Verktygslösningar
som lyfter

Kunskap, support och marknadens
bredaste verktygsprogram
Ett samarbete med Colly Verkstadsteknik ger dig många fördelar. Hos oss finns kvalitetsverktygen,
de erfarna specialisterna och professionell support från en trygg och långsiktig partner.
Starka produkter
Colly Verkstadsteknik ger dig tillgång till marknadens bredaste sortiment av kvalitets-

Övre
NORRLAND

verktyg. Med leverantörer i teknikens absoluta framkant, kan vi skapa lösningar som
optimerar produktionsresultatet och ökar din konkurrenskraft.
Vi har ett fantastiskt sortiment av skärande verktyg för svarvning, fräsning, finbearbetning,
brotschning, borrning, gängning och gradning. Vi har också ett handplockat urval av hållande
verktyg liksom ett starkt program för ställrum där vi kan erbjuda senaste teknik vad gäller
förinställare, krymputrustningar, kontrollutrustning, skåp och vagnar. Med eget sliperi

Nedre
NORRLAND

kan vi även ombesörja omslipning och nytillverkning.

Kompetenta specialister
TopTeam är en unik del av vår verksamhet. Tillsammans med dig som
kund och våra leverantörer formas välkomponerade expertteam som

Västra
MELLANSVERIGE

gemensamt arbetar för att nå den bästa verktygslösningen.

Alltid nära kund

Östra
MELLANSVERIGE

Närheten till kunden är viktig. Vi har därför byggt en flexibel och
smidig organisation där du, med kort varsel, kan räkna med teknisk
support och bra verktygslösningar närhelst behovet uppkommer.

VÄST
ÖST

Certifierade verksamhetssystem
Du ska som kund aldrig behöva tvivla på att våra produkter håller
måttet. Vi har arbetat med kvalitets- och miljöfrågor sedan företaget
bildades och är sedan länge certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Global Compact

SÖDRA

Aktivt arbete kring hållbarhet inom ramen för Indutrades Global
Compact-koncept, inom de fyra områdena mänskliga rättigheter,
arbetsvillkor, miljö och korruption.
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Vårt standardprogram ger dig
lösningar på det mesta
Ett genomtänkt program av standardprodukter erbjuder lösningar för de flesta bearbetningsbehov.
Sortimentet är stort och uppdateras ständigt med nya innovativa verktyg från några av marknadens
främsta aktörer.
Skärande och hållande verktyg
Vårt verktygssortiment omfattar över 100 000 artiklar. Flertalet ryms i vårt standardprogram som innehåller
skärande verktyg inom svarvning, fräsning, brotschning, borrning, gängning och gradning liksom ett noggrant
selekterat urval av hållande verktyg.

Det mesta från de allra bästa
Vi har valt att gå på djupet med ett fåtal noggrant utvalda, internationellt välkända leverantörer i teknikens
absoluta framkant. Genom långsiktiga partnerskap kan vi säkra optimala verktygslösningar för våra kunder idag,
men också i framtiden.

SVARVNING
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SPÅR & AVSTICKNING

FRÄSNING

FLERSKÄRSBROTSCHNING

FINBEARBETNING

BORRNING

GÄNGNING

FASTSPÄNNING

Stort utbud av standard-

Smarta lösningar som

Högprestandafräsar med

Marknadens effektivaste

Mer än 50 års erfarenhet

Geometrier och belägg-

Specialiserade leverantörer

Omfattande hållarsystem

verktyg. Innovativa, slit-

möjliggör spårsvarvning

ett utbud som täcker alla

och bredaste utbud av

av hålupptagning i

ningar för bästa produk-

inom gängfräsning, gäng-

från flera innovativa

starka beläggningar på

även vid små skärdjup och

kända behov, från pinn-

flerskärsbrotschar.

applikationer med höga

tionsekonomi.

svarvning och gängtappar.

leverantörer.

svarvskär.

låga matningar.

fräsar till vändskärsfräsar.

krav på rundhet och yta.

