CNC-TEAM A/
En seriøs samarbejdspartner

NYHEDER
CNC-TEAM har oprustet med nye medarbejdere og
automatisering
Vi har arbejdet med fornyelse og optimering af maskinparken med
sigte på ubemandet drift til serieproduktion eller gentagen produktion.
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Se vores præsentationsvideo
Nye maskiner og
automation

2 nye medarbejdere til salg og administration. Så vi er rustet til de
fremtidige opgaver.
Jesper Ravn Jensen
Maskiningeniør med 25 års erfaring inden for
produktudvikling, salg, ledelse og
forretningsudvikling fra firmaer som f.eks. Tresu,
Epoke og Disubco

Carsten Fredlev
35 års erfaring inden for produktion, ledelse og
planlægning fra Velux, CNC-TEAM og egen
virksomhed. Carsten har i længere tid været
sparringspartner, men er nu også en fast del af
det daglige team. Carsten har desuden øget sin
medejerandel.

Den udvidede og automatiserede maskinpark
består af:
2 stk. 5-aksede fræsere, 3 stk. 3-4-aksede
fræsere, 2 stk. drejebænke med dobbelt
spindel 7-9 akser, 5 stk. drejebænke 2-4 akser,
3 stk. automatsave

Udvidelse og videreudvikling af maskinparken
med henblik på øget automation
Der er blandt andet investeret i pallette-systemer og robot-ladning
samt stangladere
CNC-TEAM har desuden en god fleksibilitet, så vi også kan lave
prototyper og prøveserier. Derfor er vi ofte sparringspartner for vores
kunder, når der skal udvikles nye produkter.

9-akset drejebænk med dobbeltspindel, 2
revolvere med Y -akse og robot-lader

Fleksibilitet og høj
produktivitet

Samarbejde og dialog
CNC-TEAM er i dialog med og samarbejder med kunderne, så vi
sammen opnår de bedste løsninger.
Vi tilbyder sparring vedrørende produktudvikling og projektstyring til
håndtering af produkter, der skal monteres eller videreforarbejdes.

”Det er let at få en god dialog med CNC-TEAM.
Vi har et godt og konstruktivt samarbejde.
De leverer til tiden, har gode priser og god kvalitet”
GS Eurolaser

Vi vil være en pålidelig, hurtig og
prisbevidst samarbejdspartner.
Kvalitet er i højsædet, og vi arbejder
i henhold til ISO 9001
Vores maskinpark er opdelt til
henholdsvis serieproduktion og
enkeltstyk/ prototyper.

Se vores maskinliste med yderligere
data.
CNC-TEAM Maskinliste

Vi producerer og lagerfører for eksempel dele til maskinsæt til en af
vores store kunder.
Ud fra prognoser planlægger vi produktionen og håndterer lager og
aftræk, så vi kan levere med kort varsel.
»CNC-TEAM er et naturligt valg, for en snak om produktionsmodning
af produkterne«

Produktionen

2 stk. Haas UMC-750 med Lang System

Vi har stor viden og erfaring med programmering og opstilling til
produktion. Vi bruger GibbsCam og ISO-programmering.
Vores folk er opdaterede med den nyeste viden og har de nyeste
opdateringer af programmerne.
Medarbejderne i produktionen er delt op i henholdsvis serie- og
enkeltstykteams. På den måde kan vi samle og udnytte
kompetencerne bedst muligt.

CNC-TEAM’s vigtigste kompetencer:
- Gode priser
- Gode leveringstider

Vi sætter en ære i at

- Leveringssikkerhed

levere godt håndværk

- Ubemandet drift
- Leverer den ønskede kvalitet
- Kvalitetssikring ved proceskontrol
- Små og mellemstore serie
- Levering af komplette samlinger
- Fleksibel produktion

Vi håber at høre fra dig til en snak om de opgaver, vi kan hjælpe med.
Kontakt os og få et tilbud på at fremstille dine produkter.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, kan du sende en mail til os på

kontakt@cnc-team.dk eller du kan ringe på 76 26 06 05

Se også vores
Hjemmeside

