Entreprenad, lego
eller maskiner?
Bultsvetsteknik AB har en omfattande entreprenadverksamhet.
Svetsning av förankringselement, pannstift, isoleringsspik m.m.
sker oftast på plats hos kunden, men ibland även i vår verkstad
i Linköping. Många av våra slutkunder finns inom pappers- och
massaindustrin, kraftvärmeproduktion och processindustrin där
korta och kostnadseffektiva driftstopp är av största vikt. Genom
mångårig erfarenhet och stor flexibilitet kan vi uppfylla de höga
krav som ställs på oss både vad gäller kvalitet och produktionstid. Bultsvetsteknik AB har licens för bultsvetsning på tryckkärl
av de flesta förekommande material. Vi bistår även våra kunder
med konsultation när det gäller bedömning av underhållsbehov
och planering av driftstopp.
Bultsvetsteknik AB kan även erbjuda bultsvetsning av detaljer
på legobasis. Detta är ett bra alternativ om man t ex är osäker
på framtida volymer när det gäller en ny produkt, och därför vill
avvakta med att själv investera i en bultsvetsutrustning. Tillfälliga
produktionstoppar är också en vanlig orsak till att vår legoavdelning får rycka in. Andra kunder anser att bultsvetsningen inte
riktigt passar in i deras produktionsstruktur, och väljer därför att
låta oss ombesörja detta.
Bultsvetsteknik AB erbjuder ett brett sortiment av maskiner, fästelement och tillbehör inom följande kategorier: CD Maskiner och
CD pistoler, ljusbågemaskiner och ljusbågepistoler, CNC maskiner samt automatutrustningar och processmonitorer.

Vad är bultsvetsning?
Bultsvetsning är samlingsnamnet
för några olika metoder där ett fästelement (bult, stift, etc.) fastsvetsas
på en stålplåt, balk, rör eller annat
grundmaterial. Vid svetsning tänds
en ljusbåge mellan fästelement
och grundmaterial vilket bildar ett
smältbad som fästelementet sedan
trycks ned i. Metoden gör att man
slipper borrning, gängning, gradning och andra moment både före
och efter applicering av fästelementet. Dessutom kan svetsning ske på
mycket tunn plåt utan risk för någon
som helst genombränning, läckage
eller försvagning av grundmaterialet. Den korta svetstiden gör också
att grundmaterialet inte deformeras
under svetsningen.

Svetsa
med
pistol?
Ja, i alla fall om du vill hålla kostnaderna nere eller har tuffa
designkrav som inte vanlig svetsning klarar!
Kvalitetsmässigt uppfyller bultsvetstekniken samma krav
som traditionell svetsning men är enklare, tar mindre tid och
sparar pengar. Är kraven tuffa när det gäller design och utseende är dessutom bultsvetstekniken överlägsen eftersom
den inte ger någon som helst genombränning, läckage eller
försvagning av grundmaterialet.

BST TOTAL - Allt inom bultsvetsning
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SERVICE/
UNDERHÅLL

På vår trading kan du få allt du behöver inom
bultsvetsteknik. Vi har kanske Sveriges största
lager på standardtillbehör och kan därför
alltid garantera snabba leveranser. Vi säljer
allt ifrån bultsvetspistoler, bultar, stift, distanser och reservdelar till specialutrustning som
CNC-maskiner. Dessutom har vi alltid riktigt
bra priser.

Vår avdelning för service & underhåll gör allt
för att din produktion inte ska stanna. Medan
vi reparerar dina maskiner eller utrustning ser
vi till att du får hyra motsvarande av oss så det
inte blir produktionsstopp. Dessutom erbjuder
vi rådgivning inom frågor kring teknik, mekanik och automation samt utbildning i våra
lokaler.

Ring för mer information: 013-36 22 40

Ring för mer information: 013-36 22 40

g
MASKINER
När det gäller maskiner och utrustning erbjuder
vi nog det mest kompletta och starkaste sortimentet du hittar på den svenska marknaden. Vi
erbjuder maskiner anpassade till riktigt stora,
komplexa uppdrag men också enklare maskinlösningar för mindre och enklare uppdrag. Oavsett dina behov är du alltid välkommen med dina
frågor så försöker vi hjälpa dig hitta rätt utrustning till rätt jobb.
Ring för mer information: 013-36 22 40

ENTREPRENAD
Om du behöver lägga ut ett uppdrag så hälsas du
välkommen till vår entreprenadavdelning. Vi har stor
kunskap och erfarenhet av stora, komplexa entreprenaduppdrag över hela världen i till exempel Asien,
Afrika, Sydamerika och Europa. Naturligtvis välkomnar vi också mindre entreprenaduppdrag där vår
kompetens inom bultsvetsteknik kan vara ett klart
konkurrenskraftigt alternativ.
Ring för mer information: 013-36 22 40

”Ring gärna och
kolla med oss först!”
Thomas 013-36 22 40 ger svar direkt.

Thomas Pettersson
Bultsvetsteknik

Vi är bultsvetsexperten!
Om man jobbat med bultsvetstekniken sedan 1967 så blir man ganska bra. Det betyder till exempel
att vi ofta tar fram nya, alternativa lösningar på ”fästproblem” som innebär såväl kvalitetsförbättringar
som tidsbesparingar och därmed bättre projektekonomi. Ett gott råd kan vara att ringa och kolla
med oss först!
Våra kunder är allt från stora företag som nyttjar hela vår bredd till mindre företag som bara efterfrågar någon specifik funktion. Oavsett dina behov eller storlek så törs vi lova att du alltid får snabb,
professionell hjälp. All service och reparation utförs i vår egen verkstad i Linköping eller på plats hos
dig. Vi är jordnära, personliga och anstränger oss för att ta största hänsyn till dina önskemål. Vi levererar alltid skräddarsydda lösningar med god projektekonomi. Det har blivit vår absoluta styrka och
det är vi väldigt stolta över.

