
MEP VÆRKSTED 

På vores værksted 
tilbyder vi stort set alt inden for 

underleverandør arbejde. 

Vi leverer efter dine behov og 
ønsker, og sikrer dig den bedste 

kvalitet og højeste standard, 
uanset hvor krævende din 

opgave må være.

- KVALITETSBEVIDST VÆRKSTED MED MANGE ÅRS ERFARING 

EFFICIENCY THROUGH SIMPLICITY
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Vores 24/7 service værksted har over 40 års erfaring med alt inden for underleverandør arbejde - alt lige fra 
pladebukning til special svejsning på svejserobot med kundetilpasset løsninger. 

Værkstedet er udstyret med markedets nyeste maskiner og teknologi, som sikrer den bedste kvalitet og 
korteste leveringstid. Hertil har vores værksted opnået DNV-GL svejse certificering, som er din garanti for top 
produktionsfaciliteter og arbejdsprocedurer, der opfylder de højeste kvalitets- og sikkerhedsstandarder. 

Med vores egen PTA, kan vi hurtigt og enkelt assistere vores kunders grov tegninger til et færdigt produkt. 

Derfor skal du vælge vores værksted:
• Alle vores maskiner er CNC styret
• Total leverandør med en bred maskinpakke 
• 100% sporbarhed = Leverer/producerer kun materialer med rette certifikater
• Og meget mere... 

Værkstedet tilbyder...

Fra vores pladeværksted tilbyder vi alle typer af de traditionelle og klassiske pladearbejdningsopgaver. Vi løser 
alt fra akutte dag-til-dag opgaver til de større og mere komplekse opgaver. 

Vores kapacitet på pladeværkstedet er: 
Materiale    Pladetykkelse
Sort stål    25mm
Rustfrit stål   15mm (20mm)
Aluminium   12mm
Messing    8mm
Kobber    6mm
Titanium    5mm

Laser
Med vores Amada fiberlaser kan vi klare opgaver i pladestørrelser helt op til 4.050 mm X 2.050 mm.

Valse
Vores valse kan tage pladetykkelser op til 11 mm med en bredde på 2.550 mm.

Kantpresser
Kantpresseren har en max bukkelængde på 4.100 mm og max tonnage på 4.000KN.

Vi tilbyder fra vores smedeværksted en bred vifte af forskellige svejsninger. En af smedeværkstedets absolutte 
kernekompetencer er MIG/MAG og TIG svejsning, som kan anvendes til rustfrit stål, stål og aluminium. 

Smedeværkstedet tilbyder:
• MIG/MAG & TIG svejsning
• Synkronsvejsning på tanke 
• SMO og Dublex svejsning

Svejseværker
Værkstedet er udstyret med de nyeste Migatronic svejseværker.

Plasma svejsning
Vores Migatronic Langsømssvejser har en max længe på 2.600 mm.

PLADEVÆRKSTED

SMEDEVÆRKSTED

Lad os hjælpe dig 
Kontakt os på: 
+45 9620 1400

Lad os hjælpe med din næste opgave - Kontakt os på telefon: +45 96 20 14 00 eller e-mail: sales@meproduction.dk 



Vores maskinværksted står klar til at modtage din opgave. Ved henvendelse til os vil du opleve en stor omstillingsparathed, som 
sikrer dig den korteste leveringstid uden at der bliver gået på kompromis med kvaliteten.  

Vi er vant til at håndtere mange forskelle typer opgaver, og har stor erfaring med alt lige fra enkelt styk produktion til 
serieproduktion. 

Vores maskinpakke består af:

Vertikal bearbejdningscenter  Z (højde) Y (bredde) X (længde)  Last på plan
Kiheung U 1000   1.200 mm 1.200 mm  3.500 mm  15 tons
Haas vf-6-50   762 mm  813 mm  1.626 mm

Horisontal bearbejdningscenter Z (højde) Y(bredde) X (længde)  Last på plan
Tos WHN 13 CNC   1.500 mm 2.500 mm 3.000 mm  12 tons

5-akse Mazak drejebænk  Maksimal bearbejdning diameter  Maksimal bearbejdning længde
Mazak Integrex 400-IV S  760 mm     1.067 mm

Drejebænk - CNC  Maksimal bearbejdning diameter  Maksimal bearbejdning længde
Geminis scnc 1000 dc  1.000 mm    2.000 mm

    Pinolhøjde: Pinolafstand  Sving over vange  Sving over slæde
Pinacho Smart-turn 6/310  310 mm  2.000 mm  620 mm   400 mm

Afkorter    Max skærebredde
Cosen - C-560NC   560 mm

MASKINVÆRKSTED

Svejserobotterne sikrer dig de mest ensartede svejsninger ved en serie produktion. Ved brug af en svejserobot mindskes 
produktionstiden, uden at der på nogen måde bliver gået på kompromis med kvalitet og holdbarhed - tværtimod.

Svejserobot
Vores Yaskawa MH50-20II svejserobot er med DX 200 styring. Svejserobotten er monteret med automatisk skift mellem MIG/
MAG og TIG svejsning. Den er udstyret med 2 forskellige arbejdsstationer:

SVEJSEROBOT

Station 1:
Yaskawa Vendestation, akse styret type HTC 1000D
Fixturdimension max. L 3.000 mm B 1.250 mm 
Belastning max. 1.000 kg

Station 2:
Yaskawa L-manipulator type MT1 3000S2D 
Max. emne radius 1.800 mm
Belastning max 3.000 kg

Lad os hjælpe med din næste opgave - Kontakt os på telefon: +45 96 20 14 00 eller e-mail: sales@meproduction.dk 
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KONTAKT OS I DAG

EFFICIENCY THROUGH SIMPLICITY

Stål værksted 
• Dag-til-dag opgaver
• Større og komplekse opgaver
• Enkelt stk. produktion 
• Serie produktioner

Udvalgte referencer:

Batch blander – TM-MIX
• Høj brugersikkerhed
• Nem vedligeholdselse
• Korte blandingstider
• Kundetilpasset løsninger

Udvalgte referencer:

Driv og vende station
• Optimal anvendelse af materialer
• Forbedret processikkerhed og 

effektivitet
• Kundetilpasset løsninger

Udvalgte referencer:

Jet Pulse Filter dele

Udvalgte referencer:

Udvalgte referencer: Udvalgte referencer:

Rør snegl
• Pålidelig og stabil ydeevne
• Simpelt og robust design
• Kundetilpasset løsninger

Trug snegl
• Nem og hurtig installation
• Enkel vedligeholdse
• Kundetilpasset løsninger

Lad os hjælpe dig med dit næste projekt 

Kontakt os i dag på: 

Telefon: +45 96 20 14 00

Email: sales@meproduction.dk


