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Den nya produktionslinjen blir Nordens moder-
naste anläggning för bearbetning av balk, stång 
och rör.

Utöver transportbanor och överlämningsbord, 
där allt material hämtas och lämnas automatiskt, 
består den av tre integrerade produktionsceller:
• En för blästring och målning
•  En för borrning, gängning, fräsning, kapning 

och märkning
•  En för enbart kapning och märkning

FLERA NYA MÖJLIGHETER 
Bearbetning och förädling av stål har länge varit 
en del av BE Groups erbjudande. I den nya anlägg-
ningen tillförs en rad tjänster. Bland annat:
•  specialkap, typ näs- eller spetskapning
•  fasning och fogberedning
• måttsättning och märkning med ritsning, till 

exempel för livavstyvning
• automatisk märkning med inkjet-målning, 

till exempel för individmärkning av artiklar

KORTARE LEDTIDER 
Ledtiderna kortas när all produktionen automati-
seras. Den manuella hanteringen minimeras och 
f lera moment kan utföras samtidigt. Bearbetning 
som tidigare gjordes av kunden själv kan nu göras 
av BE. För kunden innebär det färre transporter 
samt snabbare och mer tillförlitliga leveranser.

ETT BÄTTRE 
ERBJUDANDE
Kortare ledtider, snävare toleranser, ökad leveranssäkerhet och inte 

minst: ett utökat tekniskt erbjudande. BE Groups nya automatiserade 

produktionslinje gör både BE och företagets kunder ännu mer 

konkurrenskraftiga. 

SNÄVARE TOLERANSER
Precisionen ökar betydligt när måttsättning och 
märkning styrs digitalt. Övergång från kapning 
med klinga till bandkap möjliggör snävare tole-
ranser, något som inte minst industrin efterfrågar.

UTÖKAT TEKNISKT ERBJUDANDE
Utöver kapning, borrning, blästring och målning 
tillkommer f lera nya moment, t ex fogberedning, 
spets/näskap, fräsning av avlånga hål för ökad 
f lexibilitet vid bultförband och genomförningar 
samt märkning och måttsättning med ritsning 
och inkjet-målning.

SÄKRARE LEVERANSER
Den automatiserade processen ger ett bättre pro-
duktionsf löde och ökad precision i varje moment. 
Kvaliteten säkras när all produktion kan ske i 
BE:s egen anläggning. Manuella lyft och för-
f lyttningar minimeras och tidsödande och kost-
samma transporter elimineras.

MILJÖ- OCH KLIMATSMART
Med effektivare och mer moderna produktions-
metoder minskar påverkan på miljön och klima-
tet. Det handlar om allt från materialoptimering 
och minskat spill vid exempelvis kapning, till 
effektivare energianvändning, bättre arbetsmiljö 
samt mer kompletta leveranser.



NORDENS MODERNASTE PRODUKTIONSLINJE
KOSTNADSEFFEK T IVA PROCESSER •  M ATER IALOPT IMER ING • KOMPLET TA LEVER ANSER

RENÉ PAZUR, 
TEKNISK SÄLJCHEF BE GROUP:
– Vi vet att efterfrågan på den här typen av material och tjänster kommer att öka fram-
över. För våra kunder innebär det att vi tar en investering som de annars hade behövt 
göra. Ingen av våra konkurrenter har en så komplett anläggning. Det är en unik lösning 
som gör både oss och våra kunder mer konkurrenskraftiga.

– Idag gör många kunder, inte minst byggsmederna, en hel del bearbetning själva. 
Allt från håltagning och borrning till tillverkning av topp- och fotplåtar. Nu kommer 
de att kunna få allt detta från oss i koordinerade leveranser, vilket innebär stora fördelar 
inte bara ekonomiskt och tidsmässigt utan också för klimatet.

SAGT OM DEN NYA 
PRODUK TIONSL INJEN:

4.Blästring och målning
Cell för blästring och målning av profiler upp till max 

HEB 1000 eller för material med max 2500 millimeters 

bredd. Blästring till SA 2,5 samt målning med röd eller 

grå tvåkomponents epoxyfärg i tjocklek 15-40 μm.

1. Automatiserade flöden
Digitalt stöd och transportbanor som 

löper genom hela anläggningen ger 

stöd för en helautomatiserad process 

med kortare genomloppstider.

3. Kapning
Vid beställningar av enbart kapat 

material kan cellen med separat 

bandsåg användas. Även här kan 

materialet individmärkas med inkjet.

2. Kapning, borrning, fräsning 
och märkning
Cell för kapning, borrning, fräsning 

och märkning i en integrerad process 

erbjuder många nya möjligheter för 

bearbetning av balk, profiler och rör.
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MER ÄN BARA 
EN LEVERANTÖR
På BE Group har vi alltid haft som ambition att vara lyhörda mot marknaden 
och våra kunders behov. Vi arbetar långsiktigt och med fokus på hållbarhet, 
men ska också vara dynamiska, f lexibla och nytänkande.

Långsiktiga och nytänkande. Investeringen i en ny modern produktionslinje 
är precis vad detta handlar om. Det är en av de största satsningarna i företa-
gets historia, och den görs i en tid när konjunkturen står och väger. En del 
väljer då att dra i nödbromsen. Vi väljer att jobba vidare mot de långsiktiga 
mål och värderingar vi satt upp med ett erbjudande som vi tror stenhårt på.

I 135 år har BE Group försett marknaden med stål i alla tänkbara format och 
kvaliteter. I grunden är vi en stålleverantör. Men vi är också så mycket mer. 
Vi vill och ska vara en samarbetspartner som bygger hållbara och förtroen-
defulla relationer. Som skapar mervärde åt andra – kunder, leverantörer och 
våra egna anställda.

Vår nya helautomatiserade produktionslinje gör oss unika. Den italienska 
leverantören FICEP är världsledande på den här typen av automatiserade lös-
ningar för bearbetning av stål. Anläggningen blir – som du har kunnat läsa i 
den här broschyren – den modernaste produktionslinjen för den modernaste 
produktionslinjen för bearbetning av balk, stång och rör i Norden.




