
Presisjonsteknologi  
i nye dimensjoner
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Vår kompetanse
Erfaring, innovasjon og koordinering garanterer perfekte 
løsninger av komplekse oppgaver



Vi er spesialister på bearbeiding av HARDOX,

fra blikk til monteringsferdig byggedel,

for eksempel tipplan, konteinere, 

knusemaskiner, siktetromler, skuffer...

Kolstad Steel leverer byggedeler etter mål.
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Kolstad Steel GmbH med kontorer i Hamburg og Trondheim er spesialist på levering av tilskjæ-

ringer, kant- og bøyedeler til komplekse byggemoduler av stål, edelstål og aluminium. Med den 

mest moderne brenn-, laser- og fi nstråleplasma og skråkantteknologi kan monteringsklare 

blikkomponenter så vel som kompliserte komplettløsninger av høyeste kvalitet produseres etter 

kundens ønske.

Nye dimensjoner i bearbeidingsteknologien gjør det mulig for oss å produsere byggedeler med 

svært store størrelser, også av svært hardt og slitesterkt stål, som for eksempel WELDOX og 

HARDOX. Ved dette garanterer vi den aller høyeste kvalitet, presisjon og de aller smaleste 

toleranser, uunnværlige for våre fornøyde kunder i nyttekjøretøyer, maskiner og kraner.

Vår erfarne gruppe av medarbeidere er tilgjengelig for deg over hele Europa. Det at du bruker 

oss er til fordel for deg!

HVORFOR KOLSTAD STEEL?

• Støpeteknologi med kvalitet og effektivitet uten kompromisser

• Trendsettende teknologi for usedvanlige oppgaver

• Svært nær kundene over hele Europa



LASERSKJÆRING 
Det er den store produksjonsfleksibiliteten som er grunnen til at den har fått en anerkjennelse 

som uunnværlig grunnteknologi. Nøyaktige mål og minimal varmedeformering på byggdelen er 

bare noen av fordelene som overbeviser deg i møte med de svært gode skjæreegenskapene. 

Laserteknologi er ideell til skjæring, sveising og gravering av skrift.

opp til en lengde på 36 000 mm

svart materiale opp til t = 25 mm og mulighet for et fasesnitt  fra  +/- 47°

edelstål opp til t = 25 mm

aluminium opp til t = 12 mm
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SKJÆRETEKNOLOGI FOR PRESISJON

• For alle blikktyper, alle ståltyper, alle kvaliteter

• Med et stort og fleksibelt utvalg av den aller nyeste teknologi

• Alltid den riktige løsningen for ditt behov



BRENNSKJÆRING
Prosessen egner seg spesielt godt til bearbeiding av svært tykt materiale. Med sitt svært lave 

energiforbruk er brennskjæring svært godt egnet til kostnadsbevisst anvendelse.

opp til en lengde på 30 000 mm

skjæremuligheter opp til t = 300 mm

med mulighet til forberedning av sveiseskjøt

FINSTRÅLEPLASMASKJÆRING
Finstråleplasmateknologi egner seg først og fremst til små skjærevinkler. Den er økonomisk, har 

høy skjærehastighet og rene snittkanter og er et ekte alternativ til laserteknologi. I motsetning til 

brennskjæring blir materialet ved finplasmaskjæring skåret med ekstra elektrisitet.

opp til en lengde på 30 000 mm

med mulighet til et fasesnitt på +/- 45°

skjæremuligheter opp til t = 60 mm

merking og signering mulig

5

HØY PRESISJON
Den mest moderne teknologien for  
individuelle skjæringer



HARDOX  – Et stål 
optimerer kvaliteten og 
levetiden til dine byggede-
ler, maskiner, tipplan og 
konteinere.
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Nye dimensjoner
Med skråkantpressen er det mulighet for lengder opp til 20 000 mm
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SKRÅKANTTEKNOLOGI
I skråkantteknologien utnytter vi alle dimensjoner av kaldstøpingen. Fra den enkle u-profilen 

til komplisert flerkantet støping – vi er utrustet for alt. Om det er normalt byggestål eller svært 

hardt slitestål – utstyret klarer alt dette.

Skråkantlengder opp til 20 000 mm

SKRÅKANTER ETTER MÅL

• Den riktige teknologien fra standard til helt individuelt tilpassede former

• Vi gjør ekstreme lengder på skråkanter mulig

• Vi er spesialister på bearbeiding av HARDOX



MODULPRODUKSJON
Vårt bearbeidingsspektrum blir til til sveisemoduler etter dine spesifikasjoner. Med pålitelig  

og godkjent sveisedrift og samarbeidspartnere med produsentkvalifikasjoner i henhold til  

DIN 18800-7: 2002-09 klasse E med utvidelse for produksjon av teleskoputleggere av 

svært hardt finkornstål (DIN15018), realiserer vi komplettløsninger.

KOMPLETTLØSNINGER

• Vi produserer monteringsklare komponenter med de smaleste toleranser

• Bearbeiding av blikk – så individuelt som du ønsker det

• Komplettproduksjon muliggjør effektiv og rask sluttmontering

MEKANISK BEARBEIDING
Som tilbyder av komplettløsninger har vi en stor bredde av mekaniske bearbeidingsteknikker: 

boring, fresing, senking og gjengeskjæring.

OVERFLATEBEKLEDNING
– Pulverbelegg

– Lakkering

– KTL-belegg

– Ildgalvanisering
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Kompleksitet
Fra totalservice og kompetent rådgivning til 
sluttmontering
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VI LEVERER TIL
• Kranbygging

• Bygging av byggemaskiner

• Bygging av nyttekjøretøyer

• Bygging av skinnekjøretøyer

• Maskinbygging

• Heiseteknologi

• Vindkraftteknologi

• Offshoreteknologi

• Miljøteknologi
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Vi er like krevende som deg. Kvalitet, mangesidighet, nærhet til kundene, 
punktlighet – Kolstadsteel kan tilby deg mye.



Vi er til stede for deg  

Kolstad Steel GmbH 

Mühlendamm 84 A 

22087 Hamburg 

Tyskland

T +49 (0) 40 2 27 59-190 

F +49 (0) 40 2 27 59-092 

info@kolstadsteel.de 

www.kolstadsteel.de


