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Platebearbeiding
Weland - en unik resurs!
I Weland gruppen (Weland AB med datter selskaper) har vi under
årenes løp skaffet oss en innholdsrik og stor maskinpark.
Nå tilbyr vi produksjonskapasitet på Lego-basis, som gjennom
samarbeide mellom de ulike Weland selskaper og andre nærliggende
selskaper gjør oss til en komplett og sterk samarbeidspartner.
Sammen kan vi tilby unike produksjonsmuligheter og du behøver
bare en kontakt som tar ansvar og samordner hele eller deler av
din produksjon.
Vi har dessuten også ett stort materiallager med minst 1500 tonn
plater, i ulike materialkvaliteter og tykkelser, dette innebærer at vi
sannsynelig har rett materiale på lager og kan dermed tilby leveransetider som få andre kan måle seg med.

Dette gjør oss til en unik ressurs!
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Konstruksjon og mater ia
På Weland har vi dyktige konstruktører som jobber med moderne
CAD – utstyr for på den måten alltid å kunne hjelpe kunden.
Vi jobber etter kvalitetssystemet ISO 9001 og gjennomfører
nøyaktig kontroll med hele produksjonslinjen.

Konstruksjon
Tegnekontoret
Vårt tegnekontor benytter moderne CAD utstyr.
Vi kan hjelpe til med konstruksjonsarbeidet eller
få ferdige tegninger, alternativt DXF – filer fra
deg.
Noen av våre produksjonsmaskiner programmeres
på arbeidsplassen, mens for eks. laserskjæringsmaskinene programmeres på tegnekontoret.



Plater i høylager ved laserskjæringsmaskinen gir rasjonell drift.
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Minimering av spill
I forbindelse med den detaljerte tegningen og
programmeringen av maskinene, beregnes
utnyttelsen av råmaterialet slik at spillet minimeres.

Konstruksjonstegninger
Vi utfører alle typer av konstruksjonstegninger
og eventuelt utbrettstegninger for produkter som
skal knekkes.

Rasjonell materialhåndtering
Kvalitetskontroll
Alle ledd i produksjonskjeden kontrolleres nøye og vi arbeider
etter Kvalitetssystemet ISO 9001.

r ialhåndtering
Rasjonell håndtering
Vi har alltid lagt stor vekt på materialhåndtering. Med det beste
utstyr, store romslige lokaler med vel gjennomtenkt produksjonsflyt samt motiverte og kunnskapsrike ansatte, garanterer
vi rasjonell håndtering og dermed korte leveringstider. Alt
råmateriale lagres inne, dette gir rasjonell og skånsom materialhåndtering, renere og mer effektiv bearbeiding.

Weland AS | Tel: 46 93 91 00
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Platelager
Minst 1500 tonn plater
på lager
Omfattende platelager
For å kunne leve opp til våre kunders krav til kvalitet og raske
leveringstider, kreves et omfattende platelager. Vi har alltid
minst 1500 tonn stålplater på lager, i de fleste kvaliteter
og tykkelser.
For eksempel SS 2642 fra 0,5 til 15 mm og rustfritt SS 2333
og SS2343 fra 1 til 15 mm. I tillegg har vi en hel del høylegert stål, type Weldox 700E. Det finnes i tillegg mange andre
platekvaliteter og dimensjoner.

Ring for opplysninger

Rør og KKR
Vi har i tillegg et omfattende lager av rør og KKR i
ulike dimensjoner og materialkvaliteter. Om vi ikke
skulle ha riktig kvalitet for hånden, ordner vi raskt
dette gjennom våre gode leverandører.

”Sort plate”
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Galvanisert plate

Rustfri plate

Aluminiumsplate
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Perforert plate
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Kobberplate
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Laser – og vannskjæri n
Laser og vannstråleskjæring er en suveren måte å produsere
prototyper og produkter i små og middelsstore serier.
Ettersom man ikke behøver å lage spesielle verktøy, blir
det en meget økonomisk og rask produksjonsstart.
Kom og realiser dine ideer, vi har stor kapasitet.

