1986 bildades Aluminiumsvets av två personer med erfarenheter av verkstadsindustrin sen
slutet av -60 talet. Grundpelarna i företaget var tillverkning av aluminiumtankar för
petroleumtransport och kärror för sophantering.
1998 började Nicklas Karlsson på företaget och tog 2009 över ägandet.
Legotillverkning av produkter i olika förädlingsgrad innehållande moment som klippning,
laserskärning, bockning, rundvalsning av profiler och plåt, slipning, polering och montering
är vår vardag men det är svetsning som verksamheten kretsar kring.
Allt från enbart formatklippt plåt till färdigmålad produkt levereras.
Aluminium och rostfritt står för ca. hälften var av vår produktion
Skärande bearbetning och ytbehandling köper vi in av väl inarbetade kanaler.
Under 2011 utökade vi verksamheten att även omfatta laserskärning för att kunna uppfylla
våra kunders behov av snabba leveranser av laserskuret material. Det hjälpte förstås även till
att underlätta för oss själva när vi utvecklar och tar fram nya produkter till våra kunder.
Med denna investeringen blev vi ännu snabbare och mer kompletta.
Denna investeringen skedde i samarbete med Swecut vattenskärning AB där det kompletterar
även deras verksamhet väl.
Aluminiumsvets kunder finns idag bland påbyggare av lastbilar och släp, åkerier,
elkraftsindustrin, bygg, båtfabrikanter, produktutvecklingsbyråer m.fl.
Listan över kundsegment kan göras lång likaså de produkter vi tillverkar åt dem.
Verksamheten bedrivs i ändamålsenliga lokaler på Idrottsvägen i Skänninge.
Stora lokaler med högt i tak och med tillhörande traverser, flexibla ytor och en för
verksamheten väl anpassad maskinpark svarar för att vi kan uppfylla Era krav på små och
stora produkter och serier.
Största delen av produktionen består av produkter i små serier och enstyckstillverkning.
Så både små och stora jobb hjälper vi er gärna med.
Vår slogan ”Gör idé till verklighet” har vi inte gått bet på än, men utmana oss gärna.
Personalstyrkan består idag av 7 personer, 5 man på golvet, Nicklas Karlsson som sköter
produktion och Angelica Samuelsson som sköter administration.
Klyscha kan tyckas men vad gäller rätt kvalitet och leveranssäkerhet ligger vi mycket bra till
tack vare en flexibel snabb organisation, och det viktigaste, engagerad personal!

