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I Weland–gruppen (Weland AB med datterselskaber) har vi gennem
tiden skaffet os en god maskinpark og store produktionsresurser.

Vi tilbyder dig nu som underleverandør vor store produktions-
kapacitet på pladebearbejdningsområdet. Når det desuden kan
trækkes på den samlede Weland-gruppens produkter og ekspertice,
gør det os til en lomplet og stærk samarbejdspartner.

Sammen kan vi tilbyde unikke produktionsmuligheder og du behøver
kun én kontaktperson som tager ansvaret for at samle hele eller
dele af din produktion.

Vi har endvidere et stort og omfattende materialelager med mindst
1.500 ton plader i forskellige  materialekvaliteter og godstykkelser.
Det indebærer at vi næsten altid har det rigtige materiale hjemme,
og at vi derfor kan tilbyde leveringstider, som kun få få andre kan
matche.

Det gør os til en unik resurse!

Weland - en unik resurse!
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Konstruktion og mater ia
Weland AB har en stab af meget erfarne og dygtige konstruktører,
som med det mest moderne CAD-udstyr er beredt til at hjælpe
dig med dine konstruktioner.
Weland er ISO 9001 certificeret.

Konstruktion
Tegnestue med erfarne
konstruktører
Fabrikkens tegnestue arbejder med moderne CAD-
udstyr, hvor vi kan være dig behjælpelig med kon-
struktionsarbejdet. Har du færdige tegninger eller
DXF-fil, sker leveringen naturligvis hurtigere.
En del af vore maskiner programmeres på selve
arbejdsstedet, medens f.eks. laserskæremaskinerne
programmeres på 
tegnestuen.

Pladelager er installeret i højlager direkte
ved skæremaskinerne for rationel drift.

�
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r ialehåndtering

Minimering af spild
I forbindelse med tegning og programmering
beregnes udnyttelsesgraden af råmaterialet, så
spildet minimeres.

Konstruktionstegning
Vi kan udføre alle typer konstruktionstegninger,
herunder "udbredningstegning" af totalarealet for
emner, der skal bukkes.

Rationel materialehåndtering
Kvalitetskontrol
Alle led i produktionskæden gennemgår en nøje kontrol og vor 
fabrik arbejder efter kvalitetsstyringssystem ISO 9001.

Rationel håndtering
Weland har altid lagt stor vægt på materialehåndteringen. Med 
det bedst tænkelige udstyr, store rummelige haller med et nøje 
planlagt materiale-flow og med et veluddannet personale, inde-
står vi for en sikker og rationel arbejdsgang med kortest mulige 
leveringstid. Endvidere sikres en varsom og ren materialehånd-
tering ved udelukkende indendørs lagring af råvarer.
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Aluminium 
plade

"Sort" ubehandlet 
plade

Galvaniseret 
plade

Rustfri plade
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Pladelager
Altid mindst 1500 ton 
plader på lager

Omfattende råvarelager
For bedst muligt at kunne leve op til vore kunders ønsker har 
fabrikken valgt at have et pladelager på mindst 1500 ton i mange 
forskellige tykkelser og kvaliteter.
For eksempel Docol 200 fra 0,5 til 3 mm og Domex 355 fra 3 til 
15 mm. Rustfri kval. EN 1.4301, EN 1.4404/1.4436 (syrefast).
Vi har også højstyrkestål Weldox 700E på lager. Andre mate-
rialekvaliteter og dimensioner findes i begrænset omfang.

Ring og hør nærmere!

Runde rør og firkantrør
Vi har også et omfattende lager af runde rør og KKR
i forskellige kvaliteter og dimensioner.
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Perforeret 
plade

Kobberplade 
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Laser- og vandskæring
Laser- og vandstråleskæring er en helt suveræn måde til frem-
stilling af prototyper og emner i små eller mellemstore serier.

Da der ikke behøves specialværktøj, er det en meget økonomisk
og hurtig fremstillingsmetode.

Kontakt os hos Weland og få dine ideer gjort til virkelighed.