Laserskjæring, plater
Ressurser
Vi har 20 laserskjæringsmaskiner som går på skift.
Flere av maskinene er utrustet med linjærroboter
som henter og stabler ferdige detaljer og rester
etter skjæringen.
Totalt har vi kapasitet til å skjære mer enn
35 tonn plater pr. arbeidsdag!
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CAM – skjæring
Vårt CAD-anlegg er koblet on-line til lasermaskinene. Det gir korte leveringstider og
stor nøyaktighet. Vi hjelper deg gjerne med
CAD-tegningene.
Bruker du Auto-CAD kan du sende tegning
på diskett, som e-post eller lagret i DXF-fil,
så sparer du programmeringskostnaden.

ri ng
Prototypeproduksjon
Laserskjæring er en suveren måte å produsere
prototyper og produkter i små til mellomstore serier. Ettersom man ikke behøver å
lage spesielt verktøy, er det en meget rask og
økonomisk produksjonsmetode.
Kom til oss og realisér dine ideer. Vi har god
kapasitet og står til din disposisjon.

Chassidel til en skogsmaskin,
laserskjæres og knekkes i
6-16 mm høykvalitetsstål
Weldox 700E.
Weland AS | Tel: 46 93 91 00
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Laserskjæring og gjenging
En platelasermaskin som også kan gjenge delene helt
ferdig i en og samme maskin.
Først skjæres alle hull med laser og deretter bytter maskinen
ut laser skjære hodet med et gjengeverktøy. Det finnes plass til
18 forskjellige verktøy i maskinens magasin.
Etter gjengingen fullføres bearbeidingen av produktet og dette plukkes
opp av en robot og legges på en pall.

En unik maskin som kombinerer laserskjæring og
gjenging.

Laserskjæringshode erstattes med et gjengeverktøy.

Plukkerobot med 7000 sugekopper plukker opp de
ferdige delene…

…som automatisk plasserer disse på en laste pall.

Materiale
Våre laserskjærere klarer kullstål med tykkelse opp til 20
mm, rustfritt opp til 10 mm og aluminium opp til 3 mm.
Andre materialer kan også skjæres, vi anbefaler da en testkjøring. Maks platestørrelse er 6000 x 3000 mm.

Skjæreflatene
Ved bruk av laser blir skjæreflatene helt vinkelrette og som
regel så jevne at sliping ikke behøves. (toleranse
± 0,1 mm).

10

Weland AS | Tel: 46 93 91 00

Laser0905NO.qxd

10-08-11

10.22

Sida 11

Platedimensjoner opp til 6,0 x 3,0 meter.

Store platedimensjoner
Vår maskinpark oppdateres stadig og våre
siste laserskjæringsmaskiner klarer å
håndtere platestørrelser til 6000x
3000 mm. Plater i store størrelser
lagerføres.

Laserskjærte og knekte
deler til deler til stolunderstell og rygg.
Kompaktlager med bl.a. laserskjært
heismodul.
Weland AS | Tel: 46 93 91 00

11

Laser0905NO.qxd

10-08-11

10.22

Sida 12

Rørlaserskjæring med fast skjærehode
Automatisk skjæring av
rør og annet langt gods.
Vi har ulike typer rørlasermaskiner. På bildet ovenfor vises en maskin med fast skjærehode.
Dette er den tradisjonelle måten å laserskjære rør
på, dvs. at skjærehodet er fast og alltid rettet mot
sentrum av røret.
På HUP-profiler blir snittflatene vinkelrette mot de
plane flatene. Skjæringen av åpninger og kapping
av godset skjer med meget stor presisjon og hurtighet. I både små og store serier er dette en stor
fordel rent produksjonsmessig.
I dag har vi maskiner med kapasitet i.h.t. tabellen.
Vår maskinpark oppdateres kontinuerligt, så kontakt oss selv om dine ønsker ikke sammenfaller
med målene i tabellen.
Det er også mulig å skjære 3-dimensjonalt med
bevegelig skjærehode.
Rørlaseren skjærer så vel i
runde som firkantede rør.

Maks- og minimumskapasitet
Maks. materiallengde
for skjæring:
Maks. dimensjon:
Maks. godstykkelse:
Maks. vekt:
12

18.000 mm
Ø 508 mm. – 400 x 400 mm. / 500 x 300 mm.

16 mm.
3600 kg eller 200 kg./m.
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Stolper av rør eller HUP-profiler kappes og tilføres
hull og utsparinger med stor presisjon og hurtighet
i våre rørskjæringsmaskiner.

