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Nu kör vi!
AB Produktions Service
Här är ett nygammalt team med mycket kompetent och erfaren personal som nu
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AB Produktions Service
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byggen av världsklass! En stor förutsättning för att nå detta mål är ett nära samarbete med

Maskinpark
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kunden. För oss är delaktiga kunder en given utgångspunkt för ett långsiktigt och givande

Vi på APS
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startar upp i nya, trevliga och funktionella lokaler!

APS vision är att effektivt förse våra kunder med lego tillverkning, montering och hela maskin

Med en toppmodern maskinpark i ryggen och med trevlig och yrkesskicklig uppsättning
humankapital bakom spakarna slår vi nu upp portarna och hälsar eder varmt välkomna!
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Företagsinformation
Som tidigare nämnts är APS ett ny/gammalt företag och vi som driver verksamheten och
även utför det praktiska arbetet har varit verksamma tillsammans under lång tid.

Vi är mest kända för tillverkningen av frimärks- perforatorer. Perforeringsmaskinerna
tillverkar vi åt APS Engineering AB som distribuerar maskinerna över hela världen.

Som en erfaren producent av egna produkter har vi utvecklats till en pålitlig partner åt
en lång rad företag, främst aktiva inom: grafiska, läkemedel, livsmedel och
fordonsindustrin.

I december 2007 flyttar vi in i de nya lokalerna på Spjutvägen 4!

Exempel på tjänster vi erbjuder!
CAD/CAM Beredning

Balansering
Vi utför balansering på all förkommande axlar

Ritningar och andra handlingar kan tas
emot över e-mail och vidarebefordras
direkt till passande maskin.

Max rotor vikt 40kg
Max dia 630mm
Max Längd 800mm
Maskinen är utrustad med Programvara

Vi tar emot filer i det flesta format, både
2d och 3d.

från Vibrationsteknik AB.
För Dynamiskbalansering.

Vi kan även skriva ut ritningar och
dokument upp till A0.

Maskinbearbetning
Borrning

Om ni saknar ordentligt
ritningsunderlag, kan vi rita upp
detaljerna både i 2d och 3d.

CNC-fräsning
CNC-svarvning
Fleroperationsfräsning
Fleroperationssvarvning
Gängning
Kapning & Sågning
Manuell fräsning
Manuell svarvning

Slipning
CNC-slipning
Cylindrisk slipning
Invändig slipning
Planslipning
Precisionsslipning
Profilslipning
Rundslipning

Maskinpark
Fleroperationssvarv/ Multimaskin
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Nytillskott i maskin
artilleriet!
I samband med att vi öppnar upp i nya
lokaler har vi även komplimenterat
existerande uppsättning av maskiner med
tre förstaklassiga verktyg. Allt för att på
bästa möjliga sätt kunna tillgodose Er
kunder med det just det Ni efterfrågar.
Utöver de nytillkomna maskinerna förfogar
vi bl.a. även följande utrustning:

Hyundai-Kia SKT 200TTSY
•
Sub spindel, Y axel
•
Dubbla revolvrar
•
Drivna verktyg på samtliga platser
•
25kw spindelmotorer 5000 varv
•
8” Chuck ar eller hylschuckar
•
Max svarvdiameter 780mm
•
Rörelseområde X1-X2 270-190mm
•
Z1-Z2 920/920mm, y +/- 60mm
•
Kortstångsmagasin 65mm

•

Schaudt KRS 500
•

ELB Brilliant 10CNC
•
X/Y/Z 850/530/510 mm
•
Spindel med 10,000 rpm

Vertikal fleroperationsmaskin
Hyundai-Kia HK-V 850
•
X/Y/Z 850/530/510 mm
•
Spindel med 10,000 rpm
•
BT40, 24 verktygsplatser med armväxlare
•
Snabbtransport 30m/min, kylvätska genom spindel

Universal fräsmaskin
Abene

•

Balanserings maskin
Carl Schenck

•

CNC styrd planslip

Rundslipmaskin/Innerslip

Hydraulisk verkstadspress
HBM
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Vi som jobbar på APS!
APS
AB Produktions Service
Spjutvägen 4
175 62 Järfälla
Tel: 08 - 38 26 11
Fax: 08 - 759 58 95
E-mail: aps.fredrik@telia.se

Här hittar du oss på webben:
www.abaps. se
Tack för att du tagit del av vår information. Vi hoppas och ser fram emot ett framtida
samarbete.
Med vänlig hälsning
Malin, Fredrik och Amir.

AB Produktions Service
Spjutvägen 4
175 62 Järfälla

