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Vibrationsisolatorer
Tätningar
Genomföringar
Gummi-metall bindningar
Maskinfötter
Impellrar
Stosar
Gripbackar

Vattenskärning - En kall bearbet-
ning som har låga ställkostnader, 
minimalt spill och ingen förstörande 
värmeutveckling. Perfekt för små till 
mellanstora serier och fungerar för 
olika metaller, sten, keramiska
material, plaster och gummi.

Dessutom - ett perfekt arbets- 
besparande alternativ som
förbearbetning/grovbearbetning 
vid mer komplicerade produktioner.



Vattenskärning

LIMO Lego

Vår lego-avdelning jobbar i dag både  
med stansning och vattenskärning:

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

Vattenskärning på små- och medelstora serier, som 
fungerar på de flesta hårda till medelmjuka material.

Vattenskärning för små serier

En kall bearbetning som har låga ställkostnader, minimalt spill 
och ingen förstörande värmeutveckling. Perfekt för små- och 
mellanstora serier och fungerar för metaller, sten, keramiska 
material, plaster och gummi.

Dessutom - ett perfekt arbetsbesparande alternativ som 
förbearbetning/grovbearbetning vid mer komplicerade
produktioner.

Rena snitt med god precision

Metoden minimerar behövet av efterbearbetning på grund 
av den jämna snittytan och utan värmeutveckling slipper 

du även sprickbildning och annan metallisk förändring 
 

 Vi bearbetar material i olika tjocklekar och med en maximal 
skäryta på 2 x 3 m. Tolleransen är +/- 0,1 mm

Kontakt oss om du vill veta mer!

CAD-support

Genom vår egen CAD-avdelning har vi möjlighet att 
reducera dina kostnaderna för olika mellanhänder. När-
heten och rutinen gör att vi har full kontroll, och kan vara 
effektiva i olika skeden av produktionen.

Vi kan även vara behjälpliga med mer avancerad CAD-
ritning och konstruktion - kontakta oss för mer information.



LIMO AB tillverkar industrikomponenter och process-

utrustning i små till större serier efter våra kunders 

önskemål. Vi har egen formtillverkning och produktion 

av metalldelar som kan ingå i den färdiga slutprodukten.

Därför kan vi erbjuda en hög kvalitétskontroll och 

avancerade materialprover för att även uppfylla militära 

kvalitétsnormer.

Vi är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 vilket 

garanterar en hög kvalitet och ett genomgående 

miljötänkande. Våra produkter och kunskaper medverkar 

därför till lägre underhållskostnader för våra kunder.

Vattenskärning och stansning är bara en liten del av 

vårt tjänste- och produktsortiment. 

Kontakta LIMOs säljavdelning för mer  


