Färgmärkning
Verktygsstål

SS 2140
EN 1.2510

SS 2260
EN 1.2363

SS 2310
EN 1.2379

SS 2242
EN 1.2344

SS 2314 ESR
(~EN 1.2083)

SS 2550
EN 1.2721

SS 2312
EN 1.2436

Konstruktionsstål

SS 1672
EN C45E

SS 2142
EN 25Mn6

SS 2225
EN 25CrMo4

SS 2244
EN 42CrMo4

SS 2541-03
EN 34CrNiMo6

SS 2258
EN 100Cr6

SS 2940
EN 34CrAINi7

SS 2230
EN 50CrV4

SS 2511
EN 16NiCrS4

Rostfritt stål

SS 2303-05
EN 1.4021

SS 2321-05
EN 1.4057

SS 2333-02
EN 1.4301

SS 2343-02
EN 1.4436 1.4432

SS 2352-02
EN 1.4306

SS 2353-02
EN 1.4435

SS 2346-02
EN 1.4305

SS 2324-02
EN 1.4460
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Bearbetningsservice
Genom vårt samarbete med ﬂera företag som har maskinbearbetning som specialitet kan vi
erbjuda korta leveranstider på enstycks eller serieleveranser av frästa, slipade eller i övrigt
specialbearbetade plattor eller maskindetaljer.
Exempel på detaljer vi kan leverera från verk är för- eller färdigbearbetade moderformar, smidesinsatser mm.
Vi utför maskinkapning i korta och långa serier. Vår maskinpark utgörs av moderna bandsågar
med noggrann styrning av kapsnitt för att garantera hög kvalitet och snäva toleranser i långa
och korta serier.
Vi strävar efter att utveckla effektiva leveranssystem och serviceåtaganden gemensamt med
kunden för att uppnå bästa ekonomi för båda parter.

Speciella utföranden
Våra goda kontakter med framstående leverantörer i framför allt Tyskland ger oss möjlighet att
erbjuda i stort sett alla förekommande kvaliteter i en mängd utföranden från de grövsta friformssmidda ämnena i kvaliﬁcerat verktygsstål, rostfritt eller konstruktionsstål, till de klenaste
dimensionerna i draget eller centerlesslipat utförande.
Vi erbjuder också plasmaskurna ämnen i rostfri plåt i enstycks- eller serieleveranser.
När man behöver snävare toleranser eller ritningsdetaljer kan vi dessutom erbjuda vattenskuret
utförande i de ﬂesta stålkvaliteter eller aluminium.
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Värmebehandling
När det ställs krav på speciell hållfasthet, formbeständighet eller struktur, kan vi ombesörja
nödvändig värmebehandling på kapat material före leverans.

Agenturprodukter
Vi kan erbjuda full service för produktionsverktyg och komponenter till strängpressindustrin
genom vårt samarbete med S+C MÄRKER GmbH i Tyskland, vilka tillhör de främsta inom sitt
område.
Några produktexempel är containers med olika uppvärmningszoner, även delvis kylda!
Samt presstämplar, presskivor och andra hjälpverktyg.
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