Ett modernt företag
som har många års
erfarenhet av tillverkning åt byggnadsoch fordonsindustrin.

LÖSNINGAR
PRODUKTER

INNOVATIVA
KUNDANPASSADE

BYGGNADSSMIDE

SVETSARBETE

Förse oss med alla uppgifter om ert byggprojekt,
så erhåller du omgående en offert från oss som
passar dina behov.

Välutbildad personal med EUR-licens garanterar er den
högsta kvalitét i alla förekommande svetsarbeten.

TRAVERSSMIDE

ENTREPRENAD

TRAVERSMONTAGE

Med vår erfarenhet av traverssmide får kranar och
telfrar en säker grund att stå på.

Vi utför entreprenader i hela Sörmland, Östergötland
och Stockholmsområdet. Vi har stor erfarenhet av
större entreprenader. Våra montörer och projektledare
jobbar i väl fungerande lag tillsammans med kunden
för bästa slutresultat.

Vi utför montage av alla
typer av traverser, pelarkranar mm.

REPARATIONSARBETE
OCH UNDERHÅLL
Vi utförbåde planerade och akuta reparationer. Allt för
att undvika kostsamma stillestånd för våra kunder.

VERKSTADSTILLVERKNING
Tillverkning av små och stora serier när det gäller plåtbearbetningar som
klippning, stansning, bockning, svetsning m.m.
Vi utför allt från delmontering till montering av kompletta produkter.

HÖG KOMPETENS
HOS PERSONALEN
Vår personal har lång
yrkeserfarenhet från
tillverkning av prototyper,
detaljer, reservdelar
och lyftverktyg.

KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING
Vi tillverkar lyftverktyg, fixturer för svets
och montering samt produktionshjälpmedel. Vi arbetar med de senaste CADprogrammen och kan importera filer och
ritningar från samtliga leverantörer.
Nuvarande tillverkning består främst av

reservdelar, lyftverktyg och produktionsutrustning till fordonsindustrin men även
komponenter till kärnkraftverk.
Vi kan bearbeta och svetsa i de flesta
förekommande material som aluminium,
rostfritt och stålplåt.
Produktionshjälpmedel
till fordonsindustrin

EGEN TILLVERKNING AV INDUSTRIFLÄKTAR,
TRANSPORTFLÄKTAR OCH RÖKGASFLÄKTAR
FÖR VARMA GASER.
KONTAKTPERSONER SVETS
OSCAR SAMUELSSON
VD/Säljare

OPPUNDA SVETS
INGÅR I OPPUNDA
INVEST-KONCERNEN

Direkt nr: 0150-48 91 13
Mobil: 070-575 11 05
Fax: 0150-48 91 25
oscar.samuelsson@oppundasvets.se

Bolaget bildades 1995 och vi har
en hög kompetens bland våra
medarbetare.
Vi har många års erfarenhet av
tillverkning åt byggnads- och
fordonsindustrin.

Vi skräddarsyr fläkthjul efter dina behov.
Vi CAD-ritar och tillverkar fläkthjul med:

Direkt nr: 0150-48 91 24
Mobil: 070-967 91 90
Fax: 0150-48 91 25
gunnar.larsson@oppundasvets.se

MARKUS EKENGREN
Teknisk säljare
Telefon: 0150-48 91 27
Mobil: 076-127 05 15
Fax: 0150-48 91 25
markus.ekengren@oppundasvets.se

Vi är Kvalitets- och miljöcertifierade
enligt ISO 9001 & 14001.
Vi utför svetsarbeten med EUR-licens.

• Bakåtböjda skovlar
• Plana bakåtställda skovlar
• Raka radiella skovlar
Fläkthjulen är både statiskt och dynamiskt
balanserade.
Tillverkas i stål, aluminium, rostfritt eller syrafast.
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Radialfläktar för varma gaser i
stål och syrafast rostfritt stål.

Vi utför reparations- och underhållsarbeten. Vi är ett flexibelt
företag som kan tillgodose våra
kunders behov och önskemål.

GUNNAR LARSSON
Platschef/Byggnadssmide

