Tervetuloa Mälar Trading AB
Mälar Trading AB perustettiin 1983. Yrityksen erikoisalana on työskennellä erilaisien materiaalien kanssa kulumisen torjumiseksi. Skandinavia on kotimarkkina-alue, mutta tiettyä vientiä muihin Euroopan maihin esiintyy myös.

Mälar Trading AB perustettiin 1983. Yrityksen
erikoisalana on työskennellä erilaisien materiaalien kanssa kulumisen torjumiseksi. Skandinavia on kotimarkkina-alue, mutta tiettyä
vientiä muihin Euroopan maihin esiintyy myös.

Muita tuotteita ohjelmassa ovat kovametallisauvat, muovipakkaukset sekä teräksen ja
valun mustausnesteet.
Asiakkaita on lähes jokaisella teollisuuden
alalla. Kaivos-, puu- ja työkaluteollisuudesta
elintarvike- ja energiantuotantoon. Tavoitteenamme on olla mahdollisimman ”laaja”, eli
pystyä tarjoamaan teollisuudelle niin kattavan
ohjelman erilaisia kulutuksenkestäviä materiaaleja kuin suinkin on mahdollista.
Mälar Trading AB tekee koko ajan työtä uusien
materiaalien ja seosmetallien ottamiseksi valikoimiinsa.

Suurin materiaaliryhmä on kovametalli. Yli 30
vuoden kokemus alalta antaa Mälar Trading
AB:lle hyvät tietotaidot tämän alueen osalta.
Yrityksellä on suuri yhteistyökumppaniverkosto
kaikkialla maailmassa.
Vuonna 2000 Mälar Trading AB panosti
laajemman kulutusosakannan hankkimiseksi.
Silloin ryhdyttiin yhteistyöhön Saksan Vautid
GmbH:n kanssa. Esimerkkejä tuotteista ovat
kromikarbidi-päällysteiset levyt, täydelliset
rakenteet, hitsauselektrodit, kulutusvalut ja
keramiikka.
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Yhteystiedot:
Mälar Trading AB
Arnbomsgatan 2
721 32 Västerås
Sweden
Puh.: 021-12 50 00
Fax: 021-13 03 00
Sähköposti: info@malartrading.se
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Erityisratkaisut - täysin toiveittesi mukaiset
Olemme jo useita vuosia tehneet yhteistyötä

Umpikovametalliosat ja vaihtoehtoisesti teräksen

muutamien valittujen kovametallivalmistajien

ja kovametallin yhdistelmä on meille arkipäivää.

kanssa Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

Yhdistelmä voi koostua juotetusta, liimatusta tai
kutistetusta kovametallista, joissa kantajana on

Voimme tarjota raakamuotoiltuja tai täysin val-

teräs. Joitakin toimitusaloja tänä päivänä ovat

miiksi asiakaskohtaisten piirustusten mukaisia

mm. elintarvike- ja lääkeaineala, koneen raken-

räätälöityjä tuotteita. Asiakkaan idea tai näyte on

nus, metsäteollisuus, terästeollisuus, kaivosteol-

meille tuttu lähtökohta, joka johtaa piirustukseen

lisuus sekä työkalujen valmistajat ja langanveto.

ja lopulta valmiiseen tuotteeseen.
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Pyöreät kovametallisauvat
Konrad Friedrichs GmbH on yksi Euroopan johtavista kovametallisauvojen valmistajista.

Ohjelmassa on:
• umpisauvat
• rei’itetyt sauvat joko yhdellä tai kahdella suoralla jäähdytyskanavalla
• rei’itetyt joko 30 tai 40 asteisilla kierteillä
• kaikkia sauvoja on saatavana raakamuotoisina tai vaihtoehtoisesti keskiöttömästi hiottuina
• vakiovalikoiman lisäksi valmistetaan myös asiakaskohtaisesti räätälöidyt sauvat.
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Suorakulmion muotoiset kovametallisauvat
Suorakaiteen muotoiset sauvat ovat varastotuotteita kokoalueella
3 x 2 mm - 45 x 5 mm kahtena erityyppisenä: K20 Micrograin
sekä K30 Micrograin.

Kovametallikuulat
Kovametallikuulat ovat varastotuotteita kokoalueella 1 - 25 mm.

