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Sedan starten 1994 har Blekinge 
Pressgjuteri AB utvecklats på ett fantas-
tiskt positivt sätt, både med avseende 
på resurser och maskinpark. Blekinge 
Pressgjuteri’s VD, Bengt-Åke Olofsson, 
har genom passion för tekniken, know-
how och personalens engagemang place-
rat sig på marknaden som en pålitlig och 
kompetent legotillverkare.

Vi har resurserna och 
� exibiliteten
Huvudkontor � nns i Sölvesborg med en 
anläggning på 5000 kvm. I vårt bolag i 
Polen � nns en fabrik på 1000 kvm. Ge-
nom investeringar har vi idag en modern 
maskinpark med kapacitet som tillgo-
doser ett stort utbud av kundkategorier 
och deras produkter. I kombination med 
kompetent personal och ständig vidare-
utbildning är vi oerhört � exibla. 

Hög kvalitet enligt kundens 
önskemål
Våra kundgrupper � nns i de � esta 
branscherna, exempelvis inom de 
medicintekniska områdena samt företag 
som tillhandahåller komponenter för 
livsmedelsindustrin. Vår styrka ligger i att 
leverera färdiga produkter med höga krav 
på mångsidighet, snabbhet, kvalitet och 
till konkurrenskraftiga priser. Vi är med 
från idéstadiet fram till leveransen av en 
slutprodukt, i enlighet med de miljö- och 
kvalitetskrav som kunden och vi själva 
speci� cerar.    

Legotillverkning med kvalitet

www.solvesborg.se


Är du nöjd med din bank?
Funderar du på att byta bank så kontakta
oss! Vi berättar gärna vad Nordea kan
erbjuda just dig. Kanske är det betydligt
mer än din nuvarande bank?
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Gör det möjligt

Kungsgatan 44
Karlshamn
0771-22 44 88
nordea.se
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Vår tillverkning är specialiserad på 
pressgjutning av aluminium med därtill 
efterföljande bearbetning, ytbehandling 
samt montering enligt våra kunders 
önskemål. Vi kan även erbjuda samma 
tillverkningssteg för detaljer i zink. Med 
ett unikt koncept kontrollerar vi hela 
värdekedjan, allt från tillverkning av 
formverktyg till leverans av kompletta 
system. Våra kunder behöver endast välja 
oss som leverantör, då vi har kontroll på 
hela processen. Det innebär att vi kan 
garantera både snabbhet, kvalitet och 
den färdiga produktens utseende.  

Pressgjutning
I gjuteriet � nns en maskinpark bestående 
av pressgjutmaskiner med kapacitet från 
250 – 1100 tons låskraft! Maskinerna 
betjänas av industrirobotar, automatisk 
påfyllning och utplockning.

Skärande bearbetning
Bearbetningen består av en � exibel ut-
rustning som garanterar en jämn och hög 
kvalitet. Vi har CNC-styrda svarv- och 
� eroperationsmaskiner med den senaste 
tekniken och detta bidrar givetvis till att 
vi kan erbjuda våra kunder resurssnålhet 
och kostnadseffektiv tillverkning. 

Vi utvecklar också specialutrustningar för 
en rationell hantering vid långa serier. 

Ytbehandling
Även här anser vi oss som en kompe-
tent leverantör. Vi tillgodoser blästring, 
trumling, kulpolering, kromatering samt 
komplett pulverlackering. 

Montering
Vi har ett stort kunnande av montering 

och kan erbjuda våra kunder många olika 
alternativa lösningar. 

Underhåll
För att effektivt och snabbt utan dröjs-
mål kunna hantera maskin- och verktygs-
underhåll har vi en egen verkstad, där vår 
personal har lång och gedigen erfarenhet 
samt spetskompetens inom branschen. 

Vi är mycket mer än ett pressgjuteri!

www.nordea.se


VERKTYG • MASKINER • HEM
HUSHÅLL • INDUSTRIFÖRSÄLJNING

Storgatan 32, Bromölla • Tel. 0456-280 50 • Fax. 0456-29509

BRINK AB
Förnicklingsfabriken

Norrköping • Telefon: 011-21 96 90
E-post: info@brinkfornickling.se ∙ www.brinkfornickling.se

Hårdförkromning
Kemisk förnickling

Dekorativ ytbehandling

www.brinkfornickling.se


Krister Hornsgatan 2 ∙ 371 36 Karlskrona ∙ Tel: 0455 – 300 450
Fax: 0455 – 300 455 ∙ www.pelmatic.se ∙ E-post: info@pelmatic.se

Ett anrikt och auktoriserat konsultföretag som erbjuder ett stort antal tjänster och 
lösningar inom industrikonsulting, IT-konsulting och rekrytering. Våra värdeord är 
pålitlighet, tillgänglighet och resultat.

Vid personalbehov – kontakta oss!
Industrikonsulter -  IT-konsulter - RekryteringV
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Vår personal har en betydande plats 
i verksamheten. Vi arbetar medvetet 
med att ta tillvara på våra medarbetares 
engagemang och kompetens. Dagligen 
strävar vi efter att skapa en arbetsmiljö 
där alla känner en äkta gemenskap och 
där delaktighet, tillit och eget ansvar har 
stor plats.

Miljö- och kvalitets-
certi� ering
För att uppnå våra kunders, såväl som 
våra egna, kvalitets- och miljökrav 
arbetar vi enligt vårt kvalitetssystem som 
är certi� erat enligt ISO 9001:2008 och 
ISO 14001:2004. Självklart sätter vi vår 
omvärldsmiljö i främsta rummet och 
arbetar kontinuerligt tillsammans med 
våra kunder och vårt miljöförbund för 

att värna om och förbättra vår miljö.

För att kontrollera vår produktkvalitet 
har vi, förutom tolkar och andra vanligt 
förekommande mätdon, även en egen 
CE Johansson mätmaskin.

Vi arbetar med återvunnet 
aluminium 
Våra produkter gjuts i återvunnen alu-
miniumlegering. Det är inte bara snällt 
mot miljön, det innebär också en bättre 
slutprodukt. 

Hårda material mår bra av mjuka värden

www.pelmatic.se


Skandinaviens ledande
leverantör av smörjmedel

Kontakta oss på 08-429 68 50
www.statoil.se/lubricants

TOOLS FOR
EFFECTIVE DIE CASTING

www.industrilogik.se

Industrilogik i Lanna AB är återförsäljare och har service 
på Agrati Pressgjutningsmaskiner i Norden. Vi bygger 
även kompletta robotceller i anslutning till maskiner och 
genomför projekt från konstruktion till idrifttagning.

www.agrati.it

0370-344800

Blekinge Pressgjuteri AB 
Tredenborgsvägen 20
SE-294 35 Sölvesborg 

Tel: +46 (0)456-390 90
Fax: +46 (0)456-125 35

www.bpg-ab.com

Välkommen att kontakta oss

www.agrati.it
http://www.statoil.se/lubricants
www.richardssons.com

