
Vår målsättning är att vara lika mångsidiga som en schweizisk armékniv.  

Vi arbetar dagligen med processer såsom svarvning, fräsning, centerlesslipning, 

dubbslipning, rullgängning, montering och lasermärkning.

Men vi är inte rädda för att hjälpa till med andra saker. Vi har hjälpt kunder 

med att ordna ytbehandling, värmebehandling, logistik och emballage. Vi har 

länge jobbat med att själva ta fram automatiseringslösningar för de detaljer vi 

tillverkar för att erbjuda kunden högre kvalitet, kortare ledtider och en bättre 

totalekonomi. 

Behöver du hjälp? Kontakta oss!

Landeryds Mekaniska Verkstad AB är ett familjeföretag med anor från  

1940-talet som idag drivs av familjen Ivarsson. 

Företaget förfogar över närmare 9 000 kvadratmeter industriyta i Landeryd, 

beläget vid landskapsgränsen mellan Halland och Småland.
Landeryds Mekaniska Verkstad AB

Ängvägen 15 · Box 9 · 314 04  Landeryd

Tel 0371-401 44 · Fax 0371-403 34

E-post info@landerydsmekaniska.se

www.landerydsmekaniska.se

Lite snack – mycket verkstad

Skanna QR-koden  
med din mobil.
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Mångsidig som en schweizisk armékniv

Gängning
Vi tillverkar både skurna och 

rullade gängor. Skurna gängor gör 

vi främst i våra CNC-maskiner. Vi 

rullar utvändiga gängor från M3 

upp till M42.

Svarvning
Vår moderna och mångsidiga 

maskinpark består av 14 CNC-

styrda svarvar varav flertalet är 

utrustade med så kallad  

C- och Y-axel.

Fräsning
När det gäller fräsning arbetar  

vi både med treaxliga och 

femaxliga fleropar som kan 

bearbeta detaljer med storlekar 

upp till 400 millimeter (längd/

bredd/höjd).

Montering
Vi hjälper flera av våra kunder 

med montering av detaljer. 

Det är extra roligt att arbeta 

med produkter där vi kan ta ett 

helhetsansvar över ingående 

komponenter och leverera en 

färdig produkt.

Idéer
Vi hjälper ofta kunder med allt 

från produktionslösningar till 

utformning av returemballage 

och logistik. Vi har även tagit 

fram egna produkter, till exempel 

modulsystemet SnapWeld®. 

Kvalitet och kontroll
I vårt mätlabb har vi det 

mesta i utrustningsväg för 

kvalitetssäkring av våra detaljer. 

Vi är certifierade enligt ISO 

9001:2008 och ISO 14001:2004.

Slipning
Centerless- och 

dubbslipning är ett 

komplement till vår 

svarvningsverksamhet.  

Vi kan genomgångsslipa 

och insticksslipa cylindriska 

detaljer med diametrar  

från 6 millimeter och upp  

till 40 millimeter.


