
En komplett  
systemleverantör



Heltäckande 
legotillverkare

Blekinge Pressgjuteri bildades 1994 och är idag en komplett systemleverantör. Med passion 

för teknik, ett brett kunnande och ett stort engagemang har företaget placerat sig på 

marknaden som en pålitlig och kompetent legotillverkare.

Hög kvalitet enligt kundens önskemål
Våra kundgrupper fi nns i de fl esta branscher, exempelvis inom de medicintekniska områdena samt företag som tillhandahåller 

komponenter för process- och försvarsindustrin. Vår styrka ligger i att leverera färdiga produkter med höga krav på mångsidighet, 

snabbhet och kvalitet, och till konkurrenskraftiga priser. Vi är med från idéstadiet fram till leveransen av en slutprodukt, i enlighet med 

de miljö- och kvalitets-krav som våra kunder och vi själva specifi cerar.  
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Resurser och 
fl exibilitet 
Huvudkontor fi nns i Sölvesborg, med en anläggning på 5000 kvm. I vårt bolag i Polen fi nns en fabrik 

på 1500 kvm. Genom kontinuerliga investeringar, både historiskt och kommande, har vi idag en 

modern maskinpark med kapacitet som tillgodoser ett stort utbud av kundkategorier och produkter. I 

kombination med kompetent personal och ständig vidareutbildning har vi de bästa förutsättningarna 

för effektiva och fl exibla tillverkningsprocesser.
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En bred maskinpark
CNC-MASKINER
Våra toppmoderna CNC-maskiner tillhandahåller hög 

produktivitet och kvalitet. Maskinparken i den skärande 

bearbetningen består av både vertikala och horisontella 

fl eroperationsmaskiner, med upp till 40 verktygsplatser 

vardera. Vi har även fl eroperationssvarvar med drivna 

verktyg för att säkerställa effektivt och kvalitativt 

precisionsarbete.

Som ett etablerat tillverkningsföretag har vi givetvis även 

tillgång till vanligt förekommande övrig verkstadsutrustning.

PRESSGJUTMASKINER
Våra pressgjutmaskiner säkerställer en tillverkning av 

produkter från 5 gram till ca 15 kg. Det totala spannet för 

klämkraftskapacitet sträcker sig från 320 ton till 1100 ton. 

Maskinerna är robotbestyckade för att säkerställa hög 

produktivitet i kombination med arbetsmiljö och kvalitet.

Maskinparken är i ständig föryngring och därigenom 

upprätthåller vi även vår miljömedvetenhet samt vår 

omtanke om naturen.



Mer än bara ett 
pressgjuteri
Vår tillverkning är specialiserad på pressgjutning av aluminium med 

därtill efterföljande bearbetning, ytbehandling samt montering enligt 

våra kunders önskemål. Vi kan även erbjuda samma tillverkningssteg 

för detaljer i zink. Med ett unikt koncept kontrollerar vi hela kedjan, 

allt från tillverkning av formverktyg till leverans av kompletta system. 

Våra kunder behöver endast välja oss som leverantör, då vi har 

kontroll på hela processen. Det innebär att vi kan garantera både 

snabbhet, kvalitet och den färdiga produktens utseende.  

Pressgjutning sker i en ändamålsenlig maskinpark med hög fl exibilitet 

och produktivitet. I den skärande bearbetningen har vi CNC-styrda 

svarv- och fl eroperationsmaskiner med den senaste tekniken, vilket 

bidrar till en resurssnål och kostnadseffektiv tillverkning.
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THE IDEAL PARTNER FOR 
DIE - CAST FOUNDRIES 

PROCESSING LIGHT ALLOYS 

OMS PRESSE SRL 
25030 Lograto - Brescia Italy 
Via G. di Vittorio, 1/A 
Tel. 0039 030 9973730 
Fax 0039 030 9973729 
E - mail info@omspresse.com 
Web www.omspresse.com 



TOOLS FOR
EFFECTIVE DIE CASTING

En maskinlösning för alla!
edstroms.com

Som en komplett leverantör tillgodoser vi även blästring, trumling, kulpolering, kromatering samt komplett 

pulverlackering. Vi har sedan decennier kompetens för kvalifi cerad montering och kan erbjuda våra kunder många olika 

alternativa lösningar.

För att effektivt och snabbt utan dröjsmål kunna hantera maskin- och verktygsunderhåll har vi en egen verkstad med 

kunnig och erfaren personal.
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Fokus på kvalitet och miljö
Vår personal har en betydande plats i verksamheten. Vi arbetar medvetet med att ta vara på våra medarbetares engagemang och 

kompetens. På Blekinge Pressgjuteri strävar vi efter att skapa en arbetsmiljö där alla känner en äkta gemenskap och där delaktighet, 

tillit och eget ansvar har stor plats.

För att uppnå våra kunders, såväl som våra egna, kvalitets- och miljökrav arbetar vi enligt vårt ledningssystem som är certifi erat 

enligt ISO 9001 och ISO 14001. För att kontrollera och upprätthålla vår produktkvalitet har vi, förutom tolkar och andra vanligt 

förekommande mätdon, även en egen koordinat-mätmaskin. Vårt aktiva miljötänkande yttrar sig exempelvis i att vi investerar i 

moderna maskiner som belastar miljön mindre. Dessutom gjuter vi våra produkter i återvunnen aluminiumlegering. Det är inte bara 

skonsamt mot miljön, det innebär också en bättre slutprodukt.
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Blekinge Pressgjuteri AB 

Tredenborgsvägen 20 

SE-29435 Sölvesborg 

Phone: +46 (0)456 39090

www.bpg-ab.com
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