CNC-bearbetning

När du köper CNC-bearbetade produkter från Stena Stål får du den
produkt du vill. Komplett, levererad och exakt. Du kan vara säker på att
produkten håller så hög kvalitet att den kan gå direkt in i din montering
eller produktion.

Stena Stål levererar
det stål du vill ha, i det
utförande du behöver.

CNC-bearbetning ställer höga krav på tillverkaren. Det gäller dels att ha tillgång till
den maskinella kapaciteten, men lika viktigt
är det med den mänskliga kompetensen.
Och du har rätt att ställa höga krav på oss.
När du beställer CNC-bearbetade produkter hos oss är det du som bestämmer nivån
på förädlingen. Vi klarar det mesta – tack
vare mycket konkurrenskraftiga maskiner,
med stor rörelsekapacitet.
Vi klarar noggrann planhet och parallellitet, perfekt ytfinhet, precision och komplicerade former – oavsett om det handlar
om några enstaka detaljer eller om långa
serier. Tack vare vår flexibilitet och vår breda
kompetens kan vi producera det du vill.

Genom att koppla in oss i ett tidigt skede
i processen kan vi bli en partner även i ditt
utvecklingsarbete. Vi bearbetar gärna dina
idéer, från skiss eller färdig ritning, och
kommer med synpunkter och förslag från
ett produktionsperspektiv. På detta sätt
kan du hitta den bästa vägen genom hela
processen.
Vi håller vad vi lovar
En stor kapacitet med en välutbyggd
maskinpark är grunden för att klara av våra
åtaganden. Kompetensen hos vår personal
och vår kvalitetsstyrning ger dig en extra
trygghet. Vi är en garant för hög kvalitet
och säkra leveranser. Och vi lovar bara vad
vi kan hålla!
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KAPACITET
FRÄSNING

CNC-BEARBETNING

3 600 x 1 760 mm

4 000 x 1 500 mm
2 700 x 2 100 mm
8 000 x 3 000 mm

SLIPNING

MÄTMASKIN

Diameter 2 250 mm

2 000 x 1 000 mm

3 000 x 1000 mm
5 000 x 800 mm

En del av din styrka
För att helheten ska bli bra behöver varje liten del hålla måttet och fungera ihop med de andra.
Stena Stål erbjuder ett brett sortiment av stålprodukter som till exempel balk, armering, rör, plåt,
stångstål, rostfritt, verktygsstål, legerat konstruktionsstål, smide och gjutgods. Dessutom är vi ledande
inom figurskärning och CNC-bearbetning.
Nu har vi ännu större möjligheter att tillgodose dina
krav på allt från lagerhållning, snabba leveranser och

vidareförädlade stålprodukter, till specialistkompetenser och helhetslösningar. Vi har ökat vår produktpalett inom i stort sett alla områden som handlar om
stål, och då framför allt vidareförädlat stål.
Vi är övertygade om att det blir enklare för dig
som kund om vi finns nära dig. Därför finns vi idag på
över tjugo platser över hela Sverige och även i Norge.
Kontakta oss idag, så hjälper vi dig att lägga pusslet.
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