
Kopparspecialisten

Sveriges ledande tillverkare av  
kundanpassade koppardetaljer





Genom ett långt och nära samarbete med våra  

kunder inom bland annat kraft- och tågindustrin  

har vi skaffat oss en bred erfarenhet inom koppar-

bearbetning. Vi är idag en av Sveriges ledande  

leverantörer av koppardetaljer och vi tillverkar  

detaljer i alla former och utföranden”

”





KONSTRUKTION
Genom vår utvecklingsavdelning erbjuder vi optimerad design 
för bästa funktion till lägsta tänkbara kostnad. Kundorienterad 
och teknisk personal finns på plats och kan rådgiva vid frågor 
avseende dimensionering och utformning. Vi har även skapat 
effektiva och enkla processer utan krav på CAD-ritade underlag.

TILLVERKNING
I vår kopparline finns utrustning för produktion av såväl små 
som stora serier. I maskinparken finns förutom stans- och  
laserskärmaskiner även utrustning för bockning och vridning  
av skenor både på låg- och högkant. Vidare bearbetning kan  
exempelvis vara gradning eller svetsning (enligt ISO 3834  
eller EN 15085). Detaljerna kan även förses med olika typer  
av presselement eller isoleringar allt enligt våra kunders  
önskemål. Ytbehandling erbjuds via våra skickliga partners.





VI ERBJUDER 
•  Egen utvecklingsavdelning med konstruktörer som  

möjliggör optimerad design

•  Stansning och bockning av skenor i NC-maskiner

•  Koordinatstansning av komponenter från kopparplåt

•  Laserskärning av detaljer från kopparplåt

•  Låg- och högkantsbockning samt vridning/twistning  
av skenor

•  Bandmatade pressar för artiklar i stor volym

•  Montering av alla typer av presselement

•  Fleroperationsmaskin för avancerad bearbetning

•  Svetsning och lödning

•  Samtliga ytbehandlingsmetoder

•  Alla standarddimensioner tillgängliga på lager

•  Fördelaktiga prisnivåer både på små och stora serier

•  Flexibel och snabbomställd maskinpark



AQ Components Västerås AB
Kretskortsvägen 6, SE-721 36 Västerås
Tel växel +46 21 470 33 30
Mail: AQCV.Offerter@aqg.se
www.aqg.se

WE ARE RELIABLE

Kunden 
i fokus

Enkelhet

Entre-
prenörs-

anda

Mod och 
respekt

Kostnads-
effektivitet

AQ Group är en global tillverkare av komponenter 
och system för industrikunder med höga krav. Den 

konsoliderade kunskapen i AQ Group, tillsammans 
med en global närvaro, erbjuder unika fördelar  

för kunder runt om i världen.