Laserskæring, plader

Kapacitet
Weland fabrikken har mere end 20 laserskæringsmaskiner,
som arbejder i skift. Mange af maskinerne er udstyret med 
robot-arme, der plukker og stabler de udskårne emner 
og fjerner skrot fra skærebordet.
I alt har Weland kapacitet til at skære mere end 35 
ton stålplader pr. arbejdsdag.
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g

CAM-skæring
Vort CAD-anlæg er koblet on-line til laser-
skærerne. Det giver kort leveringstid og stor
nøjagtighed.
Anvender du Auto-CAD, kan du sende tegning
i f.eks. DXF-fil, så sparer du programmerings-
omkostningerne.

Prototyper
Laserskæring er en helt suveræn løsning til
fremstilling af prototype-emner og til små
eller mellemstore serier.
Kontakt os vedrørende dine idéer. Vi hjælper
meget gerne med vort top-moderne udstyr.

Chassisdel til skovmaskine,
laserskæres og bukkes i
højkvalitetsstål plade
Weldox 700E.
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Plukkerobot med 7000 sugekopper plukker de 
færdigskårne emner 

....som automatisk placeres på emballagepalle.

En unik maskine der kombinerer laserskæring og
gevindskæring.

Laserskærehovedet skiftes med gevindskærere.
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Laserskæring og gevindskæring 
En planlaserskærer som også kan fremstille gevindskårne 
huller. Helt færdige detaljer med én og samme maskine.
Først skæres alle udskæringer og huller. Derefter skifter maskinen 
laserskærehovedet med gevindværktøj. Der findes ialt 18 gevindbor 
i maskinens magasin.
Efter gevindboringen renskæres alle detaljer og pladeemnet plukkes med 
en robot til emballagepalle.

Materialer
Vore laserskærere skærer i kulstofstål med tykkelser op til
20 mm, rustfrit stål op til 8 mm og i aluminium op til 3 mm.
Også andre typer af materiale kan skæres. I sådanne tilfæl-
de foreslår vi en testkørsel. Maks. pladestørrelse 6000 x
3000 mm.

Skæreflader
Ved laserskæring bliver skæresnittet vinkelret. Jævnheden
på de skårne flader er normalt så stor, at efterfølgende
slibning ikke behøves (tolerance ± 0,1 mm).
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Kompaktlager med bl.a.
laserskåret hejsemodul.

Laserskårne og bukkede
detaljer til møbelindustri.
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Store pladeformater
Vor maskinpark opdateres løbende og vore 
nyeste laserskærere kan klare pladefor-
mater op til 6,0 x 3,0 meter.

Pladeformater op til 6,0 x 3,0 meter.
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Eksempler på rørlaserskæring i såvel runde som
firkantede rør.

12 Weland & Sønner A/S  | Tel. 43 99 75 55

Automatisk skæring af rør
og andet langgods
Vor fabrik har flere typer af rørlaserskærere.
Billederne viser en maskine med fast skærehoved.
Dette er den traditionelle metode til laserskæring
af rør.
På KKR profiler bliver skærefladerne vinkelrette
mod de plane ydersider. Såvel tilskæringer som
udskæringer sker med meget stor præcision og
hurtighed. En suveræn produktionsmetode til både
små og store serier.
Vor maskinpark suppleres og opdateres løbende.
Nedenfor finder du en opgørelse over vor dags-
aktuelle kapacitet.
Vi kan også tilbyde at skære 3-dimensionelt med
bevægeligt skærehoved.

Rørlaserskæring med fast skærehoved

Maks. og min. kapacitet
�Maks. materialelængde 

til skæring: 6500 mm.
�Maks. dimension: Ø 140 mm / 120x120 mm.
�Min. dimension: Ø 10 mm / 10x10 mm.
�Maks. godstykkelse: 8 mm.

Laser09DK.qxd  09-06-18  08.54  Sida 12



Stolper af runde rør eller firkantprofiler tilskæres
og forsynes med huller og udsparringer med stor
præcision og hurtighed i vore moderne rørskære-
maskiner.

Rør og profiler placeres i magasin og fremføres
helt automatisk.

