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Ny slipmaskin lyfter verksamheten och
slipkapaciteten hos Colly Slipservice
Nu står den nya slipmaskinen från tyska tillverkaren Reinecker WZS 70 på plats hos Colly Slipservice i
Huddinge.
För att informera sina kunder om vilka nya tekniksteg inom omslipning och slipning av specialverktyg
som verktygsleverantören Colly Verkstadsteknik nu och
sedan en tid tillbaka har så bjöd man in sina kunder till
ett öppet hus.
Här fick besökarna se och höra om flera nyheter som att
Colly Verkstadsteknik nu har som första externa företag
i världen ett certifikat från Mitsubishi materials gällande
omslipning av borr från Mitsubishi.
Mr. Yanagida från Japan som utvecklat de senaste
borrtyperna har själv kontrollerat borrarna och nyligen
utfördes en första revision av certifikatet för att säkerställa
kvalitén. Certifieringen var ett stort ögonblick för mig som
yrkesman, berättar Patrick Soodla platschef i Huddinge,
så nu hänger certifikaten på väggen.
– Vi visar även ställrumsteknik i vårt show room med
”live” demonstrationer. Vidare var vår samarbetspartner
inom beläggning, Oerlicon Baltzer här och berättade om
möjligheterna med deras beläggningar och effektiva polering. De som kommer hit är teknikintresserade människor
och då kan vi tillfredsställa dem med olika teknikområden
och besökarna får härmed en mer omfattande information
om hela processen inom omslipning och nytillverkning
av verktyg samt ställrumsteknik.
Vi går ut i verkstaden där man har en modern maskinpark
som imponerar för det lilla företaget som man är. 5 anställda
arbetar med omslipning och arbetet är mycket krävande
och det handlar om intresse för teknik, materialkännedom,
något som man kan lära sig men det handlar också om
tålamod och noggrannhet vilket man har eller inte.

Patrik Soodla och Emma Birgersson

– Våra slipare är mycket kompetenta och som sagt nu har vi även
certifikat på väggen som dokumenterar våra kunskaper och kompetenser,
säger en stolt Patrick Soodla.
Tillverkaren av slipmaskiner,
Reinecker från Ulm i södra Tyskland
är inte ett av de stora fabrikaten i
världen men de har en lång erfarenhet och här har Mapal valt en
maskinleverantör som man har ett
stort förtroende för.
Det man huvudsakligen arbetar
med i Huddinge är omslipning av
borr från Mitsubishi och brotsch från
Mapal men vi slipar verktyg från
alla fabrikat samt nytillverkning av
specialverktyg. Med den nya maskinen expanderar man
verksamheten och kan med utökad kapacitet även erbjuda
omslipning av borrar från Mapal t.ex. Tritan borren som
är en ny borr från Mapal.
Vi investerar också i Walter Powers nya programvara
Toolstudio 2.1 som ger oss utökade möjligheter och tillsammans med Reinecker och deras nya NUMROTOplus
® har vi det senaste inom verktygsslipning.
– Reinecker är ett slipmaskinsfabrikat
som finns i Mapals verktygsproduktion,
så där är den egentliga anledningen till att
vi i vår expansion nu investerat i samma
fabrikat. Vi kommer nu att kunna synka
och nyttja samma omslipningsprogram som
Mapal använder samt att vi får tillgång till
ritningar, instruktioner och originalprogram

för omslipning av deras produkter. Vi kan givetvis även
slipa borr från alla fabrikat i maskinen vilket ger oss en
rejäl kapacitetsökning och vi blir mer flexibla säger Patrick
Soodla och tillägger; Att arbeta så här nära våra två största
leverantörer Mapal och Mitsubishi är förstås väldigt positivt och med de utbildningar vi får genom dem ger en
trygghet i vårt arbete men också för våra kunder.
– Allt detta sammantaget betyder att kundernas verktyg
efter omslipning kommer att ha samma prestanda även
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efter en omslipning vilket ger en kostnadsbesparing och verktygen
får en längre livslängd. Med program och instruktioner direkt från
verktygstillverkarnas fabriker i Tyskland, så levererar vi en original
omslipning, säger Patrick Soodla.

Mer information:
www.collyverkstadsteknik.se
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