Verktyg / standard

|

55

När applikationen kräver något extra
Kundanpassningar tillhör grundstenarna i vår verksamhet. Vi lyssnar uppmärksamt till dina behov och
tar utifrån egen och våra leverantörers kompetens fram en verktygslösning grundad på senaste teknik.
När standard inte räcker till
Som kund ställs du ibland inför processer där våra standardprodukter inte räcker till. Oavsett antal producerande
enheter finns det alltid anledning att fundera över om en speciallösning kan vara intressant.
Några exempel på faktorer som kan ligga till grund är bearbetningsmetod, tidskrav, processäkerhet, ytor,
tolerans, kompetens samt brist på verktygsplatser. Genom att tillämpa nya lösningar tidigt kan vi ge våra kunder
ett försprång i en allt tuffare konkurrens.

STEGBORR
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AVANCERAT VERKTYG

KOMBINATIONSVERKTYG

PROFILVERKTYG

Enkla till avancerade

Vi kundanpassar verktyg,

Optimerade processer

Tillverkning av detaljens profil

stegverktyg ökar kundens

från enkla modifieringar

med anpassade komplett-
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Vi finns där industrin behöver
vår kompetens och erfarenhet
Med brett sortiment och gedigen erfarenhet kan vi erbjuda
verktygslösningar inom de flesta områden. Våra kunder finns
idag inom stora delar av den svenska industrin.
I över 60 år har Colly Verkstadsteknik byggt relationer med välkända
producenter inom svensk verkstadsindustri. Vi har idag långsiktiga
samarbeten med volymtillverkare inom sektorer som
fordon, flyg och gruvdrift men är också väl representerade inom
skog, energi och medicin.

Med professionell
service ser vi till att
kunden får maximal
nytta av sin investering.

Vi vänder oss samtidigt ofta och gärna mot specialiserade underleverantörer där vårt sortiment rymmer lösningar för de flesta applikationer.
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Vi gillar mötet med kunden
Bra samarbeten utvecklas i dialogen med dig som kund. Vi tar därför alla tänkbara chanser att finna
mötesplatser där vi kan lyssna till dina önskemål, kommunicera vårt budskap och fördjupa vår relation.
Utbildning
På hemmaplan eller på plats hos kund genomförs regelbundna utbildningar kring verktygstillämpning och ny
teknik. Utbildningar skräddarsys även efter kundens önskemål.

Mässor och utställningar
Vi arrangerar seminarier och minimässor och reser med egen
roadshow runt i Sverige och demonstrerar nyheter ur vårt sortiment.
Vi syns ofta på större svenska verktygsmässor liksom på europeiska
evenemang där vi tillsammans med våra leverantörer visar
senaste tekniken.

Gemensamma evenemang
Samspelet med leverantörer ger oss många mervärden.
Med kunder i sällskap är vi flitiga gäster i leverantörernas

Nyfiken på utveckling –
en förutsättning
för framgång.

utvecklingscentrum där förutsättningar erbjuds att testa verktyg
i olika material och tillämpningar.
När tillfälle ges arrangeras även kundträffar där produktinformation
förenas med utmanande aktiviteter.

| maeTpoT
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Tillsammans når vi
bästa lösningen
Produktionstekniken förändras i en rasande fart. Vi satsar därför hårt och målmedvetet på att kontinuerligt
utveckla vår egen kompetens. Lika viktigt är att finna former för hur kunskap och verktygslösningar på
bästa sätt görs tillgängliga för dig som kund.
TopTeam formar lösningar som fungerar
Med våra specialister som naturliga nav bildas unika TopTeam, där erfarna Colly-medarbetare
samspelar med tekniker och inköpare från kund. Utvalda leverantörer deltar med innovativa
råd kring produktval och teknik.
Teamet tar ansvar för tidsstudier och nödvändiga analyser och kommer med förslag till processförändringar
och verktygsval. Produktionsresultat och konsekvenser för bearbetningsekonomin dokumenteras noggrant och
läggs till grund för kommande steg. Efter verktygsleveransen deltar tekniker vid inkörning och uppföljning vilket
ger en garanti för rätt och tryggt beslut.

