CNC DREJNING
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Vi kan nu tilbyde målerapporter til
de emner hvor det ønskes

KVALITET
TROVÆRDIGHED
DIALOG

VI TILBYDER

FRÆSNING

DREJNING

Hos Tiroflex er vores mål
at udføre fræse opgaver
hurtigt, til aftalt tid og ikke
mindst til konkurrencedygtige priser. Vi tilbyder
CNC fræsning på maskiner
fra Victor, Okuma samt en
5-akset Microcut.

Vi tilbyder CNC drejning på
maskiner fra Mori Seiki,
Victor, Yang samt Miyano.
Maskinerne er særdeles
velegnet til både enkeltstyk og store seriestørrelser som stiller store krav til
tolerancer.

MONTAGE
Igennem vores arbejde
som spåntagende
underleverandør, har du
som kunde mulighed for at
få monteret dit emne,
efter specifikationer. Dette
gør vi for at sikre, at du får
leveret et færdig produkt.
Hvis der endvidere er
behov for lagerføring, har
du også mulighed for det.

MÅLERAPPORT
Tiroflex kan tilbyde
kontrolmålingerne og
målerapporter. Vores
Wenzel 3D-koordinatmålemaskine kan måle på
selv komplekse emner.
Vi udfører vores
kontrolarbejde i 20° i et
temperaturstyret
målerum.

FRÆSNING

Vi har i dag 7 bearbejdningscentre og fræsecentre som
laver alle former for fræse-, gevind- og boreopgaver.
Der er altid sørget for kontrolmåling og kvalitetstjek.

Professionel fræsning kræver professionelle maskiner.
Når komplekse maskindele skal produceres, kan det bedste resultat kun opnås ved
hjælp af de rigtige typer maskiner. Derfor har vi hos Tiroflex en stærk maskinpark
bestående af forskellige bearbejdnings- og fræsecentre. Dette gør, at vi altid kan
lave alle former for fræseopgaver, lige gyldigt hvor avanceret den enkelte opgave er.
Se bare et udpluk af vores maskiner lige her.

Ved hjælp af kontrolmåling og kvalitetstjek sørger vi for, at vores maskiner også
leverer det forventede resultat - hver gang.

Vores nye 5 akset Microcut bearbejdningscenter kan have 600 kg på et Ø 650 mm.
Rundbord med fuld simultan bearbejdning
samt 60 værktøjer i kæden.

DREJNING

Vi har i dag 13 drejebænke. Vores maskiner er
særdeles velegnet til både enkeltstyk og store
seriestørrelser som stiller store krav til tolerancer.

MEGET MERE END EN UNDERLEVERANDØR
Vores CNC-drejeafdeling tilbyder et stort spektrum af drejekapacitet & fleksibilitet.
Vi kombinerer kvalitet & præcision i en intelligent & effektiv arbejdsgang.
Tiroflex har mange års erfaring og vi kan tidligt i udviklingsfasen, være behjælpelige
& rådgivende med de mest avancerede opgaver, så kunden hjælpes mest
omkostningsfrit & leveringssikkert igennem processerne
Tiroflex er din professionelle underleverandør af spåntagende bearbejdning af
alle typer stål, jern, aluminium og plast.

MÅLRAPPORT

Vi har i starten af 2019, investeret i en Wenzel 3Dkordinatmålemaskine i tilfældet af at vores kunder ønsker
målerapporter på kritiske emner og til egenkontrol.

Vi har investeret i en 3D-koordinatmålemaskine med henblik på hæve kvaliteten i
virksomhedens proceskontrol. Det skal blandt andet ske ved, at man løbende følger
data og grafer, som viser, om man nærmer sig tolerancegrænserne, så
man allerede, inden de overskrides, kan sætte ind med justeringer.
Målingerne bliver også mere ensartede med målemaskinen, for den menneskelige
faktor under kontrolmålingerne forsvinder. Derudover leverer målemaskinen også
løbende statistik, som hurtigt giver os et overblik over udviklingen i målingerne. Det
giver en bedre føling med produktionen.
Investeringen er derudover i tråd med den strategiske målsætning om at styrke
digitaliseringen.

OM TIROFLEX
Tiroflex er en specialiseret underleverandør inden for CNCfræsning, drejning og montageopgaver. Vi arbejder med mange
forskellige emner, primært alle former for jern, stål og
aluminium.
Vores forretningskoncept bygger på tre grundpiller, som alle er
med til, at sikre, at I får en troværdig og kvalitetsorienteret
partner, der altid vil stå til rådighed for, at imødekomme jeres
krav og forventninger:

Tiroflex ligger ikke langt fra afkørsel 38 på E20 motorvejen

Aktiv partner - Vi deltager gerne i hele processen, hvad enten
det er optimering, effektivisering eller omkostningsreduktion –
står vi altid klar med vores faglige input
Økonomisk Gevinst - Igennem vores ”lagerkoncept”, kan vi
tilbyde, at lagerføre jeres produkter, så I altid kan levere til jeres
kunder, hurtigt og nemt – også når det haster
Bredt sortiment af muligheder - Vi fremstiller ALTID efter jeres
anvisninger, hvad enten det er enkeltstyk eller små og
mellemstore serier – alt sammen til konkurrencedygtige priser.

Vedbysøndervej 3, 4220 Slagelse

Tiroflex er din professionelle underleverandør af spåntagende bearbejdning af alle typer af stål, jern og
aluminium. Men vi er mere end blot en underleverandør - vi er nemlig samtidig en troværdig og
kvalitetsorienteret partner, der altid står til rådighed for opfylde jeres ønsker.
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