
Slipservice ökar 
livslängden  

på dina verktyg



Omslipning förlänger livslängden på värdefulla verktyg och förbättrar produktionsekonomin och miljön. 

Colly Verkstadsteknik erbjuder, i egen regi, omslipning, anpassning och nyproduktion av solida verktyg. 

Professionell slipning från egen slipservice

Vår slipservice erbjuder snabb och professionell slipning av allt från pinnfräsar och borrar till brotschar och stegverktyg. I nära 
samarbete med Oerlikon Balzers Coating utförs också beläggning av verktyg. 

Erkännanden från våra leverantörer ger dig som kund tydliga bevis på att det omslipade verktyget håller samma höga kvalitet 
som ett nytillverkat. Vår slipservice hanterar verktyg av alla fabrikat, för kunder över norra Europa.

Nytillverkning av kundanpassade verktyg för problemlösning, t.ex 
stegverktyg och profilverktyg, görs alltid tillsammans med dig som kund. 

Kompletterande moment ger oss mervärden

Som del av vårt erbjudande kan vi även ombesörja kundanpassade, 
kompletterande moment som märkning, beläggning och mätning.

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.

Vi är alltid lyhörda för dina behov. Kontakta oss gärna för förslag och offert.

CNC Slipmaskin WZS70 Reinecker CNC Slipmaskin Helitronic Power Mätmaskin Mapal Uniscale-M

Certifierad omslipning 
gör din produktion  
både ekonomi- och  
miljösmart. 

Professionell omslipning av  
skärande verktyg

Delar av vår maskinpark



Sliplåda 

Vi har ett smart system för sliplådor med förfrankerade 
adressetiketter för enkel hantering för dig.

Uppackning

Vi kontrollerar om verktygen är omslipningsbara 
innan processen inleds.

Slipning

Omslipningen utgår alltid från originalverktyget. 
Vi behåller så mycket som möjligt av ursprungsmåtten.

Kontroll 

Mätning och kontroll av verktygen är en  
del av processen.

Nytillverkning 

Vi utför även nytillverkning av verktyg.  
Välkommen med förslag eller ideer så arbetar  
vi tillsammans fram en lösning. 



Certifiering

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

Märkning

Lasermärkning enligt kundens önskemål är ett  
av våra mervärden.

Skicka dina verktyg till Slipservice, Colly Verkstadsteknik AB, Dalhemsvägen 49, 141 46 Huddinge 



Tjänster

Skärande verktyg

Hållande verktyg

Komplett standardutbud samt kundanpassade 
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

I egen regi erbjuds omslipning av solida verktyg.  
Omslipningen förlänger livslängden på värdefulla 
verktyg och har en positiv inverkan på kunders 
produktionsekonomi och miljö. 

Godkända och certifierade av våra huvud-
leverantörer.

Colly Verkstadsteknik erbjuder



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

Leveransadress Slipservice

Colly Verkstadsteknik AB 

Dalhemsvägen 49, 141 46 Huddinge 

Tel: Platschef Patrik Soodla 070-774 17 93
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Kunskap, support och 
marknadens bredaste  
verktygsprogram
Framgångsrika industriföretag kräver kompetenta verktygspartners. 

Professionella, pålitliga specialister som förstår verkstadsindustrins 

ständiga jakt på processförbättringar och har produkter som svarar 

upp mot höga krav på precision och produktionsekonomi.

På COLLY VERKSTADSTEKNIK lägger vi vårt fulla fokus på skärande 

verktyg och ställrumsutrustning samt på omslipning, modifiering 

och nytillverkning av skärande verktyg. Med spetskompetens och 

ett genomtänkt sortiment kan vi erbjuda lösningar som stärker den 

svenska industrins konkurrenskraft.


