märks det inte
minst på den minutiösa ordningen vi håller.
När varje arbetsmoment kräver koncentration behövs ordning och reda för att finna
arbetsro. Då är det både befriande och
tryggt med koll. Det maximerar maskiner-

nas livslängd och effektivitet samtidigt som
det minskar riskerna för oss som arbetar.
Vi tänker efter, före, och det trivs vi med.
Struktur är förutsättningar för kvalitet och
precision. Och för att vi ska kunna leverera
i tid. Tid som för dig är en maskin som kan
arbeta och vara lönsam.

Driftstopp eller
arbetsdag?
Vi vet varför vi går till jobbet varje dag. Det är för
att du ska kunna göra detsamma. Våra kunder
har höga krav och oftast tidsbrist. Vi vet att de
behövde oss redan i förrgår och leverans helst
igår. Känns det igen?
Därför är vi snabba på att ställa om och anpassar vår produktion efter dina behov. Vi hjälper
gärna till att lösa akuta problem – men helst
medverkar vi till att de aldrig uppstår. Vi är bra
på det.
Flexibilitet och engagemang är bara ord så länge
man inte gör verklighet av dem. Det gör vi. Varje
dag. Vårt fokus är alltid en väl fungerande vardag för våra kunder, en där du kan gå till jobbet.

Konstruktion
Maskinbearbetning
Balansering
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