Tilskæring og udskæringer af
emner med meget stor præcision
og hurtighed.
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Vi har stor 
produktionskapacitet
Gennem en årrække har vi samlet stor ekspertice
om rørlaserskæring. Vore maskiner er sammensat
udfra behovet om forskellige egenskaber. For
nærværende råder Weland over 8 rørlaserskærere
af forskellig type og maskinparken justeres og
opdateres løbende.
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Automatisk 3-D skæring med
bevægeligt skærehoved
Weland har flere typer af rørlaserskærere. På billedet t.v. ses en
maskine med bevægeligt skærehoved.
Med bevægeligt skærehoved kan fremstilles detaljer, som ikke
tidligere har kunnet laserskæres. Desuden kan skæres forsænk-
ninger i samme operation som selve hulskæringen. Meget stor
præcision på hvælvede (skrå) snitflader.
Stor kapacitet med automatisk fremkøring af materialet, også i
grove dimensioner. Kapacitet se nedenfor.

Rørlaserskæring med
bevægeligt skærehoved 
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Maks. og min. kapacitet
�Maks. materialelængde til 

skæring: 12.200 mm.
�Maks. dimension: Ø 267 mm / 270x270 mm.
�Min. dimension: Ø 12 mm / 12x12 mm.
�Maks. godstykkelse: 15 mm.
�Maks. vægt: 871 kg eller 72,6 kg/m
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Ved almindelig rørskæring går
snitfladen vinkelret mod rørets
længderetning.

Med 3-D skæring kan snitfla-
derne vinkles mod rørets læng-
deretning.

Forskellen mellem almindelig rørskæring og
3-D skæring med bevægeligt skærehoved:

Rørsamlinger "kant-i-kant" med hvælvede snit-
flader kan skæres med stor præcision. Endog
vinklede tilslutninger og rør i forskellige dimen-
sioner.

Affasninger 

Forsænkninger

Bevægeligt skærehoved 

Eksempel: Et lille rør skal føres
på skrå gennem et grovere rør.
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Maks.- og minimumkapacitet
�Maks. materiellængde 

ved skæring: 18.000 mm
�Maks. dimension: Ø 508 mm  

400 x 400 mm
500 x 300 mm

�Minimum dimension: Ø 80 mm / 80 x 80 mm
�Maks. godstykkelse*: 16 mm (sort stål)

12 mm (rustfri)
Minimum godstykkelse: 2 mm

�Maks. vægt: 3600 kg eller 200 kg/m

* inkl. 3D-skæring

JUMBO rørlaserskæring 
med bevægeligt skærehoved

Skæring i store profiler med
bevægeligt skærehoved.
Weland kan nu tilbyde, som et af de første firmaer
i Norden, 3D ”JUMBO-skæring”. Dette åbner helt
nye produktionsmuligheder i det grove segment.

Denne unikke maskine tilbyder samme præcision
og hurtighed som vore normale rørlasermaskiner.

Til ”JUMBO’en” har vi specieltilpasset en nybyg-
ning på vor svenske fabrik, således at vi nemt
kan transportere lange og tunge profiler til og
fra maskinen.

Udover runde og firkantede profiler kan vi også
skære i ovale og flad-ovale rør, samt i valsede
stålbjælker. Endvidere kan visse andre special-
profiler skæres – SPØRG OS.
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2D-skæring vinkelret på godset.

3D-skæring med snittet placeret i valgfri vinkel på
godset.
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Skæring i kraftige 
pladedimensioner 
Her skærer vi i de rigtig kraftige pladedimen-
sioner med præcision og imponerende hurtighed.
Dobbelt skærehoved ved såvel gas som plasma
og dobbelte borde til oplægning af plader giver
meget stor kapacitet.
Valget mellem gas- eller plasmaskæring bestem-
mes af materiale, kvalitet, tykkelse og ønskede
tolarancer.

Skæremaskine Messer
Multiterm 5000
�2 dobbelte borde 
�2 gasbrændere model Alfa Torch 

(maks. tykkelse 200 mm) 
�2 finplasma model Hyperterm HPR 260 

(maks. tykkelse 35 mm) 

Gas- / plasmaskæring

Skæring i tyk stålplade.
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Dobbelt borde 
Dobbelte borde til oplægning af plader giver stor kapacitet og rationel håndtering.
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Eksempler på vandstråleskårne emner i alm. stål,
rustfrit, aluminium, kobber, messing og gummi.

Anlæg til vandstråleskæring med 4 skærehoveder på én gang.