Vi har stor
produksjonskapasitet
Gjennom flere år har vi fått erfaring og kunnskap
om rørlaserskjæring. Vi har flere maskiner med
ulike egenskaper og maskinparken økes hele tiden.
Pr. dags. dato har vi 10 rørlasermaskiner.

Stenger plasseres i magasin og mates inn
automatisk.

Skjæring, uttak og kapping av godset
med meget stor presisjon og hastighet.

Weland AS | Tel: 46 93 91 00
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Rørlaserskjæring med
bevegelig skjærehode
Automatisk 3D-skjæring
med bevegelig skjærehode.
Vi har ulike typer rørlasermaskiner. På bildet til venstre vises en
maskin med bevegelig skjærehode.
Skjæring med bevegelig skjærehode gjør det mulig å produsere
detaljer som tidligere ikke har gått å laserskjære. For eksempel kan
sveisefaser skjæres uten at det er behov for etterbearbeiding. Likeså
kan forsenkninger skjæres i samme moment som hulltagning. Passformen blir helt suveren da flatene skal tilpasses mot hverandre.
Stor kapasitet med automatisk mating av materialet, til og med i
grove dimensjoner. Kapasiteten finner du i tabellen nedenfor.

Maks.- og minimumskapasitet
Maks. materiallengde
for skjæring:

18.000 mm

Maks dimensjon: Ø 508 mm / 400 x 400 mm / 500 x 300 mm
Min. dimensjon:
Ø 12 mm / 12 x 12 mm
Maks. godstykkelse: 16 mm (sort plate)
Maks. vekt:

14

12 mm (rustfri plate)
3600 kg eller
200 kg/m
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Rørskjøter ”kant i kant” med buede overflater kan
skjæres med stor presisjon. Også vinklede tilslutninger og rør i forskjellige dimensjoner kan
skjæres.

Bevegelig skjærehode

Med faset kant.

Forsenkninger

Forskjellen på vanlig rørskjæring og
3D-skjæring med bevegelig skjærehode:

Eksempel: Et spinkelt rør skal
gå skrått gjennom et grovere rør.
Weland AS | Tel: 46 93 91 00

Ved vanlig rørskjæring går
snittflatene vinkelrett mot rørets
lengderetning.

Med 3D-skjæring kan snittflatene
vinkles mot rørets lengderetning.
15
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Jumbo rørlaserskæring
med bevegelig skjærehode
Skjæring i grove profiler
med bevegelig skjærehode
Fra oktober 2008 var vår jumbo rørlasermaskin i
3D operativ. Dette åpner for helt nye produksjondmuligheter i det grove segmentet.
Denne unike maskinen tilbyr samme presisjon
og hurtighet som våre vanlige rørlasermaskiner.
Maskinen er plassert i ett nybygg spesialtilpasset
for inn og utlastning av lange og tunge profiler.
Bortsett fra runde og firkantede profiler kan vi
også skjære i ovale, eliptiske og valsede stålbjelker. Også visse andre profiler kan skjæres.

16

Maks og min kapasitet
Maks materiallengde
for skjæring:

18.000 mm
Ø 508 mm
400 x 400 mm
500 x 300 mm
Min. dimensjon:
Ø 80 mm / 80 x 80 mm
 Maks godstykkelse*: 16 mm (svart stål)
12 mm (rustfritt)
Min.godstykkelse:
2 mm
Maks vekt:
3600 kg eller 200 kg/m

Maks dimensjon:

* ink 3D skjæring
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2D-skärning vinkelrätt mot godset

3D-skjæring med snittflate i valgfri vinkel mot godset.

Weland AS | Tel: 46 93 91 00
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Gass - / Plasmaskjæring
Skjæring i grove
platedimensjoner
Her skjærer vi i de riktig grove platedimensjonene
med presisjon og imponerende hurtighet. Dobble
skjærehoder både for gass og plasma samt dobble
bord for opplegg av plater gir oss en stor kapasitet.
Valget mellom gass eller plasmaskjæring avgjøres av materialet, kvaliteten, tykkelse og
toleransekrav.

Skjæremaskin Messer
Multiterm 5000
2 stk dobble bord
2 stk gassbrennere modell Alfa Torch
(maks tykkelse 200mm)

2 stk finplasma modell Hyperterm HPR 260
(maks tykkelse 35mm)

Skjæring i kraftig stålplate
18
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Dobble bord
Dobble bord ved opplegging gir stor kapasitet og en rasjonell håndtering av plater

Weland AS | Tel: 46 93 91 00
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Vannstråleskjæring med 4 skjærehoder.

