SPETSKOMPETENS
I ALLA LED

Experter på både enkla
och avancerade produkter
PK:s Mekaniska är ett familjeföretag inom verkstadsindustrin. Företaget grundades 1965 och drivs idag av den andra generationen. Vi
arbetar som underleverantör, främst åt exportindustrin, vilket vi har gjort i många år. Vårt mål är att vara en kompetent underleverantör
till våra kunder genom att tillverka och montera detaljer, främst i stål och aluminium.
På PK:s Mekaniska är vi specialister inom mekanisk bearbetning och svetsning i medelgrova material, gärna i kombination. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi nya produkter, till exempel protyper eller enstaka konstruktioner. Processen präglas av en nära
dialog, korta beslutsvägar och där vi gärna bidrar med förslag på lösningar.
En viktig del är också vår verksamhetspolicy, som styr vårt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete. Här strävar vi efter ständiga
förbättringar, där våra produkter ska uppfylla våra kunders krav. Vår miljöpåverkan ska begränsas så långt det är praktiskt möjligt och
ekonomiskt rimligt.

V I TA R H A N D O M DI T T AV FA L L .

TILL SA MM A NS L ÅTER V I M ATER I A LE T
LE VA V IDA RE I NYA PR ODUK TER .
It starts here.
Besök oss på Returgatan 3, Örebro. Eller ring oss på 010-445 64 60.

Ett brett tjänsteutbud med moderna
maskiner
På PK:s Mekaniska gör vi ständiga investeringar i vår maskinpark. Det senaste tillskottet är en ny bearbetningsmaskin, som ger oss
ytterligare en kvalitetsdimension på våra produkter. I maskinparken finns både horisontella och vertikala bearbetningsmaskiner.

Våra tjänster:

Vår maskinpark:

•

Svetsning

•

Fleropmaskiner

•

Kapmaskiner

•

Svarvning

•

Bäddfräsmaskin

•

10 kompletta svetsplatser

•

Fräsning

•

Verktygsfräs

•

Mätarm

•

Gasskärning

•

CNC-svarvar

•

Mätutrustning

•

Montering

•

Suppotsvarvar

•

Förinställningsmaskin

•

Externa tjänster och transporter

•

Gasskärmaskin

INDUSTRIKUNDENS FÖRSTA VAL

PLÅTTEKNIK I KUMLA AB

WWW.PTABKUMLA.SE

Din maskinleverantör

www.ksindustriservice.com
www.mekanamaskin.se info@mekanamaskin.se tel.019-19 79 90

NYA BISTA

INDUSTRILACKERING AB
EN KOMPLETT LEVERANTÖR
Vi är specialiserade på områdena blästring, pulverlackering och våtlackering.
Välkommen att kontakta oss på 019-27 46 40 • hilma@bistalack.se
Besök gärna vår hemsida www.bistalack.se

Gedigen kompetens och rik erfarenhet
Idag sysselsätter PK:s Mekaniska cirka 35 personer, många med lång erfarenhet i branschen. Hos medarbetarna finns yrkesstolthet,
passion och ett stort engagemang som driver företaget framåt. Självklart är alla anställda, oavsett om de är specialister på svetsning
eller produktionsteknik, uppdaterade med de allra senaste utbildningarna. Det gör att vi kan arbeta effektivt, utan att aldrig någonsin
tumma på noggrannheten. Vi håller rätt pris, kvalitet och leveranstid.
PK:s Mekaniska är certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 3834-4.

YTBEHANDLING
ASKERSUND

Elförzinkning & Svartoxidering
0583-102 21 • www.galfa.se

ER PLÅTLEVERANTÖR
0150-512 40 | www.varmbols-legolackering.se

036-34 44 00 • www.stalkompaniet.se

Ymergatan 8
692 35 Kumla
Telefon
019-58 25 45
henrik@pkmekaniska.se
magnus.talsgard@pkmekaniska.se

• Concept: JS MEDIA TOOLS A/S • 17110 • www.jssverige.se

www.pkmekaniska.se

