Genom att köpa färdigkapat specialstål vet du alltid
exakt vad din detalj kostar och slipper dessutom
hantera spån och restmaterial.

FARDIGKAPAT
MATERIAL
Kapat stångstål efterfrågas i allt större utsträckning.
Vi har nu ökat kapaciteten i BE Groups produktionscenter i Norrköping, vilket gör att vi kan möta
detta behov.
Färdigkapat specialstål innebär minskat
spill och att materialet kan gå direkt in
i nästa steg i produktionen.
Som kund behöver du varken investera i
kapmaskiner, hantera spån eller restmaterial. Du vet exakt vad din detalj
kostar och vi står för lagerhållning och
optimerar materialåtgången.

I vår maskinpark ingår bandsågar och
höghastighetskapmaskiner anpassade
för olika typer av dimensioner och
seriestorlekar. Via samarbetspartners
ute i Europa kan vi också erbjuda
leveranser av kapat material i betydligt
större format än de vår egen maskinpark hanterar.

HITTAR DU
INTE VAD DU
SÖKER?
Kontakta oss gärna, vårt
stora kontaktnät med
leverantörer runt om i
Europa gör att vi även
kan leverera stålsorter
och dimensioner vi
normalt inte har i lager.

TEKNISK KAPACITET FÖR KAPNING AV SPECIALSTÅL
Höghastighetskap

Kapning med bandsåg

Med dessa kapresurser hanteras större volymer effektivt
med högkvalitativa snitt och snäva toleranser.

Med bandsåg kan både stora och små kvantiteter av
specialstål kapas och dimensionsområdet som kan
hanteras är betydligt större.

Kapområde rundstång:
Kapområde fyrkant:
Kapområde sexkant:
Kaplängd:
Kaptoleranser:
Min. antal för kapning:
Emballering:

20-150 mm
20 x 20 - 150 x 150 mm
150
10-500 mm
+/- 0,2 mm
50 styck
Pall, krage, lamiflex

Kapområde rundstång:
Kapområde fyrkant:
Kapområde sexkant:
Kaplängd:
Kaptolerans:
Min. antal för kapning:
Emballering:

Toleranser vid kapning med bandsåg
Kaplängd, mm

0-149 mm

7-119
120-399
400-999
1000-1999
2000-3999
4000-4999
5000-6000

+/-0,5
+/-0,5
+/-0,8
+/-1,2
+/-2,0
+/-2,5
+/-3,0

Stångdiameter, mm
150-299 mm
+/-1,2
+/-1,2
+/-2,0
+/-2,5
+/-3,0
+/-4,0
+/-4,0

>300 mm
+/-1,5
+/-2,5
+/-2,5
+/-3,0
+/-4,0
+/-5,0
+/-5,0

Ovan är våra standardtoleranser. Kontakta BE vid behov av snävare toleranser.

10 - 510 mm
10 - 510 mm
10 - 510 mm		
10 - 6000 mm
Se tabell nedan
1 styck
Pall, krage, lamiflex

