Presentasjon:

Pedersen Sveis & Maskinering AS er en mekanisk servicebedrift som har sitt
utspring i fra Pedersen’s Sveiseverksted. Vi holder til på Bøverbru i Vestre Toten
kommune, og er nå en familiebedrift med far - sønn. Pedersen's Sveiseverksted
startet opp i 1985, og har siden da utviklet seg til noe mer enn bare å utføre sveising.
I 2005 gjorde vi om bedriften til et AS og ble da Pedersen Sveis & Maskinering AS.
Pedersen Sveis & Maskinering AS har mesteparten av kundene sine på Gjøvik/
Toten og innenfor Raufoss industri område. Pedersen Sveis & Maskinering AS er
også underleverandør på en rekke områder som f. eks snøryddings utstyr.
Etter 30 år i bransjen har vi vært innom de aller fleste områdene et sveise /mekanisk
verksted kan ønske seg og skaffet oss en meget bra kompetanse på det vi skal
kunne utføre. Vi flyttet inn i nye lokaler januar 2013, og har i dag økt bemanningen til
13 heltids ansatte. Vi har et moderne CNC verksted og en plate/sveiseavdeling med
sertifiserte sveisere og CNC styrte platemaskiner.
Vi ønsker alle gamle og nye kunder hjertelig velkommen til oss her på Bøverbru, og
ser frem til å ta tak i flere nye og spennende oppdrag fremover.
Mvh:
Anders Pedersen
Daglig leder

Tidsriktige lokaler.

CNC Maskinering:
Fresing:
Her er vår helt nye Hyundai Wia F400 – X800 Y460 Z520 – 12000rpm

Maskinen har Fanuc 32i.
Quaser MV 184 P med en vandring på X= 1020 x Y= 610 x Z= 610mm. 25KW spindel med
ECO Cooler system, som gjør at maskinen tåler konstant høy belastning på 12 000 O/min.

Vi føler oss meget godt rustet til å være konkurranse dyktig på frese oppdrag fremmover.
Vi har stor Fag kompetanse på CNC maskinering og bruker i dag MasterCam
programmeringsverktøy.
Operatørene her er dyktige Verktøymakere og meget løsningsorienterte.
Send oss en forespørsel på det dere måtte ha av maskinerings oppdrag, så skal vi gi dere et
godt tilbud.
Verksmester maskinering: Tom Erik Sandbekken Tlf: 482 68 258 e-post
maskinering@pedersensveis.com Produksjon Sjef: Espen Andre` Pedersen Tlf:472 78 413 epost: espen@pedersensveis.com

CNC Dreiing:Colchester Multiturn 3000

Dette er en ny benk med Fanuc styring og en revolver med 8 verktøy. Sving over vange er
460mm og dreielengde er 1500mm. Sving i gap er 730mm x 216mm. 11KW motor og 76mm
spindel boring. Innv kjøling. Vi har også på dreiing, et solid utvalg av verktøy.
Vi har også her dyktige fagarbeidere med fagbrev som Verktøymakere og Maskinarbeidere.

Produksjon Sjef: Espen Andre` Pedersen
Tlf: 47278413
e-post espen@pedersensveis.com

Tlf: 61 19 67 10 e-post anped@online.no

Manuell Fresing- Boring:

Våre manuelle maskiner er i drift hver eneste dag, og vi reparerer deler, lager prototyper
og maskin deler i disse også. Det er fremdeles mange deler det er desidert best økonomi i å
lage i disse, der toleransene ikke er for strenge. Maskinene er godt vedlikeholdt og godt
utrustet til å ta de utruligste operasjonene. Fresemaskinen er en Lagun, og til høyre en stor
IBARMIA søyle boremaskin. Vi tok over mye av Mustad sin verktøyfabrikk når de la ned, så
vi har det utruligste av forskjellige muligheter innen verktøy og maskiner.

Manuell Dreiing:
Vi tar også på oss serviceoppdrag i vår manuelle dreie benk som har en kapasitet på Ø660
x 2000mm. Tar vi ut vangen, kan vi ta opp til Ø 860mm x 200mm. Spindel boring er på
105mm. Vi har tre konversjonelle dreiebenker totalt i forskjellig størrelse. Vi utfører også
hardpålegging på aksler og flater der det er slitasje eller ødelagde deler.