Vandstråleskæring
Et supplerende alternativ til laserskæring er vandstråleskæring.
Med denne skæremetode kan skæres i stort set alle metaller op til
100 mm tykkelse.
Da der er tale om koldskæring, opstår der ikke "varmezone" i
snittet og derfor ingen strukturforandring i materialet.
Vi kan påtage os skæring i glas, natursten, keramik, gummi, plast,
træ og en række porøse materialer.

Laser09DK.qxd  09-06-18  09.03  Sida 20



21Weland & Sønner A/S  | Tel. 43 99 75 55

Laser09DK.qxd  09-06-18  09.04  Sida 21



1

22 Weland & Sønner A/S  | Tel. 43 99 75 55

Stansning, nibling og p a
Welands store automatstansningsanlæg er udstyret til
håndtering af såvel de emner, der er under bearbejdning,
som til udtagning og stabling af "skeletskrot". Ved hjælp
af en 3-akslet "plukkemekanisme" optages og 
stables de udstansede emner på paller 
til videre bearbejdning.
Anlægget kan bearbejde plader 
i formater op til 3000 x 1500 mm 
og pladetykkelser op til 3 mm.
Stansemaskinen har i alt 45 for-
skellige værktøjer.
Anlægget afsluttes med en panel-
bukkemaskine, som automatisk kan 
bukke alle pladesider i enkle eller mere 
komplicerede bukninger, f.eks. dobbelt buk-
ning eller bukning i en ønsket vinkel.
Anlægget er ideelt til fremstilling af bakker, hylder,
kasser, skabe, bokse og lignende. Maks. pladetykkelse 
til bukning er 2 mm og diagonalmålet på pladen 
må ikke overstige 2700 mm ved automatisk hånd-
tering på arbejdsbordet.

Vore konstruktører kan hjælpe med tegningsarbejde,
men modtager meget gerne dine tegninger i f.eks.
DXF-fil på e-mail.
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Plademagasin

Stanse- og niblingsmaskine

Udtagning og stabling af producerede emner
og af pladeskrot

Panelbukkemaskine

2

3

4

1

2

3

4
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p anelbukning

Sådan arbejder 
panelbukkemaskinen
1. Drejearmen holder pladen fast, mens den ene 

langside bukkes.
2. Pladen drejes 180° og den anden langside 

bukkes.
3. Værktøjet omstilles automatisk, pladen drejes 

90° og den første korte side bukkes.
4. Pladen drejes igen 180° og den sidste korte 

side bukkes.

4

1. 2.

3. 4.
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Automatstansning og b u
Automatstansning
Weland har i sin produktion et automatstansnings-
anlæg af typen Pullmax. Anlægget er udstyret til
håndtering af såvel de emner, der er under bear-
bejdning som til udtagning og stabling af "skelet-
skrot". En-3 akslet "plukkemekanisme" optager og
stabler de producerede emner på palle.
Anlægget kan håndtere plader i størrelser op til
2500 x 1250 mm (i særlige tilfælde op til 3000 x
1250 mm) og pladetykkelser op til 6 mm.

Stansemaskinen har 15 forskellige værktøjsposi-
tioner og hver position kan forsynes med kassette-
værktøj med op til 8 værktøjer.

Vore konstruktører kan hjælpe med tegningsarbejde,
men modtager meget gerne dine tegninger i f.eks.
DXF-fil på e-mail.

Bukning med ønsket radius.

Nogle eksempler på hvad maskinen kan udføre 

Retvinklet bukning.Ombukning for at opnå tykkere
gods ved gevindskæring.

24 Weland & Sønner A/S  | Tel. 43 99 75 55

Laser09DK.qxd  09-06-18  09.04  Sida 24



b ukning

Pladerne hentes i magasinet.

Værktøj skifter på få sekunder i karrusellen.

Robotten henter og stabler de færdige detaljer.

1

2

3

1 2 3

Oppresset hulkant for 
at øge gevindlængden.
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Bukning

800 ton kantpresse 
Med denne kantpresse kan vi påtage os arbejder,
som de færreste kan udføre. Trykkraft på hele 800
ton og med en arbejdslængde på op til 6200 mm.
Med hypermoderne CNC-styring har vi her en
unik resurse.