Vannskjæring
Et alternativ til laserskjæring er vannskjæring. Her kan man
skjære i alle metaller opp til 100 mm tykkelse.
Dette er en kald skjæremetode og det oppstår ingen varmepåvirkende strukturendringer i kantsonen. På denne måten kan man
skjære i alle typer av materialer som tre, glass, naturstein, keramikk, gummi, plast og også i porøse materialer.
Bortsett fra selve skjæremetoden, fungerer
vannskjæring på samme måte som
laserskjæring.



Vannskårne detaljer i stål, rustfritt,
aluminium, kobber, messing og gummi.
20
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1

Stansing, nibling og pl a
Weland har en automatstanseinnretning, av merket
Salvagnini, som har utstyr for håndtering av både
inn- og utmating samt stabling av ”skrotskjelett”.
I tillegg har maskinen en treleddet arm som kan
plukke en utstanset detalj og stable den på en
pall.
Utstyret kan håndtere plater på
opptil 3000 x 1500 mm og platetykkelser inntil 3 mm.
Stansemaskinen har 45 ulike verktøy.
Maskininnretningen avsluttes med en
plateknekkingsmaskin som automatisk
knekker alle sider i enkle eller mer kompliserte bøyninger, f. eks. dobbel brett eller spesiell
vinkel. Innretningen er spesielt egnet for skuffer,
skap og lignende. Platetykkelse maks. 2 mm og
diagonalmålet på platen får ikke overstige 2.700
mm ved automatisk håndtering.
Vi kan være behjelpelige med tegningsarbeide, eller
ta imot tegninger i DXF-fil fra Auto-CAD på diskett
eller E-mail.

22
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4
3

2

pl ateknekking
1

Platemagasin

3

Stabling av detaljer / materialoverskudd

2

Stanse- og niblingsmaskin

4

Plateknekkingsmaskin

Slik arbeider
plateknekkingsmaskinen

4

1. Armen m/sugekopp holder platen i stilling og
langsiden knekkes.
2. Platen vris 180° og den andre langsiden knekkes.
3. Verktøyet stilles automatisk om, platen vris 90°
og første kortside knekkes.
4. Platen vris 180° og siste kortside knekkes.

1.

2.

3.

4.

Weland AS | Tel: 46 93 91 00
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Automatstansing og kn e
Automatstansing
Weland har automatstanseanlegg fra Pullmax
fabrikken. Anlegget består av utstyr for innmating,
utmating og stabling av ”skrotskjelett”. I tillegg
har maskinen en plukkearm som kan plukke en
utstanset detalj og stable den på en pall.

Stansemaskinen har 15 forskjellige verktøyposisjoner og hver posisjon kan utstyres med ytterligere
8 verktøy.

Maskinanlegget kan håndtere plater med mål opptil 2500 x 1250 mm (unntaksvis 3000 x 1250 mm)
og tykkelse opptil 6 mm.

Vi kan hjelpe til med tegningsarbeide eller motta
kundens tegninger i DXF-fil fra Auto-CAD på diskett eller E-mail.

Noen eksempler på arbeidsmomenter maskinen kan utføre

Radieknekking.
24

Bøying for å få tykkere gods for
gjenging.

Rettvinklet knekking.
Weland AS | Tel: 46 93 91 00
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Opp presset hullkant for å
få mer gods for gjenging.

1

3

2

n ekking

2
Verktygen skiftas sekundsnabbt i karusellen.

1
Platene hentes fra magasinet.
Weland AS | Tel: 46 93 91 00

3
Linjærrobot henter og stabler ferdige deler.
25
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Knekking
800 tonn kantpresse
Denne kantpressen gir oss mulighet til å klare
arbeid som få bedrifter kan utføre. Presskraft på
hele 800 tonn og med maks arbeidslengde på
6200 mm inngir til respekt.

Legg till sofistikert CNC styring og vi får ennå en
unik ressurs hos Weland.

26

Kantpresse Beyeler
PR 800/6,2 med integrert
hydraulisk CNC styrt
bombering.
Presskraft:
800 tonn
Maks. knekkelengde:6200 mm
Verktøyåpning:
650 mm
Slaglengde:
365 mm

Weland AS | Tel: 46 93 91 00
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I forbindelse med laser- vannstråleskjæring
utfører vi også etterbearbeiding og knekking i NC-styrte kantknekkemaskiner med
presskraft 220 tonn og maks. arbeidslengde
på 4 meter.

