Modern plåtteknik
med känsla för detaljerna
EBV Plåt AB startade 1948 och är idag en komplett

I vår moderna produktionslina kan vi utföra laserskär-

partner inom legoproduktion av komplexa plåtdetaljer.

ning, stansning, kantpressning, svetsning med mera.

Vi har en hög teknisk kompetens och en målinriktad

Vårt mål är att alltid leverera de bästa detaljerna inom

produktion. Verksamheten som ligger i Emmaboda

satta tidsramar. Därför arbetar vi med att ständiga för-

förvärvades 2008 av Anders och Madeleine Petersson

bättra och optimera vår kapacitet, vår organisation och

som förfinat och optimerat produktionen ytterligare.

våra kundkontakter. På så sätt säkerställer vi leveranssäkerhet, kvalitet och tillströmning av återkommande

EBV Plåt AB tillverkar kvalitetsprodukter som består

uppdrag.

av komplexa plåtdetaljer. Vi vill att varje uppdragsgivare alltid ska känna förtroende och vara tillfredsställd
med kvalitet och leveranssäkerhet. Bland våra uppdragsgivare hittas Eventus Design AB, ITT Water and
Wastewater AB, Motoman Robotics, LGG-Inneklimat,
Svedholm Design AB m.fl.

Exempel på vad EBV tillverkar

Spiskåpor

Informationskiosker

Armatur Atoll

En av våra produkter som vi tillverkar
på uppdrag är denna spiskåpa för dolt
montage, bakom skåpslucka. Den tillverkas
i borstad rostfri plåt samt pulverlackerad
varmförzinkad plåt. Kåpan tillverkas
i tre storlekar.

Datorskåp utformat för att passa in i de flesta
miljöer. Stommen är robust men samtidigt
lätt och väl ventilerad som är enkel att
montera.

Nyutvecklad armatur med spegel och
klädkrok. EBV ansvarar för tillverkning
och montering.

Bearbetning:
Laserskärning, stansning, bockning,
trumling, svetsning, pulverlackering och
montering. EBV ansvarar för lagerhållning
och distribution till slutkund.

Bearbetning:
Laserskärning, stansning, bockning,
pulverlackering och montering.

Bearbetning:
Laserskärning, valsning, bockning,
svetsning, pulverlackering samt montering av ledbelysning.

Lång erfarenhet
och bred
kompetens

Laserskärning
Vi laserskär kolstål
upp till 10 mm
och rostfritt upp till 6 mm.
Format 3000 x 1500 mm.

Stansning
Vi stansar bl.a. stål, aluminium och
mässing i tjocklekar upp till 5 mm.

Kantpressning
Vi klarar presslängder upp till 3 m med en
presskraft på 200 ton.

Svetsning
Vi svetsar i kolstål, rostfritt och aluminium.
Vi utför även svetsbultning på EBV.

Montering
I vår montering utför vi både mekaniskt montage och elmontage.
Vår montering av datorskåp är SEMKO-certifierad.

Övrig bearbetning
Vi utför även borrning, gängning, valsning och trumling.

Ytbehandling
Vi levererar kompletta detaljer med pulver- eller våtlack,
galvanisering, eloxering etc.

Utvägen 6, SE 361 31 Emmaboda
Tel: 0471 108 10 Fax: 0471 134 25
e-post: info@ebv-ab.se
www.ebv-ab.se

Vi är miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001: 2008 och ISO 14000