Kantpresse Beyeler 
PR 800/6,2 med integreret
hydraulisk CNC styret
bombering.
�Trykkraft: 800 ton
�Maks. bukkelængde: 6200 mm
�Værktøjskapacitet: 650 mm
�Slaglængde: 365 mm
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I forbindelse med laser- og vandstråle-
skæring kan tilbydes bukning i NC-styrede
kantbukkemaskiner med trykkraft på 220
ton og med maks. arbejdslængde op til 4 m.

Eksempel på helautomatisk bukningsanlæg
som erstatter 2 mands arbejde!
Kantbukning med 105 ton trykkraft og med
arbejdslængde op til 3 m.
Landet flyttes og indstilles automatisk.
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Efterbearbejdning og k o
Efterbearbejdning

Slibning
Slibning og fasning af laserskårne eller udstansede overflader kan udføres efter ønske.

Ubehandlet plade Sleben plade
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k ontrolmåling

Ubehandlet plade

Maskinbørstet plade

Maskinel afbørstning
En metode til at fjerne oxyd-laget i skærefladerne.
Det er vigtigt for at opnå en god vedhæftning
ved efterfølgende overfladebehandling som f.eks.
lakering.

Afgradning
Smådetaljer kan afgraders for at
fjerne skabe kanter. Både overside
og underside af emner bearbejdes
samtidigt

Før

Efter
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Kontrolmåling

CMM-måling
Vor fabrik kan CMM-måle 
(Co-oridinate Measuring
Machine) med stor hastig-
hed og garanteret nøjagtig-
hed med nyeste teknik.

Faro Gage målearm
Weland AB har ansat en speciel 
måletekniker, der gennemfører 
frekvente kontrolmålinger.
Der anvendes nyeste måletek-
nik og vi har til formålet inve-
steret i en Faro Gage målearm.

Romer Sigma
målearm
2000 mm diameter med nøjagtig-
hed på 0,034 mm.
”Digital rail” for målinger 2000 –
5000 mm med nøjagtighed på 
0,12 mm.
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Skærende bearbejdning
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Fleroperations-
maskiner
Her udføres boring, finjustering af huller, gevindskæring
m.v.
Hvis præcisionen i laserskårne huller skal yderligere 
finjusteres til ønsket tolerance, kan det foretages i disse
maskiner.
Laserskårne huller kan normalt gevindskæres direkte.
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Skærende bearbejdning 
i 3 - og 4- akslede
maskiner.
Vandret bearbejdning, som muliggør bearbejdning af 
emner på op til 3 sider i samme opspænding.
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Robotsvejsning
Svejseafdelingen er den afdeling, som kompletterer
alle andre produktionsenheder. Ved bestilling af
færdige detaljer, hvor vi laserskærer, bukker, trom-
ler og svejser, udnyttes Welands produktionsresur-
ser til fulde.
Som kunde hos Weland får man projektstyring lige
fra fremsendt tegning til det endelige slutprodukt,
således at man slipper for at tænke på transporter
og leveringstider for de forskellige dele.
Mindre projekter håndsvejses, mens større projekter
robotsvejses. Såfremt et svejsearbejde kræver en
opstilling, konstruerer og fremstiller Weland også
dette. Al svejsearbejde udføres iht. SS-EN 287.
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Overfladebehandling
Oplagring

Maling
Weland råder over et moderne malerbehand-
lingsanlæg med rundgående conveyorbane og
tørreovn.

Varmforzinkning
Weland datterselskabet Zinken Weland dispone-
rer over 2 moderne varmforzinkningsanlæg i
Göteborg og i Ulricehamn.

For større kunder eller
produkter i større serier,
som bestilles successivt,
har vi mulighed for på
rationel vis at lagerføre
disse for kundens regning
i vort store automatlager.
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Weland forbeholder sig ret til konstruktionsændringer. Eftertryk forbudt.    

Weland & Sønner A/S • Rugvænget 32 • 2630 Taastrup 
Telefon 43 99 75 55 • Telefax 43 99 85 83
E-mail:weland@weland.dk • www.weland.dk

Returadresse: Weland & Sønner A/S, Rugvænget 32, Postboks 164, 2630 Taastrup.

Information om samtlige Weland produkter 
findes i Weland Produkthåndbog og på  

www.weland.dk 
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