
VI VISAR:

MESSER CUTTING SYSTEMS - den nya skärmaskinen Element
PEMAMEK - robotsvetsen med lägesställare 
SOYER - det senaste inom bultsvetsning 
ISTECH - kapmaskinen för solida material 
DURMA - 15 kW fiberlaser och en ny kantpress
KOHLER - den kraftfulla riktmaskinen

Möt oss på Elmia i följande montrar: 
Intercut   A07:20
Durma    A06:20
Kohler    A04:29
 

www.intercut.se   
08-550 512 00

INTERCUT
PÅ ELMIA 2022



Stort kunnande tar plats när 
Intercut storsatsar på Elmia

www.intercut.se

Att sälja maskiner handlar om 
att leverera effektiva 
produktionslösningar som ska 
hålla för kundens behov över tid. 
Det är vad vi gör dagligen i 
samarbete med våra kunder. 
Nu vill vi vara tillgängliga för 
mässbesökarna och bjuda på 
vårt stora kunnande.

Vi har ju en enorm expertis inom 
företaget. Vi kan termisk skärning, 
bockning, kapning, svetsning och 
riktning. Vi gör behovsanalyser, 
kommer med förslag på 
effektiviseringar, utbildar och ger 
teknisk support. 

På mässan har vi många experter 
på plats, både servicetekniker 
och säljare. 
Därtill har vi sex internationella 
representanter från våra olika 
varumärken. 
De besitter stor kunskap om såväl 
ny teknik som marknadstrender i 
omvärlden. 
Men självklart kommer vi också 
att visa upp våra bästa 
produktnyheter. 

- CAD/CAM beredningsprogram.

Vi har även en skopa från SMP 
Parts AB på plats, för att visa hur 
de tillverkar skopor med senaste 
tekniken inom fasskärning och 
robotsvetsning.

Vi hjälper kunden hela vägen i 
produktionsprocessen. Vi vill 
leverera maskiner som kan gå i 
10-15 år dygnet runt, inklusive 
utbildning och support. Det är 
hållbarhet på riktigt. 

                               
                             

VD
Anders Pettersson

anders.pettersson@intercut.se
08 - 550 512 02

På plats i montern visar vi:
- Messer Cutting Systems stora 
nyhet - ELEMENT en skärmaskin 
som kan bestyckas med olika 
verktyg för skärning med gas, 
plasma, fiberlaser, fasning samt 
märkning, borrning, gängning, 
fräsning. Med automation - allt 
från standardupplägg till 
obemannat.
- Robotsvets med lägesställare  
från Pemamek. Enkel och snabb 
programmering som gör det 
lönsamt att köra korta serier.
- Det senaste inom bultsvetsning 
från Soyer.
- Istech, med en kraftfull kapma-
skin för solida material.
- Durma visar en 15kW fiberlaser 
med växelbord i kombination 
med en ny kantpress.
- Vår nya partner KOHLER visar i 
egen monter en kraftfull riktmaskin 
som kan ta bort spänningar i 
plåtarna samt rikta såväl 
plåtar som skurna detaljer. 
En allt viktigare process nu när 
det är materialbrist och man 
måste köpa plåt av varierande 
kvalitet.



Hur väljer man rätt process för termisk skärning? Vad är egentligen skillnaden 
med Fiberlaser och Finstråleplasma? När ska man välja gasskärning?

Termisk skärning avser tre skärande metoder:
1. Laserskärning
2. Plasmaskärning
3. Gasskärning

www.intercut.se

Vi hjälper dig 
att välja rätt

Element 400 för gas-, plasma-, 
laserskärning samt fasskärning 
och borrning.

Niclas Andersson     08 - 550 512 14

Durma HD-F 3015 V fiberlaser 
med 15 kW resonator.

Anders Holgersson   08 - 550 512 23

Plasmaskärmaskin Swift-Cut 
Pro med skärområde upp till 
3000x1500 mm.

