-DEN BESTE KOMPETANSEN

CNC Produkter AS lover å leve opp til å være den foretrukne
maskineringspartner i Norge. - Din maskinpartner.

Vi er en del av et sterkt industrimiljø
i Leksvik kommune. Her er flere
framgangsrike og godt samarbeidende
bedrifter samlet i et livskraftig nettverk.

FAGFOLK
25 ÅRS ERFARING I FAGET

UNIK KOMPETANSE

CNC Produkter AS leverer dreide og maskinerte produkter til alle typer

Vi har over 50 ansatte, som besitter en unik erfaring og kompetanse.

prosjekter og sammensatte ferdigprodukter. Vi tilbyr komplette løsninger

Dette er hovedårsaken til bedriftens solide posisjon og gode renommé

som dekker deltagelse i utvikling, design og valg av materialer. Videre

i markedet. Nye oppdrag kommer gjerne som følge av anbefalinger fra

monterer, ferdigstiller og tester vi produkter der våre egne og eventuelle

fornøyde kunder.

delleverandørers produkter inngår.
CNC Produkter AS har en moderne, allsidig og velutstyrt maskinpark med
frese- og dreiesentre som kan produsere svært avanserte detaljer.
Vi tilbyr også overflatebehandling i form av fosfatering, sliping, polering og
fornikling. Vi har lang erfaring i bearbeiding av høylegerte metaller som
Inconel, Duplex og Super Duplex, samt titan, syrefast, aluminium og ulike
plastmaterialer. Våre dyktige fagarbeidere har lang erfaring med fine
toleranser, noe som gjør at vi kan levere produkter av meget høy kvalitet.
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Vi har skreddersydd maskinparken for
å oppnå stor fleksibilitet i produksjonen
av små og mellomstore serier.

MODERNE MASKINPARK
Maskinering av detaljer i stål, metaller og plast setter store krav til
kompetanse og maskiner. Vi har skreddersydd maskinparken for å
oppnå stor fleksibilitet i produksjonen av små og mellomstore serier.
I våre CNC-styrte dreiesenter kan vi bearbeide emner opp til Ø850 mm,
maksimal lengde 3200 mm. Maskineringsstørrelse i maskineringssentrene
er opp til L 1500 x B 660 x H 660.
2 stk. 5-akse dreiesenter med robotlader
16 stk. 3-, 4-, og 5-akse dreiesenter
2 stk. 3-, og 4-akse maskineringssenter
Programmer for CNC-benkene lages i GibbsCAM.
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CNC Produkter AS har siden starten i 1989,
utviklet seg til å bli en ledende bedrift
innen sin bransje i Midt-Norge.

BEST PÅ KVALITET OG LEDETID
En av de viktigste grunnpilarene i vår leveranse er kvalitet. For å oppnå

Høy maskineringskompetanse med 25 års

dette er hver enkelt ansatt er ansvarlig og trenet i å ivareta kundens

erfaring innen CNC-maskinering.

kvalitetskrav. Krevende mål kan kontrolleres med 3D-koordinat

Målrettet og omstillingsdyktig organisasjon

målemaskin, eller ved bruk av andre avanserte måleinstrument.

Vi kan motta og bruke de fleste kjente 2D- og 3D-filer.

Vi har i tillegg en egen kvalitetsavdeling som utfører sluttkontroll,

Vi har en moderne og allsidig maskinpark.

og dokumentasjon av produkter etter kundens spesifikasjoner.

Vi er behjelpelige med alt fra prototyper til små og mellomstore serier.

Vårt MPS-system sikrer 100% produksjonsstyring og sporbarhet

Gode og tilrettelagte produksjonslokaler

av ordrekretsløpet og medfølgende dokumentasjon. Våre kunder skal

ISO 9001 sertifisert

oppleve rask responstid på tilbudsgiving, og kort ledetid fra bestilling

Strømlinjet produksjon med:

til ferdig leveranse.

- LEAN manufacturing
- 5S workplace organization
Leveringstrygghet
1 time fra Trondheim (Sintef/NTNU miljøet)
«Leksvik-miljøet» (en del av et større maskineringsmiljø)
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CNC Produkter AS er lokalisert i Leksvik
- noen minutter med hurtigbåt over fjorden
fra teknologihovedstaden Trondheim.
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