MICROMATIC
INTERNATIONAL AB®
Finmekanisk
kontraktstillverkare

VÄLKOMMEN TILL FINMEKANIKENS MECCA
Micromatic har under sina snart 80 år på marknaden, utvecklats till att bli en kontraktstillverkare inom skärande bearbetning,
med en extremt hög toleransnivå, inom exempelvis fräsning, slipning, trådgnistbearbetning, svarvning samt uppmätning, och
protokollförda mätuppdrag.

TILLVERKARE MED GENUINT INTRESSE FÖR MEKANIK
Micromatic är legotillverkare av komplexa artiklar med höga krav på precision. Vår maskinpark för skärande bearbetning är
mycket avancerad. Vi besitter teknik för att hantera MBD / PMI solider i vår mätmaskin samt att jobba med dom flesta
förekommande CAD-formaten.
Vi arbetar mest med prototyper och förserier i mindre antal åt kunder med höga krav på precision och höga dokumentationskrav
och leveranssäkerhet. FAI och andra typer av krav är vanligt förekommande hos oss.

GoZee-appen gör broschyren levande
GoZee: hur du kommer igång på
30 sekunder
1. Gå till App Store eller Google Play, skriv in
”GoZee” i sökfältet och ladda ner appen till
din smartphone eller surfplatta.
2. Öppna appen och använd den på sidorna
med GoZee-ikonen.

360º
panorama

Foto
galleri

Cinemagrafi

Webbikon

www.maskinfransson.se Telefon: 08-554 309 30

VÅR TILLVERKNING
I vår avancerade maskinpark för skärande bearbetning på Bergkällavägen, Sollentuna, använder vi oss av modern CAD/CAMutrustning. Allt för att hålla oss uppdaterade med den ständiga utvecklingen inom legotillverkning av komplexa artiklar.

VÅR MASKINPARK BESTÅR AV:

VI UNDERLÄTTAR FÖR DIG

•
•
•
•
•

Vår höga kundservice går bland annat ut på att du
kan skicka dina solidfiler direkt via mail. Vi hanterar
flera typer av filer:

Fräsmaskiner
Trådgnistmaskiner
Mätmaskiner
Svarvar
Slipmaskiner

Vill du veta mer om vår maskinpark och få överblick
över vår fullständiga maskinförteckning
– besök gärna vår hemsida.

•
•
•
•
•

Parasolid
ProE
Step
Inventor
Iges

•
•
•
•
•

UGII
Catia
SolidEdge
DXF
DWG

Maila dina solidfiler till oss.

Hög tillförlitlighet, Utmärkt precision, Supersnabb trådträdning
Med FANUC är vi marknadsledande inom trådgnistning
MÖT VÅR NYA STJÄRNA

ROBOCUT α-C800iB

Gigantiskt arbetsområde på minimal golvyta.
Arbetsområde 800 x 600 x 310 (XYZ)
Maskinen för de stora arbetsstyckena.
Supersnabb trådträdning med mycket
hög tillförlitlighet.

ROBOCUT α-C400iB

Arbetsområde 400 x 300x 250 mm (XYZ)
Arbetsstycken upp till 700 x 555 x 250 och 500 kg.
HÖG effektivitet på minimal golvyta.
Tråddiametrar ned till 0.05 mm

ROBOCUT α-C600iB

ROBOCUT α-C800iB

Maskinerna är utrustade med automatisk höj- och sänkbar
tankdörr för snabbare och enklare betjäning av arbetsområdet.

Maskinerna är utrustade med automatisk höj- och sänkbar
tankdörr för snabbare och enklare betjäning av arbetsområdet.

Arbetsområde 600 x 400 x 300 mm (XYZ)
Arbetsstycken upp till 1050 x 775 x 300 mm och 1000 kg.

Arbetsområde 800 x 600 x 310 mm (XYZ)
Arbetsstycken upp till 1250 x 975 x 300 mm och 3000 kg.

Star Servus är Din kompletta leverantör inom gnistbearbetning.
Kontakta Jan-Anders Johansson
Tel 0346-505 87 • E-mail: info@starservus.se • www.starservus.se

ETT BRETT PRODUKTUTBUD

VI IMPORTERAR OCH
MARKNADSFÖR:
•
•
•
•

Hydrauliska spännverktyg
Hydrauliska
cylindrar
Tryckstegrare
Tryckluftsdrivna
hydraulpumpar

•
•
•

Hydrauliska
tryckförstärkare
Monteringspressar
Återförsäljare för
WDS

För mer information om produkter vi tillhandahåller
– besök gärna vår hemsida.

miniBOOSTER tackar Micromatic
International AB för 25 års samarbete.
Det kompletta programmet för
hydraulisk tryckförstärkning!

www.minibooster.com

KVALITE OCH MILJÖ FÖR DIN SÄKERHET
Vårt certifierade verksamhetssystem uppfyller kraven för EN ISO 9001:2015 och EN ISO 14001:2015 avseende tillverkning och
försäljning av kundstyrda system och komponenter med avancerade krav på precision.
Utöver detta sätter vi även stort värde i att ha en nära dialog med dig som kund om hur vi bäst ska gå tillväga vid konstruktion av
dina artiklar.
Vi är också vana vid höga dokumentationskrav som förekommer inom bl. a. rymdteknik, flygindustrin och medicinteknik.
Detta är vårt sätt att försäkra dig som kund om att varje steg i vår verksamhet ska hålla högsta kvalité och värna om miljön.

5-AXIS
CHAMPION

DMG MORI Sweden AB | Sälj: 0771-364 667 | Service:0771-365 724 | Spare part sales:0771-365 725

In 49 years of commitment, passion and innovation OLMEC has become one of the
leading Company in the pneumo-hydraulic sector.
The results obtained are the fruit of the effort that each department, each office has
put into improving the products and the quality of service and to seek out new solutions, but it is also thanks to the trust that our customers and partners have placed
in the company that we have reached certain technological and safety goals.
The challenges we pose ourselves in the future are to further bind our production to
matching performance with the environment, constructional quality with an optimized production chain, opening to foreign markets while strengthening our Italian
identity, because it is only through technological research and care for our products
that OLMEC can succeed in attaining new targets.

Via della Scienza, 18
41122 Modena - Italy
tel. +39 059-281118
fax +39 059-282269
www.olmec.it - olmec@olmec.it

FOLLOW US
OLMEC S.r.l.

Bergkällavägen 31D
192 07 Sollentuna
Växel: 08-594 709 00
Info@micromatic.se
www.micromatic.se

• Concept: JS MEDIA TOOLS A/S • 15707 • www.jssverige.se
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