Din industripartner
√ Verktyg för skärande bearbetning
√ Skärvätskor & tillbehör
√ Mätverktyg
√ Hållande verktyg
√ Formställ, polerutrustning, pelarställ
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Komplett program för skärande
bearbetning från TaeguTec
TaeguTec är världens snabbast växande verktygsproducent inom skärande bearbetning. På mindre än fyra år har de
utvecklat mer än 100 nya verktygsprogram. De har kommit med flera innovativa verktygslösningar för kostnadseffektiv produktion, där många är helt nytänkande och så högteknologiska att liknande verktyg inte funnits på
marknaden tidigare. Vi kallar det SfeedTec.
Svarvning

En kontinuerlig och ledande utveckling av nya verktygslösningar, med ett
brett spektra för allt ifrån avancerad högmatningssvarvning till mikroverktyg
för invändiga applikationer.
Life plus är en helt ny och vidareutvecklad beläggningsprocess. Dessa nya
beläggningar ger enastående livslängd och prestanda med bibehållen bredd
i användningsområdet.
Komplett program av ISO-skär, från 4–50 mm i skärkantslängd, samt
keramiska, PCD- och CBN-skär.
T-Burst – högtrycksprogram för hållare inom svarvning och spåravstickning,
upp till 100 bar.
Rhino Rush – nytt vägledande svarvprogram med teknik anpassad för dagens
krav på noggrannhet, produktionsekonomi och miljöaspekt. En stor succé.

Avstick och spår- &
svarvningsverktyg

Quad Rush - Ett nyutvecklat program med
fyra skäreggar, från bredd 0,5–3,18 mm,
finns även i utförande för utvändig
gängning, med samma hållarsystem.
TDXT är ett helt nytt direktpressat skär för
varierade applikationer, samma skär för
invändig, utvändig och axiell bearbetning.
CutSfeed är ett unikt program för
avstickning och spårsvarvning. Den unika
designen på hållare och skär ger möjlighet
till matningar som inte gått tidigare.

Fräsning

En helt ny generation fräsar – MillRush,
MillSfeed, Chase4Mill, Chase8Mill, Chase10Mill,
Chase12Mill – planfräsar med stora friskärande
vinklar, vilket gör att de kan användas som
universalverktyg inom alla tänkbara applikationer. Idealiskt för kunder med småserieproduktion.
Ett helt nytt program med modulära, utbytbara
skär och hållare, MaxiRush.
Även när det gäller högmatningsfräsar finns det
nyheter. Chase4Mill är dubbelsidiga för bättre
ekonomi.
Nya högproduktiva och lättskärande program,
genom 4NKT- och ChaseMill power.

Borrning

Marknadens största utbud av korthålsborrar typ TDR. Dimensioner från
12,5–80 mm.
Nu även ett vidareutvecklat program
TopDrill, med konkava skärgeometrier
för bästa skärprocess.
Ett nytt verktygsprogram med kronborrprincipen, DrillRush, dimensioner
6–25,9 mm. Enkel bajonettinfästning
med stor repeternoggrannhet. Nu med
nyutvecklad borrspets, P+, som är självcentrerande
samt även en ny spets, -F, för försänkning och planborrning.
Spade Rush – kronborrar i stora diametrar från 26 mm–42 mm.
DrillSfeed – nytt program av högmatningsborrar för
optimerade applikationer.

Solida pinnfräsar – flera nyutvecklade program
som har differentiell delning och vinklar.
StarMill, anpassade för dynamisk fräsning.
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Pinnfräsar, borrar och
skivfräsar

Verktygshållare, chuckar
och hylsor

Vi marknadsför och
säljer pinnfräsar, borrar,
skivfräsar med mera från
UOP, både standard och
special.

Kintek har mer än 30 års
erfarenhet inom området och
all tillverkning sker i Europa.

UOP har mer än 50 års
erfarenhet inom sitt
område. All tillverkning
sker i Italien.

Vi kan också erbjuda
italienska Kinteks breda
program av högkvalitativa
och prisvärda verktygshållare,
chuckar, hylsor, drivna
verktyg med mera.

