
Slibning og forkromning  
samlet på ét sted

Stærke i serieproduktion
Fleksibilitet og hurtig levering 

BKT Krom og Slib har det perfekte set-up til 
effektive serieproduktioner fra 30-1.000 emner, 
hvor præcision og korte leveringstider er 
afgørende. 

Vi sørger for ensartet slibning af emnerne, og 
leverer et perfekt resultat til dig eller direkte til din 
kunde.

Zeiss målemaskine
Med markedets højeste præcision

Vores forretning er funderet på kompromisløs 
kvalitet. Vi råder over markedets mest avancerede 
målemaskine, en Zeiss DuraMax 500, som kan 
dokumentere at tolerancerne stemmer overens 
med dine krav og forventninger.

Vi tilbyder 3D målinger med målerapporter på alt 
fra prototyper til enkeltdele og serieproduktion. 

Hårdforkromning
Op til 4 tons og 3,4 meter

Hårdforkromning af aksler, maskindele, stempler 
og valser beskytter effektivt mod slidtage og 
forlænger emnets levetid. 

Vi forkromer nye emner eller renoverer slidte 
emner, og tilfører en slidstærk forkromet overflade. 

Vi kan håndtere emner på op til 3,4 meter og 4 tons. 

CNC rundslibning
– øger maskinens ydelse og levetid

Aksler og metaloverflader bliver med tiden mærket 
af den daglige brug, og har med mellemrum brug 
for en opfriskning for at kunne yde optimalt. 

I mange tilfælde vil blot en enkelt rundslibning af 
metallet være nok til at give maskinen nyt liv med 
bedre performance. Er der efterfølgende behov for 
hårdforkroming, så klarer vi også det på vores eget 
værksted.

Med både rundslibning og hårdforkromning under samme tag tilbyder vi et unikt setup, som forkorter 
leveringstiden betragteligt. Det betyder besparelser på op til 75% af nyværdien på valser, stempler og 
andre hydrauliske emner til industrien. Ofte kan vi tilbyde dag-til-dag levering, hvis det skal gå rigtigt 
stærkt. Slut med dyre produktionsstop og unødig ventetid. Hos BKT ligger opgaven og ansvaret ét sted!

SKAL VI OGSÅ HJÆLPE DIG?
Vi har mange års erfaring med en bred vifte af kunder inden for jern 
& metal, offshore og hydraulik. Brancher, hvor høj kvalitet og kort 
leveringstid er afgørende for en plads i førerfeltet. Og vi er også altid 
klar til en snak om din næste opgave.
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BESPARELSER PÅ OP TIL 75%


