SPÅNTAGNING
Præcision er et nøgleord

MEKANISKE LØSNINGER
MED HØJ PRÆCISION

SPÆNDET AF EMNESTØRRELSER
ER FRA FÅ MILLIGRAM TIL 4 TONS

5 AKSET BEARBEJDNING AF
ALLE TYPER KOMPLEKSE EMNER
OP TIL 1.600 MM x 1.200 MM.

HØJ SVÆRHEDSGRAD = VORES STYRKE

Fremstilling af præcisionsemner
Præcision er et nøgleord for spåntagning. Emnerne skal
udformes optimalt til deres anvendelse. Mål og tolerancer skal passe og − ikke mindst − opgaven skal løses inden
for den planlagte tidsfrist.
Kellpo kan det! Vi gør det hver dag til punkt og prikke!
Vi har nemlig styr på kvaliteten, og det kan vi dokumentere! Og vi har styr på omkostningerne − det er en del af
kvaliteten!

Uanset hvor du som kunde er i dit projekt, så lad os være
med. Gerne fra starten, det er aldrig for tidligt. Når vore
erfarne konstruktører lægger deres viden til jeres, kommer der nye og bedre løsninger frem. Og hos os er der ikke
langt fra idé til konstruktion og fremstilling.
Resultatet bliver bedre løsninger på kortere tid. Det begrænser omkostningerne og øger konkurrenceevnen − hos
begge parter. Dermed skabes synergien i samarbejdet.

DET SKER I DAG
Vi skaber sammen med kunderne effektive og holdbare løsninger indenfor alle vore forretningsområder. Succesen skyldes, at vi konstant
investerer i tidssvarende teknologi og i medarbejdernes kompetencer,
i udvikling og i samarbejdet med vore kunder.
Vi udvikler vedholdende vores viden gennem de opgaver, som vi løser.

TEKNISKE FAKTA
Kellpos ydelser omfatter fremstilling og efterbearbejdning af alle typer emner: mekaniske dele, formparter, modeller, prototyper etc. Vi er særdeles
stærke på mekaniske løsninger med høj præcision. Vi spænder vidt, når
det drejer sig om emnestørrelser. Vores store maskinpark sikrer, at vi kan
håndtere hele spændet af emnestørrelser fra få milligram op til ca. 4 tons.
Vi udfører 5-akset bearbejdning af alle typer komplekse emner op til 1.600
mm x 1.200 mm. Dermed kan emner uanset størrelse bearbejdes komplet
i en opspænding. Det sikrer en hurtig vej frem til det færdige emne.
Vi er også eksperter i montage og har løbende opgaver med bl.a. vedligeholdelse og udskiftning af finmekaniske komponenter. Vores montageafdeling kan tilbyde bistand af høj kvalitet ved delvis eller komplet samling
af komponenter og mekaniske dele.

»Hvad vi kan måle, kan vi lave!«
Mange af vore kunder har valgt os, fordi vi har styr på
mål og tolerancer. Det er en vigtig del af vort certificerede kvalitetssystem at have tjek på vores måleudstyr,
så vi kun har kalibreret udstyr i brug. Men kalibrering
løser jo ikke opgaven. Det er medarbejderne med deres
faglige viden, der sikrer, at vi altid måler rigtigt.
Vi har klare regler og grænser for vores kunnen. Og vi
går aldrig i gang med en opgave, der stiller krav, som vi
ikke kan leve op til. Prøv os − kom til os med dine mål!
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