
Vi er en anerkendt leverandør  
af skræddersyede løsninger i 

stål, rustfrit stål og aluminium
Rådgivning og produktion under ét tag.





Hvorfor skal du handle med  
Solid production? 
Solid production er totalleverandør af løsninger i stål, rustfri stål  
og aluminium. Vi har kort leveringstid, lave udviklingsomkostninger,  
mindre koordinering og enkle godkendelsesprocesser. Vores kunder 
er typisk industri virksomheder med behov for udvikling af skrædder- 
syede løsninger i tæt samarbejde med vores specialister.
 
 
Vores ekspertise er din ekspertise
Vi besidder en lang række tekniske og lovgivningsmæssige kompetencer,  
som vi stiller til rådighed for vores kunder.

Rådgivning
Vi tilbyder rådgivning inden for maskinsikkerhed og CE-mærkning. Det er 
vores erfaring, at det giver stor værdi for kunden at inddrage os tidligt  
i udviklingsfasen, så vi sammen kan finde den optimale løsning. Vi har  
opbygget vores ekspertise gennem mange års samarbejde med vind- 
mølleindustrien og byggebranchen.

Et andet specialområde er risikovurdering af nyt og ældre produktions- 
udstyr. Vi kan gennemføre vurderingen meget tidligt i idefasen, hvilket 
sparer mange omkostninger og det reducerer risikoen for problemer 
med sikkerhedslovgivningen senere. Ligeledes analyserer vi eksisterende  
udstyr for at vurdere, om kravene er opfyldt.

Vi har mange års erfaring i sikkerhedsvurderinger og et dybt kendskab 
til Maskindirektiv 2006/42/EF.

Vores CAD-system er SolidWorks. Vi håndterer alle gængse Solid- 
formater og sørger for at holde os ajour med den nyeste software. 
Vores ingeniører er højt kvalificerede og kan hurtigt visualisere forskel-
lige løsningsmuligheder.



 

Aluminium
Gennem årene har vi opbygget stor ekspertise i fremstilling af  
aluminiumsafdækninger til byggebranchen. 

Vi råder over en stor, moderne maskinpark:

•  2 stanselinjer 
   - For 3000 mm x 1500 mm plader 
   - For 5000 mm x 1500 mm plader 

•  2 laserskærere 
   - For 4000 mm x 2000 mm plader 

•  5 kantpressere 
   - Kan presse op til 12 mm aluminium plader på 5 m længde
   - Kan presse op til max. 400 t 

•  Pladesaks op til 4000 mm

I forbindelse med produktionen af aluminiumafdækninger er det  
vigtigt, at vi råder over eget lager. Vi lagerfører aluminium i 
forskellige legeringer, der passer til eventuel pulverlakering 
eller eloxering, der stiller andre krav til materialet.

Vi sikrer med vores lagerstyring og fulde sporbarhed på  
materialer, at vores kunder får ensartet kvalitet. 



 

Standard Plade Lager

1050A/5005A 
Tykkelse:                                                               0,5 til 3 mm 

Pladestørrelser:      2000x1000, 2500x1250, 3000x1500 mm  
Periodevis   4000x1500 og 5000x1500 mm plader på lager 

EN AW-5754 Søvandsbestandig 

Tykkelse:                                                                     1-6 mm 

Pladestørrelser:     2000x1000, 2500x1250, 3000x1500 mm          
Periodevis                 4000x1500/2000 mm plader på lager 

 

EN AW-5005A – N1 Natureloxeret

Tykkelse:                                                                     1-3 mm 

Pladestørrelser:           2000x1000, 2500x1250, 3000x1500,                                                                    
                                                                      4000x1500 mm 

 

Vi har også lager af AISI304+316, varmgalvaniseret  
stål og S355. 
 
Beholdningerne på disse kan svinge, men vi kan få de  
fleste plader på lager fra dag til dag.





Stål & Svejseopgaver
Kravene indenfor svejseopgaver er voksende og Solid production 
opkvalificerer derfor hele tiden sine medarbejdere. Vores med- 
arbejdere har de nødvendige certifikater, så de kan leve op til 
krav fra både kunder og myndigheder.

Alle svejsere er certificerede efter DS/EN ISO 96061, DS/EN ISO 
9606-2 og DS/EN ISO 14732. Det sikrer den højeste kvalitet inden  
for svejsearbejde.  

Solid production råder over adskillige svejsemaskiner til  
MIG/MAG-, TIG- og punktsvejsning. 
 
 

Vi svejser i:

•  Stål (S235, S355) 

•  Aluminium (AlMg 3, Almg 5)

•  Rustfri stål (AISI 304, AISI 316).

Vores maskinværksted er udstyret med:

•  1 Mazak drejebænk: Ø 176 x 2000

•  1 Mazak bearbejdningscenter: 3000 x 800 x 800

•  2 YCM MV106A bearbejdningscentrer: 1000 x 600 XYZ

•  Microcut Challenger drejebænk: Ø 200 x 1200
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Certificate No: INT WT21681
Micro and Small Wind Turbines


