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JB METALINDUSTRI A/S er en ordreproducerende virksomhed, der løser metalbearbejdningsopgaver
af enhver art. Vi laserskærer, stanser, bukker, presser, svejser, sliber, drejer og fræser.

Vi besidder i dag en know-how, som kommer alle vore mange kunder til gode.

LASERSKÆRING - HURTIGT OG PRÆCIST
Du kan trygt samarbejde med os omkring enhver løsning, og du kan være sikker
på, at du får netop det resultat, du ønsker og forventer.

Vores højteknologiske stansemaskine og laserskærer, som begge har automatisk ind- og udsortering, har et arbejdsområde på 1500x3000mm
og bearbejder plader fra 0,2mm til 25mm godstykkelse.
Vi arbejder i stort set alle former for metaller samt visse plastmaterialer. Begge maskiner er tilkoblet et højlager, som kan indeholde 420 tons plader,
og hvorfra en robot henter plader, og “føder” maskinerne. Efter maskinerne har bearbejdet pladerne, bliver emnerne automatisk sorteret på paller
og kørt tilbage på lager.
Det fuldautomatiske anlæg gør, at hverken plader eller emner bliver berørt af menneskehænder, før de evt. skal videre til en anden produktionsproces i huset ... og det er i princippet lige meget, om det er enkeltstyksproduktion eller serier på flere tusinde stk.

VI BUKKER OP TIL 4100MM I LÆNGDEN
I kantpresse / bukke-afdelingen har vi også masser af kapacitet
og den nyeste teknologi. Eksempelvis har vi maskiner, der presser
med op til 150 tons og 8 aksler og op til 4100mm i længden.
Maskinerne er udstyret med et avanceret vinkelmålesystem, der
sikrer, at de ønskede vinkler altid bliver overholdt.

ENSARTET OG NØJAGTIG SVEJSNING PÅ ROBOT
I vores store smedeafdeling har vi bl.a. en fuldautomatisk svejserobot. Den kunne
være løsningen, hvis du har behov for mange 100% ensartede svejsninger. Kan
manuelle svejsninger gøre det, har vi dygtige certifikatsvejsere blandt vores ansatte.

Vores løsninger spænder meget vidt – fra de mest komplekse kabinetter / chassiser med meget fine tolerancer og høje finishkrav – til
de mere enkle svejste stålkonstruktioner. Derfor er vores kunder også
repræsenterede i mange forskellige brancher.

BOLTSVEJSNING OG PUNKTSVEJSNING
ER OGSÅ EN FAST BESTANDDEL AF
VORES PRODUKTION

Vi har et nært samarbejde med vores kunder. Det har vi bl.a. på
grund af vores PTAafdeling, som består af dygtige programmører og
konstruktører. De benyttes ofte af vore kunder som ”sparringspartnere” i forbindelse med nyudvikling eller videreudvikling af eksisterende
produkter.

Spåntagende bearbejdning er også en del af vores produktion. Vi
tilbyder både at dreje og fræse på CNC-maskiner, og vores manuelle
maskiner bruges typisk til fremstilling af værktøjer, prototyper etc.

VI LEVER FULDT UD OP TIL NUTIDENS
KRAV – OG I MANGE HENSEENDER
ALLEREDE TIL FREMTIDENS

Ud over en slutkontrol som foregår umiddelbart inden emballering
og forsendelse, har vi en løbende proceskontrol, der medfører at vi har
en meget lille fejlprocent. Al produktionsstyring foregår elektronisk, og
det gør, at du som kunde altid kan kontakte os og med det samme få at
vide hvor langt vi er med netop din ordre.
JB Metalindustri A/S blev grundlagt i 1990, og vi har fra starten
beskæftiget os med pladebearbejdning, vi har siden udviklet os
løbende. I 2007 opkøbte vi således Borre Metalvarefabrik A/S, og fik
ad den vej endnu flere dygtige medarbejdere og endnu flere tilfredse
kunder, som i dag har glæde af vores kompetencer.
Fremover vil vi naturligvis bestræbe os på stadig at være på forkant med
teknologien for på den måde at være den foretrukne samarbejdspartner
inden for vores felt!

Kontakt os
JB Metalindustri A/S
Svalehøjvej 17
3650 Ølstykke

Jyske Handlekraft er langsigtet, økonomisk sparring med udgangspunkt i dine
ønsker. Hent en pakke med information
i Jyske Bank.

7022 7404
7022 7578
jb@jbmetal.dk
www.jbmetal.dk
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Miltona startede i 1962 og har over 40 års erfaring inden for
industriel overfladebehandling. I 1989 blev vådlakeringen omlagt til
pulverlakering som er en langt mere miljøvenlig produktionsmåde.
Forbehandling og pulverlakering kan ske af emner på helt op til
følgende mål:
Længde: 4000 mm, højde: 1600 mm, bredde: 800 mm.
Firmaet råder i dag over en produktionshal på 2200 m2.
Miltona Pulverlakering A/S er miljø godkendt.
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