Helautomatisk, robotstyrt knekkeutstyr som
erstatter tunge og arbeidskrevende operasjoner.
Kantknekkemaskin med 105 tonns presskraft og maks. arbeidslengde 3 meter.
Bevegelige maskindeler flyttes og innstilles
automatisk for å klare flere arbeidsoppgaver på samme plate.

Weland AS | Tel: 46 93 91 00
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Etterbehandling og kon tr
Etterbehandling
Sliping
Sliping eller synkronisering av laserskårne eller stansede flater utføres etter ønske.

Ubehandlet plate

28

Slipt plate
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Ubehandlet plate.

Børstegradning
En ny metode som tar bort oxidskjiktet på skjæreflatene. Dette er viktig for å få godt feste for
fremtidig overflatebehandlig som for eks.
lakkering.

Børstet plate.

n trollmåling
Grading
Smådetaljer kan grades for å få
bort grader og skarpe kanter.
Både underside og overside blir
bearbeidet samtidig.

Før
Etter

Weland AS | Tel: 46 93 91 00
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Kontrollmåling
Faro Gage målearm
Weland AB har ansatt en måleteknikker som gjennomfører
stadige kontrollmålinger.
Vi benytter den siste måleteknikken og har investert i en
Faro Gage målearm.

CMM – måling
Vi utfører CMM – måling
(Co – ordinate Measuring
Machine) med høy hastighet og garantert nøyaktighet
med denne nye teknikken.

30

Romer Sigma
målerarm
2000mm diameter med en nøyaktighet på 0.034 mm.
”Digital rail” for målinger 20005000 mm med en nøyaktighet på
0,12 mm.
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Skjærende bearbeiding

Weland AS | Tel: 46 93 91 00
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Fleroperasjonsbearbeiding
I fleroperasjonsmaskiner utfører vi boring, brosjing,
gjenging m.m.
Hvis presisjonen i laserskårne hull ikke er bra nok,
utfører vi brosjing eller annet for å oppnå riktig
toleranse.
Laserskårne hull kan vanligvis gjenges direkte, uten
andre forberedelser.

32
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Skjærende bearbeiding
i 3 og 4 akset maskiner
Horisontal bearbeiding med bordvridning muliggjør
bearbeiding fra 3 sider i en oppspenning.

Weland AS | Tel: 46 93 91 00
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Robotsveising
Sveiseavdelingen er den avdelingen som kompletterer detaljer fra de andre produksjonsenheter.
Ved bestilling av ferdige detaljer der vi f.eks laserskjærer, knekker, tromler og sveiser så utnyttes
Weland`s produksjonsressurser fullt ut.
Weland prosjekterer produksjonen av produktet
fra A til Å. Du som kunde slipper og tenke på
transport og leveransetider for de ulike inngående
detaljene. Mindre prosjekt håndsveises, mens større
prosjekter robotsveises. Om det kreves jigg for å klare
sveisearbeidet, konstruerer og produserer vi dette.
Alle sveisearbeider utføres ihht SS-EN 287.

34
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Varmforsinkning
Weland`s datterselskap Zinken Weland råder over
to moderne varmforsinkningsanlegg i Gôteborg
og Ulricehamn.
Kontakt oss så sender vi brosjyre.

Maling
I samarbeid med nærliggende firmaer kan vi tilby
Lakkering/maling i forskjellig utførelse.

Overflatebehandling
Lagerplass
For større kunder eller
produkter i større serier
som skal avropes, har vi
mulighet på en meget
rasjonell måte å lagre
produkter i vårt automatlager.
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Returadresse: Weland A/S, Postboks 53, 2021 Skedsmokorset

Andre produkter fra Weland A/S:

Spiraltrapper

Rettløpstrapper

Gitterrister, gangrister

Lettreist, profilrist

Fasadestiger

Rullestolramper

Rekkverk

Kåbe matte

Weland produkthåndbok

Bestill vår produkthåndbok

Postboks 53, 2021 Skedsmokorset
Tlf.: 46939100, Fax. 63866971
E-mail: weland@weland.no, www.weland.no
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Informasjon finnes også på vår hjemmeside www.weland.no

