
L AGERKOMPONENTER erbjuder ett genom-

tänkt program av kvalitetskomponenter till in-

dustrin. Sortimentet innehåller allt från verktygs- och 

förvaringsskåp till kundanpassade lösningar för en-

tresoler, trappor, kontor och väggsystem. 

Vi är också en erkänt skicklig legotillverkare med hög 

kompetens inom bland annat laserskärning, stans-

ning, robotsvetsning, rullformning och lackering. 

Kvalificerade legoarbeten inom plåt
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Kunskap och resurser för  
kvalificerade legojobb

L   AGERKOMPONENTER är ett modern industriföretag med djupa rötter. Sedan 1940- 

talet har  vi erbjudit industriella tjänster och ett starkt sortiment av industrikomponenter 

till kunder över hela världen 

Från vår produktionsanläggning i Säffle kan vi erbjuda ett brett spektra av kvalificerade lego-

tjänster. Gediget industriellt kunnande i kombination med den nya tekniken ger oss bästa 

möjliga utgångsläge att prestera arbeten av högsta kvalitet. 

LEGOPRODUKTIONLEGOPRODUKTION

LASERSKÄRNING/STANSNING

LAGERKOMPONENTER FÖRFOGAR 
över en högeffektiv, flexibel produk-
tionslinje för laserskärning/stansning 
med kapacitet att klara mycket kom-
plexa bearbetningar.

Stans-/lasercell LP6 från FinnPower 
med tillhörande höglager och robot-
svets utför produktionen effektivt 
och med ett optimalt nyttjande av 
materialet.

FAKTA

Maxformat på plåt:  3000x1500 mm

Max tjocklek:  6 mm

Material: Rostfritt/ 

  svartplåt/ 

  aluminium

Gängning:                M3-M8

ROBOTSVETSNING

LAGERKOMPONENTER ERBJUDER 

även kapaciteten av fem kompletta 
svetsrobotar. 

Med hjälp av fyra S4 (en med  
rullbana) och en S3 kan vi garantera 
effektiv seritillverkning av svetsade 
produkter i såväl stora som små 
serier.

PROFILERING

VI ERBJUDER resurser för avancerad 
tillverkning av rullformade profiler av 
stål eller andra metaller.

Flexibelt valssystem ger oss möjlighe-
ter att erbjuda kundanpassade profiler 
till mycket låga verktygskostnader.

Profilerna vidareförädlas genom hål-
ning, klippning och specialförpack-
ning av olika slag. Vi har även egna 
resurser för konstruktion.

FAKTA

Bandbredder:  30-330 mm

Mat. tjocklek: 0,3-3,0 mm

Profillängder:	 < 8 m 

Material: Kallvalsat, galvanise- 

  rat, varmvalsat, pre- 

  lackerat, rostfritt,  

  koppar, mässing,  

  aluminium 

PULVERLACKERING

LAGERKOMPONENTER ERBJUDER 
en komplett linje för pulverlackering 
av detaljer i varierande storlekar.  
VI klarar med hög effektivitet såväl 
stora som små serier.

Linjen är stor och har kapacitet att 
hantera långgods upp till 8 meter.

Snabba färgbyten ger kostnads-
effektiv målning. 

PRESSNING

VI ERBJUDER även kunskap, erfa-
renhet och en väldimensionerad  
maskinpark för tillverkning av pres-
sade och stansade detaljer i plåt.

Till de maskinella resurserna hör ett 
flertal stora exenterpressar, perfo-
reringslinje, trumlingsmaskiner och 
gradsaxar. Vi har också all nödvändig 
utrustning för tillverkning av verktyg 
för den egna produktionen.

FAKTA

Maxlängd på gods:  3100 mm

Material: Rostfritt/ 

  svartplåt/

FAKTA

Max längd: 8000 mm

Max höjd: 1300 mm

Max bredd: 400 mm

Hastighet: 3 m/min

Conveyorlängd: 450 m

Färgskala: RAL

FAKTA/MASKINER

Pressning:    2 st 40 ton exenterpressar

  2 st 25 ton exenterpressar 

  1 st 65 ton exenterpress

Perforering: 1 st 55 ton perforeringslinje

• Max. bredd 300 mm 

• Max. tjockl. 2,5 mm


