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Vi vill vara din kompletta partner och tillverkare av rör-  

och plåtprodukter. Till oss är du välkommen med  

allt från en enskild detalj till en förädlad helhetslösning.

Vi kommer gärna tidigt in i våra kunders projekt.  

Med vår produktionserfarenhet hittar vi kvalitativa och 

kostnadseffektiva lösningar. Vi hjälper till med konstruktion, 

framtagning av ritningsunderlag och prototyper.

EN KOMPLETT  
SAMARBETSPARTNER

Anderssons Mekaniska har sin bas i Skillingaryd,  

mitt i expansiva Gnosjöregionen! 

Företaget har funnits sedan 1960-talet och har lång 

erfarenhet som underleverantör. Vårt engagemang  

och höga ambitionsnivå gör oss till en kvalitetssäker  

och trygg samarbetspartner.



VÅRA SPECIALITETER
Anderssons Mekaniska bockar rör – med eller utan 

dorn, fastradie, friradie eller variabelradie. Detta gör vi i 

rundrör, fyrkantsrör plattovala eller elliptiska rör. Vi har en 

modern maskinpark och genom att förena detta med vår 

kunskap tillgodoser vi dina behov.

I vår rörlaser kan vi utföra komplexa former utan några 

dyra verktygskostnader, samtidigt som laserskärning 

ger stor flexibilitet i både små och stora serier. Vi är 

dessutom unika med att kunna leverera skurna rör med 

en färdig längd över sex meter.

Laserskärning i plåt hanterar vi i vår plåtlaser med 

integrerad i- och urladdare för effektivare drift. 

Laserskärning är en flexibel metod för såväl korta som 

långa serier. Det passar också bra vid framtagning  

av prototyper och fungerar lika bra i både tunna och 

tjocka material.
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På vår svetsavdelning har vi två svetsrobotar, varav en är utrustad 

med CMT och en med MIG/MAG och plasma. Utöver detta har vi 

flera manuella stationer där vi svetsar med MIG/MAG och TIG.

Vi erbjuder även övrig bearbetning i form av exempelvis 

kantpressning, fräsning, försänkning, gängning, stansning, 

slipning, montering och packning. Vi tillhandahåller ytbehandling 

eller om du har några andra önskemål.

Kontakta oss så hjälper vi dig!

VI UPPFYLLER  
DINA ÖNSKEMÅL!