Tekniker alltid nära
Närheten till kunden är viktig. Vi har därför byggt en organisation
där du som verktygsköpare, med kort varsel, ska kunna räkna med
support och bra verktygslösningar närhelst behovet uppkommer.
Från norr till söder och öst till väst, du har alltid en Colly-

När resultatet räknas.

specialist nära till hands.

Fakta och affärer via hemsidan
På vår hemsida får du djup information om produkterna i vårt
omfångsrika sortiment. Vår målsättning är att du snabbt, bekvämt och
när du själv vill, ska kunna göra beställningar direkt på nätet.
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Vår omslipning ökar
livslängden på dina verktyg
Vid sidan av vårt breda verktygsprogram erbjuds, i egen regi, omslipning av solida verktyg.
Omslipningen förlänger livslängden på värdefulla verktyg och har en positiv inverkan på våra
kunders produktionsekonomi och miljö.
Omslipning och special
Eget sliperi ger en extra dimension till samarbetet med våra kunder. Vi är certifierade specialister på omslipning
av borr, brotsch och solida fräsar och uppfyller viktiga leverantörskrav sett till kunskap, maskinpark, programvaror och mätutrustning.
Erkännanden från våra leverantörer ger dig som kund tydliga bevis
på att det omslipade verktyget håller samma höga kvalitet som ett
nytillverkat. Sliperiet hanterar verktyg av alla fabrikat för kunder
över norra Europa.

Kvalitetscertifiering
Vi är certifierade av våra leverantörer Mapal Dr Kress GmbH och
Mitsubishi Materials Corp.

Mervärden
Som del av vårt erbjudande kan vi också ombesörja kompletterande

Certifierad omslipning
gör din produktion
både ekonomi- och
miljösmart.

moment som märkning, beläggning och mätning där vi hittar
lösningar för varje enskild kund.
För att förbättra logistiken kring de omslipade verktygen har vi också utvecklat smarta rutiner med till exempel
lådsystem, som underlättar den dagliga hanteringen för våra kunder.
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Smidig organisation, stark ägare
Söker du det lilla företagets smidighet och personlighet men samtidigt stabiliteten hos ett större?
Då är du varmt välkommen till Colly Verkstadsteknik. Hos oss kombineras engagemang, tillgänglighet
och korta kontaktvägar med styrkan och tryggheten från en stor och offensiv ägare.
Vi finns där våra kunder finns
Vår organisation är formad för att ge snabb och säker service till industrikunder över hela Sverige. Vårt
huvudkontor ligger i Kista utanför Stockholm. Här finns ledning, lager och kundsupport. I Huddinge finns vårt
eget sliperi med kompletta resurser för omslipning av borr, brotschar och solida fräsar. För att säkra närheten till
våra kunder har vi dessutom lokala säljkontor över hela landet.

Del av Indutrade
Colly Verkstadsteknik är sedan 1990 en del av börsnoterade Indutrade-koncernen, en av Europas största och
mest snabbväxande företagsgrupper. Koncernens affärsidé är att marknadsföra komponenter med högt
teknikinnehåll till kunder inom utvalda nischer. Colly Verkstadsteknik tillhör affärsområdet Industrial Components.

FLUIDS &
MECHANICAL
SOLUTIONS

FLOW
TECHNOLOGY

MEASUREMENT
& SENSOR
TECHNOLOGY
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| Ägande/ organisation

INDUSTRIAL
COMPONENTS

BENELUX
DACH

FINLAND

UK
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Tel: 08 - 703 01 00 E-post: info@vt.colly.se
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Webb: www.collyverkstadsteknik.se

PREFRENS / Tryck: CityTryck i Karlstad

Colly Verkstadsteknik AB, Raseborgsgatan 9, Box 6042, 164 06 Kista