Lars Boström      08 - 550 512 05



www.intercut.se

Vi hjälper 
dig med 
service

SERVICE

Serviceavtal, teknisk 
support, uppgraderingar 

samt reservdelar och 
slitdelar

UTBILDNING

Utbildningar för 
operatörer, beredare, 
produktionstekniker,

 underhållspersonal m fl.

ÖVERSYN

Genomgång av maskinens 
säkerhet, funktion och 

skick för att minska 
oplanerade stopp

Pia Anderssen
Chef eftermarknad
08 - 550 512 04

Markus Lindelöf
Servicechef
08 - 550 512 21

Victor Hatfield
Servicekoordinator
08 - 550 512 15



Svetsautomation och Robotsystem

Med över 50 års erfarenhet av svetsautomation kan Pemamek hjälpa
tillverkningsföretag att förbättra produktivitet, svetskvalitet och säkerhet.

Pemamek presenterar en robotsvets med lägesställare. 
En fördel med Pema är enkel som snabb programmering som gör det 
lönsamt att köra korta serier.

Niclas Andersson
niclas.andersson@intercut.se          
070-324 4677

Vi kan Svetsautomation



Vi kan Bultsvetsning

Lars Boström   08 - 550 512 05

www.intercut.se

Svetsbult

Ett brett sortiment av 
svetsbult, isolerspik, mutter, 
betongankare, etc.

Manuella bultsvetsar

Ett stort antal 
maskinmodeller för allt 
från tunnplåt till balk

Bultsvetsmaskiner

Automatiska CNC-styrda 
bultsvetsmaskiner i flera 
olika storlekar



Vi kan Kapning

Trond Hansen   08 - 550 512 06 

www.intercut.se

Kaltenbach

Kaltenbach ledande leverantör 
av avancerade kapmaskiner, 
skärmaskiner samt liner för 
blästring och målning, fokus 
ligger på konstruktionsstål

Istech

Kraftiga bandsågar av hög 
kvalité och tolerans för kapning 
av tuffa material, kundanpas-
sade hanteringslösningar

Bomar

Robusta bandsågar för både 
stora och små verkstäder

Världens största 
bandsåg tillverkad 
2021 av FRIGGI i 

Italien

Kund: Cyclife Sweden 
AB i Nyköping



Vi kan Bockning

Anders Holgersson   08 - 550 512 23

www.intercut.se

AD-R / AD-S / AD-Servo

Hydrauliska / Servohydrauliska 
kantpressar. Från L=1250 mm 
x 60 ton och uppåt

MRB / HRB-3 / HRB-4

Rundvalsar med 3 respektive 
4 valsar

AD-ES / AD-EB

Helelektriska kantpressar
L=1250 mm x 40 ton till
L=3050 mm x 135 ton



Vi kan Riktning

Niclas Andersson  08 - 550 512 14

www.intercut.se

Peak Performer

Riktningsmaskin för laser- och 
plasmaskurna detaljer samt 
medelstora och tunga detaljer

Plana detaljer

Högkvalitativa riktningsresultat 
ger plana detaljer som är fria 
från inre spänningar

Vändbara valsar

Servoelektronisk maskin utan 
hydraulik. Elektromekanisk 
riktningskontroll (patenterad)



Vi kan hjälpa Dig och Ditt företag inom de flesta teknikområden

Kontakta oss för en första diskussion:
Från vänster
Trond Hansen - Säljchef samtliga produkter med fokus på projekt, främst inom 
kapning.
Lars Boström - Produktansvarig bultsvetsning och slipning av detaljer.
Pia Andersen - Chef eftermarknad ansvarar för order/inköp av reservdelar och 
slitdelar.
Thomas Håkansson - Säljare med många års erfarenhet inom kapning.
Anders Pettersson - VD 
Niclas Andersson - Säljare inom termisk skärning samt produktansvarig för 
Messer agenturen.
Anders Holgersson - Säljare inom Bockning och laserskärning samt 
produktansvarig för Durma agenturen.

www.intercut.se   
08-550 512 00
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