
Ställrumsteknik för 
högre produktivitet

Tjänster

Skärande verktyg

Hållande verktyg

Komplett standardutbud samt kundanpas-

sade verktygslösningar inom exempelvis:

• Borrning

• Brotschning

• Fräsning

• Svarvning 

• Gängning

Ställrum

Med spetskompetens inom process- och  

verktygsteknik kan vi erbjuda kvalificerade 

tjänster anpassade efter kunders krav.

• Kostnadsreduktion

• Kompletta bearbetningslösningar

• Utbildning

• Teknisk support

Selekterat urval av verktygshållare för olika 

applikationer.

• Chuckar

• Fräsdon

• Svarvhållare

• Hylsor, dragtappar och snabbväxelinsatser

Utrustning för förinställning och hantering 

av produktionsverktyg. 

•   Förinställare

• Krymputrustning

• Kontroll- och mätutrustning 

• Rengöringsprodukter

• Transport och förvaring

Slipservice

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

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

Bättre maskinutnyttjande  

Ökad produktivitet

Colly Verkstadsteknik erbjuder

I egen regi erbjuds omslipning av solida  

verktyg. Omslipningen förlänger livslängden 

på värdefulla verktyg och har en positiv inver-

kan på kunders produktionsekonomi och miljö. 

Godkända och certifierade av våra huvud-

leverantörer.



  
Ställrumsteknik för  
högre produktivitet 
Ett samarbete med Colly Verkstadsteknik ger dig tillgång till ett brett program av produkter inom  

ställrumsteknik. Dessutom står vår långa erfarenhet och kunnande till ditt förfogande för att  

hjälpa er till ökad produktivitet. 

Utbildning

Tillsammans gör vi en plan för era 

operatörers utbildning anpassad 

för er verksamhet.

Verktygsförvaring

Transport av verktyg

Support

Nya applikationer och ny personal  

ställer krav på support.  

Vi finns där för er. 

UTBILDNING

Driftsäkerhet

Alla våra utrustningar är  

konstruerade för att ge  

optimal driftsäkerhet.

VAL AV RÄTT 
UTRUSTNING

Service

För att garantera driftsäkerhet och 

bibehållen noggannhet krävs 

regelbunden underhållsservice.

DRIFTSÄKERHET

SUPPORT

FÖRINSTÄLLARE OCH

MÄTMASKINER

Kundnöjdhet

Vi strävar alltid efter ”100% nöjd kund” och vi 

har många ständigt återkommande användare..

Låt oss bli en del av din utveckling.

STÖRSTA MÖJLIGA 
KUNDNÖJDHET  

UNDER HELA  
MASKINENS  
LIVSLÄNGD

Ställrumsteknik     | För högre produktivitet

Val av rätt utrustning

Vi hjälper er välja rätt utrustning anpassad 

efter era nuvarande och kommande behov.

Safecontrol - kontroll av dragkraft

Rengöring av verktyg och maskinspindlar

Verktygshållare

SERVICE & 
UNDERHÅLL
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Full kontroll  

Bättre maskinutnyttjande  

Ökad produktivitet

Colly Verkstadsteknik erbjuder
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på värdefulla verktyg och har en positiv inver-

kan på kunders produktionsekonomi och miljö. 

Godkända och certifierade av våra huvud-

leverantörer.
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