CNC

DREJNING OG FRÆSNING

”Vores mål er altid at levere
høj kvalitet – hurtig og sikker levering”.
PROFIL
Johnsens Metalteknik A/S er en alsidig ordreproducerende
virksomhed, som gennem mere end 30 år har specialiseret
sig i spåntagende bearbejdning.
Vi råder i dag over en moderne maskinpark og har et produktionsareal som giver mulighed for også fremover at investere i nye avancerede maskiner, robotteknologi m.m.
Hos os er kunden altid i højsædet og vi bestræber os konstant på at servicere og betjene kundens krav og ønsker
bedst muligt.

Hurtige omstillingstider og stor fleksibilitet gør os i stand til
at levere til tiden, og vores kendetegn er at vi altid holder

hvad vi lover - uanset om det handler om pris, levering eller
kvalitet.
 ohnsens Metalteknik A/S har 100 % dansk produktion med
J
deraf følgende kvalitet og miljøhensyn. V
 ores tætte kontakt
med kunden sikrer et gavnligt samarbejde, hvor resultatet
bliver et produkt i topkvalitet.
Vi har en stor fast kundekreds, med mange års samarbejde.
Har du brug for hurtig hjælp fra en erfaren og pålidelig
underleverandør indenfor spåntagende bearbejdning, vil
Johnsens Metalteknik A/S være det oplagte valg.

KOMPETENCER

KVALITET

Johnsens Metalteknik A/S beskæftiger sig med CNC drejning og fræsning. Vi er en mindre, men meget fleksibel og
omstillingsparat underleverandør hvilket gør os i stand til at
fremstille emner på seriestørrelse fra 1 til 20.000 stk. eller
flere…

For at sikre høj kvalitet, udarbejdes en proceskontrol med
materiale, samtlige mål, tolerancer, arbejdsgange m.m. på
hver enkelt indkommen ordre.
Proceskontrollen bruges i planlægningen for at sikre leveringstiden. Den bruges af operatøren til at sikre at alle mål
og krav overholdes og sidst men ikke mindst bruges den til
at sikre at emnet gennemgår alle de aftalte processer.
Den følger simpelthen emnet fra start til slut og er vores
interne dokumentation. Efter ønske udarbejdes målerapport
som følger varen ud til kunden.

Hovedparten af de emner vi producerer i dag, ligger i størrelsesordenen fra ø4 til ø80 mm. Vi kan bearbejde mange
forskellige typer materialer, men de meste gængse er:
•
•
•
•

Automat stål
Stål 52
CK 45
Aluminium

• Aisi 303 rustfri
• Aisi 304 rustfri
• Aisi 316 rustfri

• Messing 58
• Akryl
• POM sort/hvid

MASKINLISTE

Vi leverer emner rene og fri for spåner, vi har både gennemløbsvasker og ultralydsvasker. Er der behov for overfladebehandling og hærdning af emner, har vi et tæt samarbejde
med anerkendte firmaer.

ARBEJDSTEGNING
Vi kan tilbyde at hjælpe med udarbejdelse af arbejdstegning,
med alle relevante oplysninger om form, mål, tolerance,
materialevalg, overfladebehandling m.m.
Tegningen sendes altid til godkendelse hos kunden, før opstart af produktion.

Vor alsidige maskinpark vedligeholdes og fornyes efter behov,
i takt med udvikling indenfor CNC spåntagende maskiner.
CNC Drejning:
• Mazak QT6
• Mazak QT10
• Mazak QT100 M
• Mazak QTN200 M
• Mazak QT250 MY
• Mazak Multiplex 6100
• Mazak Integrex 200-4 ST
• Index ABC
• Citizen L20 Langdrejer

CNC Fræsning:
• Mazak VCN 510 C
Vertical Center
• Mazak VCN 510 C-II
Vertical Center

Automatisk savning:
• Bianco aut. båndsav
• Pedrazzoli båndsav

Derudover har vi:
• Manuel drejebænk
• Slibemaskiner
• Gennemløbsvasker
• Ultralydsvaskeanlæg
• Manuel fræser
• Søjleboremaskiner
• Tesa 3D målemaskine
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