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One-stop-shop

Vi servicerer vores kunder ud fra konceptet ”one-
stop-shop”, hvilket betyder, at vi ud fra lovkrav 
indenfor bl.a. kvalitet og miljø varetager hele pro-
cessen lige fra design og til færdigt produkt.

Maskinfabrikken Esko er ISO 9001 certificeret.

Vi håndterer bl.a.:

• Design og konstruktion
• Produktudvikling
• Indkøb af materialer
• Bearbejdning
• Overfladebehandling
• Svejsning
• Montering
• Kvalitetssikring
• Pakning og levering
• Lagerstyring

Hvad betyder det for dig?

• Kortere leveringstider 
• Levering til tiden hver gang 
• Reducering af omkostningsniveauet
• Besparelse af intern tid
• Færre fragtomkostninger og håndteringer  
• Sparring omkring design og konstruktion
• Reduktion af lagerbinding 
• Én kontakt, én aftale
• Alt fra konstruktion til montage
• Frigørelse af kapacitet i produktionen
• Produktionskapacitet kan øges

Maskinfabrikken Eskos maskinpark
   
Mazak Bearbejdningscenter VTC 

820/30. 3000X820X800 Med 
Rundbord. 

Lagun-Fræser Fræser 600x400x400mm
Mazak Nexus 410A  Fræser 

540x400x600mm
Mazak QTN 250 M Ø350x500mm
Mazak QTN 250 MS Ø350x500mm
Mazak QTN 250 MSY Ø350x500mm
PBR Ø400x2000mm
Colchester Ø200x800mm

Okuma LB15 Ø350x1000mm
Okuma Mac-Turn 5 akset Ø350x1000mm
Okuma LB3000 EX MYW 800 Drejer Ø350
Okuma MULTUS U4000 SW 1500+Robot celle 

MH-180 6 akset Drejer Ø550

Okuma MULTUS U4000 1SC 2000 med pinol

Vi udvider løbende vores maskinpark i vores nye 
lokaler med god plads, for at efterkomme vores 
kunders ønsker og behov.

SERVICE

www.esko.dk



Drejning

Blandt meget andet:
• flanger
• foringer
• gearhuse
• aksler
• bøsninger
• stempelstænger
• specielle tandhjul
• trapezgevind
• møtrikker

Fræsning

• konsoller
• fundamenter
• gearhuse

Smedeværksted

• svejsning
  - MIG/MAG
  - TIG
  - elektrode
• opsvejsning af maskinfundamenter
• cylinderdele
• maskinfødder
• konsoller til videre forarbejdning 
 i maskinværksted
• fremstilling af transportbånd
• let montagesamling

 Til aftalt tid, i den rigtige kvalitet og 
  med den rette dokumentation!

Maskinfabrikken Esko tilbyder

 • drejning
• fræsning
• skæring
• overfladebehandling
• CNC-bearbejdning
• svejsning
• montering
• reparationer og serviceopgaver 

Egne konstruktører

Vi har egne konstruktører og kan derfor bidra-
ge allerede i design- og konstruktionsfasen. 
Ved maskinnedbrud kan vi i løbet af få timer 
lave produktionstegning og fremstille en spe-
cifik reservedel.

Vi kommer gerne med idéer og forslag til for-
bedring baseret på vores lange erfaring siden 
1946.

Materialer

Vi arbejder i alle typer materialer og har 
de fleste på lager, så vi hurtigt kan påbe-
gynde en opgave inden for:

• Stål
• Rustfrit stål/Duplex stål
• Aluminium
• Messing
• Kobber 
• Andre metaller og legeringer
• Plastik

Vi sikrer sporbarhed  af vores materialer 
og kan levere med materialecertifikater, 
hvis dette ønskes.

 
Ø650 mm og op til 2000 mm

enkeltstyk og stort stykantal, 

800x3000 mm


