
BOCKAD TRÅD - DET ENDA RAKA

FÖR ETT GLÄNSANDE RESULTAT



Vår ytbehandlingsavdelning utför flexibel 
elektrolytisk ytbehandling med korta ledtider. 
Det gäller olika former av ytbehandling, till 
exempel förkromning, förnickling, förzinkning och 
förkoppring.

Vi kan vår sak, har snabba leveranser och jobbar 
efter mottot att inget jobb är för stort eller för litet.  
Forshedaverken är certifierade enligt ISO 9001 

och 14001 och vi har ett ständigt pågående 
förbättringsarbete.

Trådbockning  
& ytbehandling  
med hög 
kapacitet

Forshedaverken erbjuder en helhetslösning för 
trådbockning och ytbehandling i vår anläggning 
i Forsheda. Vi tillverkar produkter med hög kvalitet 
och precision i våra moderna och flexibla maskiner. 
Detta har vi gjort ända sedan vårt familjeägda 
företag grundades 1917. 

Vi bockar din trådprodukt i automatmaskiner från 
Ø1 till Ø10 mm. Om ni önskar plattning, stansning, 
gängning eller fasning löser vi detta. Vi  
har även möjligheter att automatisera  
produktionen, till exempel genom  
pressning eller svetsning i anslutning  
till trådbockningen. 

Vi bockar din trådprodukt i automatmaskiner från 
Ø1 till Ø10 mm. Om ni önskar plattning, stansning, 
gängning eller fasning löser vi detta. Vi 
har även möjligheter att automatisera 

och 14001 och vi har ett ständigt pågående 
förbättringsarbete.

kapacitet



for example, chromium plating, nickel plating, zinc 
plating and copper plating.

We are experts within our field, provide quick 
deliveries and work based on the motto that no job 
is too big or too small.  Forshedaverken is certified 
in accordance with ISO 9001 and 14001 and we 
continuously work with improvement initiatives.

Forshedaverken provides a comprehensive solution 
for wire bending and surface treatment in our plant 
in Forsheda. We manufacture products with high 
quality and precision in our modern and flexible 
machines. We have done this ever since our family-
owned company was founded in 1917. 

We bend your wire products in automated machines 
from Ø1 to Ø10 mm. We provide flattening, stamping, 
thread cutting and chamfering solutions. We also 
have the capacity to automate the production, for 
example, through pressing or welding in connection 
with the wire bending. 

Our surface treatment division conducts flexible 
electrolytic surface treatment with short lead times. 
This applies to different forms of surface treatment, 
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Läs mer på 
www.forshedaverken.se

NYFIKEN PÅ ATT VETA MER?


