
Vi levererar 

det stål 

du vill ha

SPECIALSTÅL
OCH VERKTYGSSTÅL 



STÅL, SÅ SOM DU VILL HA DET NÄR DU VILL HA DET

Styckekap, mängdkap, buntkapning, precisionskapning och hela längder. Även robot-
plock med mönsterläggning. På servicecentret i Värnamo är kompetensen hög när det 
gäller specialstål och bearbetning. Vi levererar stålet så att du kan använda det direkt 
i din produktion. 

På servicecentret i Värnamo arbetar cirka 30 personer och vi har 5000 ton standard- 
och kundanpassat stål på lager, 7000 m2 inomhus och 3000 m2 utomhus.
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Det finns många sorters olegerade och legerade konstruk-
tionsstål och alla har olika egenskaper. Med vår gedigna 
kompetens ser vi till att du får rätt stål till rätt produkt.   
I vårt servicecenter i Värnamo har vi maskinstål samt sätt- 
och seghärdningsstål på lager.

KONSTRUKTIONSSTÅL

Vi på Stena Stål kan mycket om verktygsstål. Vi kan hjäl-
pa dig att hitta rätt bland alla stålsorter för att få bästa 
resultat och prestanda. I vårt sortiment ingår varm- och 
kallarbetsstål, snabbstål, verktygsaluminium och slipade 
plattor.

VERKTYGSSTÅL

För att effektivt kunna kapa har vi 25 stycken kapar i olika 
utföranden. På våra servicecenter i  Värnamo och Moss 
finns klingkapar för större serier som klarar Ø20 — Ø145 
mm. Bandsågar för Ø10mm —  Ø700mm. Gjutjärnssåg 
som klarar upp till Ø400mm och våra robotar mönster-
lägger materialet. Självklart kan vi leverera enligt Kanban 
eller annan just-in-timemetod.

VÅR KAPKAPACITET

AUTOMATSTÅL
När skärbarhet, toleranser och hög tillgänglighet är de vik-
tigaste kraven, är oftast automatstål det självklara valet.
Det vet vi på Stena Stål, därför har vi ett komplett sor-
timent för omgående leverans i vårt speciellt anpassade 
lager. Bra flexibilitet genom logistik och kundanpassade 
lösningar. Vårt lagersortiment är både brett och djupt, i 
flera olika stålsorter, allt för att kunna vara den partner 
du behöver.



www.stenastal.se

För att 
helheten ska bli bra 

behöver varje liten del hålla 
måttet och fungera ihop med de 

andra. Detta är alltid vår utgångs-
punkt, oavsett vilken stålkomponent du 
behöver. Vi formar den, bearbetar den 
och kvalitetssäkrar den. Allt för att den 

ska passa perfekt in i din produktion 
eller verksamhet. Kontakta oss 

idag, så hjälper vi dig att 
lägga pusslet. 


