STÅL & RÖRMONTAGE AB
www.srmab.com

Välkommen till
Stålmännen i
Sölvesborg
Vi är proffs på stål med lång erfarenhet, gedigen kompetens och en bredd
som få andra stålföretag kan visa upp.
En god del av våra uppdrag gäller
stora, komplicerade konstruktioner
som krossanläggningar, processutrustning för bil- och massaindustrin,
bärande konstruktioner till broar,
detaljer till containerlyftok, klimat- och
vindtunnlar, silos, cisterner med mera.
I de flesta fall sköter vi även montaget
vilket ger ekonomisk och tidsmässig
vinst för våra kunder.
Kvalitet, engagemang och personligt
ansvar är starka ledstjärnor för oss.

Liksom tillgänglighet och flexibilitet.
Vår filosofi är enkel: varje uppdrag
ska vara så väl genomfört att Stål &
Rörmontage är det naturliga förstahandsvalet för uppdragsgivare inom
våra verksamhetsområden.
Flera av våra cirka 50 medarbetare
har varit med oss sedan starten i början av 70-talet; välutbildade yrkesmän
med bred och gedigen kompetens inte minst när det gäller kvalificerade
svetsningsarbeten. Vi har sammantaget 45 st EN 287-certifikat (EWP)
samt såväl EWT- som EWS-kompetens.
6 500 kvm modern och välutrustad
verkstadsyta med 19 traverser och nio
m lyfthöjd gör det möjligt att driva
flera stora projket parallellt.
Stål & Rörmontage är certifierat enligt
ISO 9001:2000. Kvaliteten tummar
vi aldrig på. Med en god och sund
ekonomi i ryggen har man råd att alltid
”göra rätt”.
Ronny Södergren, vd

Starka, långsiktiga relationer
Våra produkter återfinns på många platser i världen; vind- och klimattunnlar i USA, Oslo och München, silos i Ghana och Saudiarabien,
detaljer till krossanläggningar i Ryssland, Chile och Kina.
I de fall vi rör oss ute i världen är det emellertid oftast i sällskap med
våra partners. Vårt primära verksamhetsområde är vårt eget närområde
där vi har starka och nära relationer med ett antal stora uppdragsgivare.
Massaindustrin
Cisterner, massatorn och andra större stålkonstruktioner är exempel på
återkommande uppdrag för Stora Enso Nymölla och Södra Cell Mörrum.
När Stora Enso våren 2004 investerade i en ny process för att göra
Multi Copy-pappret vitare tillverkade vi ett 30 m högt massatorn med en
diameter på 4,5 m.
På uppdrag av Södra Cell har vi under senare tid bland annat tillverkat
och monterat en 400 m lång rörbrygga, utrymningsbryggor samt flera
cisterner. Senaste uppdraget gäller en 20 m hög cistern med en diameter
på 7 meter i syrafast plåt där största godstjocklek är 20 mm.

Containerlyftok
Truckor och kranar i hamnar runt om i världen är försedda med lyftoksdetaljer tillverkade av Stål & Rörmontage.
Detaljerna tillverkas på uppdrag av Elmhults Konstruktions AB - en av världens största fristående tillverkare
av containerlyftok.
Ett lyftok hanterar vikter på upp till 80 ton. Slutkunden
är vanligen hamnar samt truck- och krantillverkare som
säljer maskiner utrustade med olika typer av ok.
Krossanläggningar
Vårt samarbete med Sandvik spänner över drygt två
decennier. Vi tillverkar - och lagerför - plattformar,
maskinstativ och andra produkter i Sandviks standardsortiment. Vi är dessutom ofta parnter när Sandvik bygger krossanläggningar - både i Sverige och utomlands.
Vårt hittills största enskilda uppdrag är tillverkning och
montage av samtliga stålkonstruktioner till förkross,
kross och siktstationer för norska Franzefoss Puk.
Anläggningen ligger mellan Oslo och Drammen och
togs i drift våren 2004.

De arbeten vi utför under industriernas fabriksstopp förbereds under lång tid så att arbetet under stoppet blir
maximalt effektivt. Våra medarbetare är alltid väl bekanta med regler, rutiner och förutsättningar på respektive
arbetsplats.

Ett annat färskt projekt är stålkonstruktionerna till NCC
Roads AB:s krossanläggning i Tagene norr om Göteborg
där vi även ansvarar för demontage och montage.
Industriunderhåll
Stål & Rörmontage har rullande entreprenadavtal med
ett antal större industriföretag inklusive Celero Support,
Karlshamns, NCC Roads, Skanska, Stora Enso, Södra
Cell Mörrum, Tarkett och Volvo.

Personliga relationer och
ömsesidigt förtroende är
en stor fördel för alla involverade.

Tusentals ton stål
Volvos stadsjeep XC-90 är landets största enskilda
exportsuccé någonsin. Försäljningen har överträffat alla
förväntningar och Volvo har infört extra helgskift i pressverket. Stål & Rörmontage har tillverkat stallage med
plats för 500 karosser och monterat dem i ett avfuktat,
3000 kvm stort tält där karosser mellanlagras i väntan
på lackering och montering.
Vårt första uppdrag för Volvo Torslanda - ett plattformssystem - utfördes 1989-90. Stål & Rörmontage har
genom åren tillverkat tusentals ton stålkonstruktioner för
Volvo Torslanda - allt ifrån löpande tillverkning av målningsfixturer till stora, avancerade stålkonstruktioner.
I slutet av 90-talet tillverkade vi ett 200 m långt och åtta
m brett stålbjälklag för karosser, och monterade det över
en befintlig produktionslinje - samtidigt som ordinarie
produktion i två-skift pågick på golvet nedanför.
Vårt samarbete med Volvo Olofström inleddes redan i
mitten av 70-talet. Ett av våra senaste uppdrag gäller
vattentuber. På Volvo Olofström utför vi - i samarbete
med Celero - även återkommande reparations- och
underhållsarbeten samt gör större insatser under juli
när fabriken håller semesterstängt.

Utmärkelser jag
och mina medarbetare
är stolta över inkluderar
”Årets Företagare
i Sölvesborg” 1996
samt
”Årets Entreprenör i
Blekinge” 2002.
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