Kovametalliset sahanhampaat
Varastostamme löytyvät tavallisimmat koot ja tyypit sekä
puun että teräksen katkaisuun. Meillä on lisäksi mahdollisuus
valmistaa ja varastoida sahanhampaita.
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Kovametalli renkaat
Teemme yhteistyötä eurooppalaisen
raskasmetallivalmistajan kanssa.

Erilaisia renkaita:
• Tiivistetrenkaat
• Ruokinta renkaat
• Pyöreä veitset
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Raskasmetalli
Voimme toimittaa raskasmetalleja toivomuksenne mukaan, aina pyörösauvoista asiakaspiirustusten mukaisiin täysin valmiisiin tuotteisiin. Tuotteemme ovat tarkoin valittuja kattamaan mahdollisimman laajan kirjon.
Teemme yhteistyötä eurooppalaisen raskasmetallivalmistajan kanssa.
Ominaispaino on 17,0 - 18,5 kg välillä valituista seoksista riippuen.

Raskasmetallin ominaisuuksista riippuen ovat käyttöalueet mm.:
• radioaktiiviset säteilysuojat
• tasapainotuspainot
• värähdysten vaimentimet leikkuupitimessä
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Kitka VHF ja Kovat pinnat UHF
Mälar Trading AB markkinoi Diamantprofil AB:n

Sopivia VHF käyttöalueita:

kehittämiä uudistuotteita koskien kitkaa VHF sekä

• istukkapakat

Kovia Pintoja UHS.

• puristimen leuat
• ottimet robottikäytössä

Tuotteet ovat päällysteitä paksuuksiltaan 0,02 mm

• ottimet valukäytössä

- 1,2 mm.

• kitkaa lisäävät käyttönastat

Päällyste on ainutkertainen, koska se on erittäin
kova ja päällystettävissä useimmille terästyypeille

Sopivia UHS käyttöalueita:

sekä myös kovametallille. Päällystettävien pintojen

• työstökoneiden nastat

ei tarvitse olla tasaisia, vaan niillä voi olla työstetty

• ohjaimet

epäsäännöllinen muoto ja kuitenkin päällyste koko

• teräpidikkeet

pinnaltaan.

• kallioporauslaitteiden osat
• suuttimet

VHF päällysteen etuna on otteen pysyminen jopa

• betonikiven valmistus

korkeilla vääntömomenteilla. UHS päällysteen etuna

• sisäiset putkikaaret

on erittäin kovan ja kulutuksenkestävän pinnan
saavuttaminen.
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Mälarit™ Crush Coat
Mälarit™ Crush Coat on päällyste, joka
koostuu kovametallimurskasta ja nikkelistä.
Materiaali juotetaan kiinni perusaineeseen
alipaineella.
Käyttöalueita on puuteollisuudessa, muoviteollisuudessa, mekaanisessa teollisuudessa
sekä maatalouden sektorilla.
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Lasermerkintä
Baublys Laser GmbH on kehittänyt ja valmistanut lasermerkintälaitteistoja
teollisuudelle 1970-luvun lopusta lähtien.
Tarjonta ulottuu yksinkertaisista käsikäyttöisistä asemista täysautomaattisiin,
tuotantolinjoihin sijoitettuihin laitteistoihin, joissa yksityiskohtien mittaus ja
tarkastus tapahtuu ennen ja jälkeen lasermerkinnän.
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Becket Plastics Ltd
William Beckett Plastics Ltd on englantilainen

• SK Boxes

yritys, joka on johtava muovipakkausten ja

• RB End Caps

etikettien valmistaja.

• Tap Set Boxes

Vakiovalikoiman lisäksi valmistetaan asiakas-

• SK Boxes

kohtaisia pakkauksia.

• Vertical Set Paks
• Micro Tool Holders

Valikoimaan sisältyy:

• Metal Index Cases

• Round Tubes

• Snap & Burr Paks

• Side & Face Mill Boxes

• Set Cases

• Telescopics

• Multi Boxes

• Saw Boxes

• Tool Foam Protection

• Telescopics with Hangers

• Insert Boxes

• Cylinder-Paks

• Plastic Labels

• Rectangular Paks
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