UOP ingår i IMCkoncernen vilket borgar
för premiumkvalitet till
en låg kostnad.

Mätdon och
mätinstrument

Vi marknadsför och säljer
mätverktyg från Mitutoyo.

Fräsning snabbstål och
hårdmetall

Vi marknadsför och säljer koreanska
YG-1:s breda program av spiralborrar,
gängtappar och pinnfräsar i både
snabbstål och hårdmetall.
Alla verktyg har exklusiv metallurgi,
skärgeometrier och unik ytbehandling
som ger ökad produktivitet, livslängd
och tillförlitlighet.

Mitutoyo är världens ledande
tillverkare av precisionsmätutrustningar och erbjuder
ett omfattande sortiment av
produkter. Från mikrometrar,
skjutmått och mätur till
hårdhetsprovare,
visionmätsystem och
3D-koordinatmätmaskiner.

Verktygen håller mycket hög
kvalitet och är väldigt prisvärda.
Tillverkningen sker i Korea.

Processvätskor

Vi är auktoriserad partner av
Quaker Houghtons produkter,
världens ledande tillverkare av
industriella processvätskor.
Här hittar du alla produkter du behöver
för din produktion, såsom bearbetningsvätskor, smörjmedel, härdningsoljor,
rengöringsmedel och korrosionsskyddsmedel.
Quaker Houghton investerar
kontinuerligt i toppmoderna produkter.
Du kan alltid vara säker på att du har det
säkraste och mest optimala lösningarna
till ditt förfogande. Sortimentet
inkluderar även Binols bearbetningsoch slipoljor baserade på vegetabiliska
råvaror.
Ett nära samarbete hjälper er kunder att
utvecklas, så att ni kan uppfylla kraven
från era egna kunder. Vi ger teknisk
support på fältet och en professionell
analystjänst för varje produktgrupp. Vi
samarbetar även med utrustningsleverantörer för att hjälpa kunder att
uppnå sina kostnads- och produktionsmål.

Formställ

D-M-E (Detroit Mold Engineering)
är en världsledande tillverkare/
leverantör av bland annat:
√ Kompletta formställ och avancerade
komponenter till plastindustrin
√ Varmkanalsystem
√ Slip- och polerutrustning
√ Kompletta pelarställ till plåtindustrin
√ Verktygsplattor
√ Komponenter och tillbehör
Det stora standardprogrammet täcker mycket väl de flesta
behov och där standardkatalogen inte räcker till finns även
special att tillgå med korta leveranstider.
DME har även reservdelar
kompatibla med vissa tyska
och franska fabrikat.
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Välkommen att kontakta oss för mer information
Robert Kosak

Björn Gullicksen

Roger Nyman

Magnus Torell

David Lundqvist

Kenneth Persson

Roger Hedergård

Caroline Ståhlberg

Luleå
0371-846 13
070-315 36 72
robert.kosak@smv.se
Teknisk säljare

Skellefteå
0371-343 59
070-193 74 63
david.lundqvist@smv.se
Teknisk säljare, Tekniker

Stockholm
0371-846 15
070-746 72 02
bjorn.gullicksen@smv.se
Teknisk säljare

Strängnäs
0371-846 14
070-676 52 68
kenneth.persson@smv.se
Teknisk säljare

Ljungby
0372-694 96
073-376 87 40
roger.nyman@smv.se
Teknisk säljare

Smålandsstenar
0371-343 48
verktyg@smv.se
CEO

Helsingborg
0371-846 17
070-746 10 72
roger.hedergard@smv.se
Teknisk säljare

Smålandsstenar
0371-343 48
verktyg@smv.se
Marknad, Ekonomi

Gabriella Kytöharju

Åke Blomqvist

Smålandsstenar
0371-343 48
verktyg@smv.se
Innesäljare, Inköp, Lager

Sundsvall
0371-846 12
070-515 39 39
ake.blomqvist@smv.se
Teknisk säljare
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