FLEX TRIM CASE
AFGRATNING TIL MINDRE END

5

KR PR TIME

Hobro Laserteknik A/S er et dansk firma, som hovedsagelig laver
underleverandørsarbejde.
Firmaet blev grundlagt i 2007 og har siden starten altid været fokuseret på at have en topmoderne og konkurrencedygtig maskinpark.
I starten gik størstedelen til en stor lokal producent af landbrugsmaskiner, men i takt med udviklingen ændrede dette billede sig
således at det i dag fortrinsvis er til kunder som leverer produkter
og anlæg til fødevareindustrien og den farmaceutiske industri world-wide . Dette skift har også betydet at kravene til de produkter
som Hobro Lasertiknik leverer, er blevet skærpede, og ét af de
vigtigste krav er rengøringsvenligheden og hygiejnen. Derfor besluttede Hobro Laserteknik i 2010 at investere i en slibemaskine
fra Costa til afgratning. Der er en investering som aldrig er blevet
fortrudt.

FACTS
Hobro Laserteknik
Erhvervsparken 3
9500 Hobro
Tlf.: 98 52 24 36 • FAX 98 52 24 32
mail@hobrolaser.dk
www.hobrolaser.dk
Kontaktperson: Kim Skall

Maskinen er i dag blevet en meget vigtig del for Hobro Laserteknik.
Maskinen er bl.a. udstyret med Flex Trim’s Slibestrips i roterende
diske. Slibestripsene opgave er at afgrate og runde kanterne ensartet efter laserskæring.
Hobro Laserteknik kører i dag ca. 95% i rustfrit og ca. 5% i aluminium og jern, og stort set ALLE emner kører i maskinen, hvilket også
betyder at maskinen arbejder i 8-10 timer dagligt. I 2013 skiftede
Hobro Laserteknik stripsene i maskinen hver anden måned hvilket
svarede til at prisen pr. kørt time for afgratningen var under 5 kr.
Tidligere afgratede man så lidt som muligt, og det der skulle afgrates foregik manuelt, så samtidig med at det er blevet væsentlig
billigere, er man i stand til at levere en væsentlig bedre kvalitet og
ekstra service til sine kunder.

Certifikat indenfor:
•
Fremstilling af tryktanke, rørføringer
og trykbærende anlæg
•
Registeret som producent af materiale
til kontakt med fødevarer
•
Referencer:
- Arla
- Nycomed
•
Kompetencer:
- Laserskæring
- Kantbukning
- Slibning og afgratning
- Certifikatsvejsning

Det er ikke kun i maskiner fra Costa’s man kan montere og få fordele af Flex Trim’s slibessytem. Slibesystemet passer ind i en lang
række af slibe- & afgratningsmaskiner, også eksisterende. Typisk
vil man med Flex Trim’s system, være i stand til at opnå betydelig
bedre afgratning og runding end med de eksisterende værktøjer.
Ring og få en snak med os, så vil vi være behjælpelige med at løse
jeres slibeproblemer.
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