Plate – Sveis- Cnc Skjæring – Cnc knekking:
KOIKE CNC kombi skjæremaskin: PLASMA/GAS

30mm Hardox Plasma skjært (HELT STRØKENT KUTT)

Størrelse på bordet er 1500 x 3000. Maks tykkelse med Plasma er 30mm i stål, aluminium,
rustfritt og syrefast plate. Plasmabrenneren (Hypertherm 105) kan pierce i 25mm tykkelse.
Vi kan skjære opp til 100mm tykt i stål med Gas brenner.
Vi er nå veldig fleksible og kan Skjære- knekke og maskinere deler i eget hus på strak arm.
Her tar vi på oss leie skjæring, og trenger da DXF filer i målestokk 1:1. Vi bistår med
tegning og utvikling av utbrett formater og skjærefiler.
Forespørsler sendes til: post@pedersensveis.com

Plateklipp og Plateknekking:
DURMA AD-R 30220 og SBT 3013
220 Ton og 3 meter med mye variert verktøy. Vi har knekkeverktøy for opp til
25mm tykkelse. Full CNC med 3 akser. Ny saks med kapasitet 12mm på 3 meter.

Sveis:
Innen sveis, så kjører vi med FRONIUS maskiner, som er desidert ledende innen sveis. Her
er fokuset helt strøkne sveiser med null i etterarbeid. Dette fungerer meget bra i
kombinasjon med god sveisetråd og en bra kvalitet på gass. Vi har da 6 digitale
pulsmaskiner og flere konvensjonelle sveisemaskiner samt to Hypertherm plasma for
kutting for hånd.
Vi har også en full digital TIP TIG Puls maskin på 400A som sveiser de mest krevende
sveisene du kan finne. Dette er det ypperste du kan bruke når det virkelig gjelder!!
Våre sveisere har flere sveise sertifikater.

TIP TIG mater tråden selv.

Vi har utstyr for alle typer sveis, og utvikler nye prosedyrer
hele tiden, samt utvider sertifiseringen på våre sveisere hele
tiden.

Diverse maskiner:
Vi har en 80 t kombi maskin som stanser, kapper og nibbler opp til 25mm tykkelse i stål. Vi
klipper opp til 12mm plater i stål og 3m lengder i plate saksa. Vi har også en ny hydraulisk
flatt jerns bøyer og en ny motorisert profil valse og en platevalse som også går flittig på
små serier.
Vi tok over mye av Mustad sin verktøyfabrikk, og har da små herde og anløpnings ovner,
samt hardhets tester. Plansliper – meget godt utstyrt verktøysliper med rundslip utv/innv
slip og magnet.
Vi har 5 store sager der en er CNC styrt, og en for Aluminium.

CNC styrt JACOBSEN Plansliper

Verktøysliper med alt tilgjengelig utstyr

Pedersen Sveis & Maskinering AS utfører også tegne og konstruksjons oppdrag. Vi tegner
3D med Solid Works og 2D Auto Cad. Det gjør at vi også kan ta i mot tegne/modell filer
som dxf, dwg, parasolid og step filer fra andre programmer.

Service-mekaniker oppdrag:
Vi har startet opp en service avdeling der vi utfører forskjellige serviceoppdrag ute hos
kunde. Dette er alt av mekaniske oppdrag uten om Automasjon, pneumatikk og
elektronikk. Vår faste mann har mekanikker fagbrev og er løsnings orientert. Han har
mange års erfaring innen faget.
Kontakt info: Sigfred Eriksen
Tlf: 950 96 690 e-post- post@pedersensveis.com
Vi har holdt på siden 1985 og begynner å få et meget bra utvalg i verktøy, maskiner og
materialer. Vi ligger med både konstruksjons-stål og verktøy-stål i flere legeringer på
lager. Vi har også Messing-Bronse-Aluminium-304-316 og flere typer plast på lager.
Dette er tilgjengelig materialer for våre kunder og har reddet mange ut av en vond knipe.

Vi kan kontaktes på:
Daglig leder: Anders Pedersen
Tlf: 61 19 67 10 Mob: 95 82 96 94
e-post anders@pedersensveis.com eller anped@online.no
Produksjon Sjef og ansvarlig maskinering: Espen Andre` Pedersen
Tlf: 472 78 413
e-post espen@pedersensveis.com
Felles e-post på huset: post@pedersensveis.com
Mvh:

Anders Pedersen
Daglig leder:

Vi kjører, henter og leverer egenproduserte varer,
samt halvfabrikat varer i nærområde.

Korg med lokk produsert hos oss.
lokk

7 meter lang plan og 3 ton

Rørsveising med bakgass i syrefast stål

Referanser:

Beltegående tømmer vinsj

Referanser:

Produksjon av Løfteutstyr:
Beregning-sertifisering

Spesial tilpasset produksjonsutstyr

Transportører til alle formål

Spesialbygd løfteutstyr:
Utvikling-konstruksjon-Produksjon
Dokumentasjon

