GUMMI

”

Vi jobbar för att kunna vara med våra kunder från idé,
konstruktion, verktygsframtagning till färdig produkt.

LIMO

VI ÄR ISO 9001 OCH ISO 1401 CERTIFIERADE FÖR
ATT GARANTERA DEN DAGLIGA KVALITÉN OCH
FÖR ATT HA ETT REDOVISAT MILJÖTÄNKANDE.

”

OM OSS
LIMO AB – med mångårig erfarenhet inom gummiindustrin – med tillverkning i Sverige och Rumänien sedan 1952. Vi förser våra kunder med idé,
konstruktion, verktygsframtagning och produktion
av färdig produkt.
LIMO arbetar både med enstycks- och serieproduktion. Tillverkningen av enstycksprodukter görs från
vår svenska verkstad i Norrköping, där vi handbygger
produkterna.
Serieproduktion görs i fabriken i Rumänien, där
vi tillverkar serier i mängder av olika storlekar. Vi
har även egen formtillverkning och produktion av
metalldelar som kan ingå i den färdiga produkten.
En av våra specialiteter är olika typer av vibrations
och chockisolatorer.
Vi erbjuder dessutom olika nivåer av kvalitetskontroll, även avancerade materialprover – allt för att
uppfylla t ex militära kvalitetsnormer.

LIMO är certifierade enligt ISO9000 och ISO14000

Konstruktion

Vibrationsisolatorer
Tätningar
Genomföringar
Gummi-metall bindningar
Maskinfötter
Impellrar
Stosar
Gripbackar

Konstruktion
Stansat
Stansning av olika gummi och plastmaterial så
som packningar, lister och isoleringsskivor.

Beklädnad
Gummibeklädnad av allt från stup, rännor, pumphjul,
omrörningspropellrar till stora trummor och kar. Beklädnad
sker i olika gummikvalitéer beroende på applikationskraven.

Gummiduk
Vårt sortiment av gummiduk är inriktat på
så kallade slitgummikvaliteter från Linatex.
Vi erbjuder även andra gummidukar så som
silikon, viton, vävarmerade dukar och olika
typer av gummimattor.

Pressformat
Våra metoder är kompressions- och injektionspressning.
Genom vår egen verktygsavdelning har vi möjlighet att
reducera kostnaderna för olika mellanhänder. Närheten gör att vi
har full kontroll på verktygsutformningen, och kan vara effektiva i
olika seriestorlekar.

Produktion

Produktion
Handupplagt
På verkstaden i Norrköping har vi duktiga
verkstadstekniker som kan handbygga många
gummiartiklar i småserier. Perfekt när man inte
vill tillverka nya verktyg för pressformning.

Några exempel på unika LIMO-produktioner kan vara:
-

Keramiska pressformar med längder över 2 meter
Dockportstätningar
Specialtätningar
Gripbackar
Slang i stora dimensioner

Verktyg och ståldetaljer
I Rumänien har vi egen tillverkning av både
pressverktyg och gjutna artiklar. Detta ger
oss full kontroll på både utförande och kvalité,
och dessutom minskar vi antalet mellanhänder.
Till nytta för dig som slutkund.

”

Vi reducerar antalet mellanhänder vid pressverktygsframtagningen – till nytta för dig som slutkund.

”

LIMO AB – med mångårig erfarenhet inom gummiindustrin – med tillverkning i Sverige och Rumänien sedan
1952. Vi förser våra kunder med idé, konstruktion,
verktygsframtagning och produktion av färdig produkt.
LIMO arbetar både med enstycks- och serieproduktion. Tillverkningen av enstycksprodukter görs från vår
svenska verkstad i Norrköping, där vi handbygger produkterna. Serieproduktion görs i fabriken i Rumänien, där vi
tillverkar serier i mängder av olika storlekar. Vi har även
egen formtillverkning och produktion av metalldelar som
kan ingå i den färdiga produkten. En av våra specialiteter
är olika typer av vibrations- och chockisolatorer.
Vi erbjuder dessutom olika nivåer av kvalitetskontroller och avancerade materialprover – för att kunna
uppfylla t ex militära kvalitetsnormer.

