Værum Stålindustri A/S
Part of LM-Group

Laserskæring
2000 x 4000 mm.
Vi skærer i formater op til 2000x4000mm med en
positioneringsnøjagtighed på +/- 0,01 mm og en
skærenøjagtighed på +/- 0,1mm

KANTBukning
250 ton x 4000 mm.
Vi kan med den nyeste teknologi fra Bystronic, bukke
op til 4000 mm. med en bukkekapacitet på 250 ton.
Vi kan køre netværk fra konstruktion > laserskæreren
> bukkecenteret.

Over 50 års erfaring indenfor smedefaget,
40 år med bukning, 20 år med laserskæring,
et ord er et ord

Eget skærecenter

Plasmaskærer

Sammen med kapaciteten hos LM Stålindustri kan vi
tilbyde skæring efter tegning, skitse eller filer. Det gælder
hvad enten det er et enkelt emne eller serieproduktion.

Skæreareal på 8000x3000 mm.

Vores moderne CNC-styrede maskiner sikrer en stor
ensartethed, og sammen med vores interne kontrol
sikrer det en høj kvalitet.

Vandstråleskærer
Skæreareal på 4000x2000 mm.

• 3D vandstråleskæring: op til 100 mm godstykkelse
		 i alle materialer

•
		
•
•
		

3D finplasma: sort og rustfrit stål op til
40 mm godstykkelse
Flammeskæring: op til 140 mm godstykkelse
3D rørskæring: Ø100 til Ø800 i længder
op til 7000 mm

Kantbukning

Med vores Bystronic kantbukker, kan vi
udføre CNC kantbukning med den nyeste
3D teknologi.
Vi kan bukke op til 4 meters emner med 250 ton.

Laserskærer

Skæreareal på 4000x2000 mm.

• Laserskæring: sort og rustfrit stål samt alu
		 op til 15 mm godstykkelse i dimension 		
		 2000x4000 mm

Egen SPÅNTAGENDE AFDELING
I vores spåntagende bearbejdningscenter hos LM
Stålindustri A/S kan vi tilbyde følgende:
Vertikal CNC drejebænk (bore/mølle)
• X - Akse Ø1800 (kan svinge Ø2000)
• Z - Akse 1200 mm
• C - Akse
• Roterende værktøjer
• Fræsemodul
• 8 ton på planet
Horisontal CNC drejebænk
• X - Akse Ø570 (sving over vangerne Ø1000)
• Z - Akse 4000 mm
• C - Akse
• Roterende værktøjer
• Fræsemodul
• Brille op til Ø750
Horisontal CNC drejebænk
• X - Akse Ø450
• Z - Akse 1280 mm
• Y - Akse +/- 55 mm
• C - Akse
• B - Akse
• Roterende værktøjer
• Fræsemodul

Samt diverse traditionelle værktøjsmaskiner
• Radial boremaskine (morsekonus 5) 1500 mm udlæg
• Søjleboremaskine
• Manuel bedfræser X 1020 / Y 350 / Z 600 mm
• Manuel drejebænk Ø400 x 1500 mm

Valsning af profiler,
plader og rør

Hvad enten du har brug for valsning af profiler, plader eller
rør, kan ud trygt vælge os til opgaven. Vi tilgår enhver opgave
med omhu og sørger for at levere produkter i høj kvalitet.

KvalitetsSVEJSNING

Hos Værum Stålindustri og LM Stålindustri lægger vi vægt
på den faglige kompetence. Vores medarbejdere er højt
kvalificerede og har stor erfaring inden for svejsning.

Medarbejderne har forskellige svejsecertifikater og senest er
vi blevet certificeret i EN 1090 samt 3834-2.

et ord er et ord

VI Er din totalleverandør
og kan stå for hele processen fra start til slut.

Tilbud
Udvikling
Konstruktion
Ordre
Produktion
Godkendelse
Overfladebehandling
Levering
Montage

er der mod forventning noget vi ikke kan melder
vi IKKE pas men finder en samarbejdspartener
i vores netværk der kan være behjælpelig.
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