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Ordreprodukti on

EV – EN STRATEGISK 
SAMARBEJDSPARTNER

Erfaringer fra over 40 års udvik-
ling og produkti on af venti ler og 
fi tti  ngs har gjort EV Metalværk 
ti l en højt respekteret under-
leverandør af dreje- og fræse-
opgaver ti l industrien, samt ti l 
en førende samarbejdspartner 
ti l udvikling og produkti on af 
specialventi ler.

50 BRANCHER

Som underleverandør ti l 50 
forskellige brancher i ma-
skinbyggeindustrien, ti lbyder 
vi vores brede knowhow og 
vores moderne og avancerede 
produkti onsapparat ti l ordre-
produkti on af fi tti  ngs og venti ler 
eft er kundens tegninger og 
anvisninger.

MASKINPARK

• CNC drejeautomater.

• CNC langdrejere.

• Multi  dreje-/fræse maskine.

•  6-spindlet rundbordmaskine 
ti l produkti on af fi tti  ngs eller 
venti ler fra profi lstang og 
varmpresemner.

• Stansemaskiner

KVALITETSSTYRING: 
ISO 9001:2008

EV er ISO 9001:2008 certi fi ceret 
af TÜV med strenge krav ti l op-
startskontrol, proceskontrol og 
slutkontrol. Alle måleværktøjer 
og andet måleudstyr er under-
lagt systemati sk kalibrering hos 
akkrediteret leverandør.

PRODUKTIONSFILOSOFI

Maskinparken producerer med 
blot 7½ ti mes bemanding, 24 
ti mer i døgnet, alle ugens dage.
Sammen med vores unikke pro-
dukti onsplanlægningsstrategi og 
en meget høj automati serings-
grad gør dett e os ti l en særdeles 
konkurrencedygti g samhandels-
partner.

UDVIKLING & 
EKSPERTRÅDGIVNING

Vores udviklingsafdeling har 
mange års erfaring med udvik-
ling af nye venti ltyper og fi tti  ngs. 
Den står ti l vore kunders rådig-
hed med ideer og rådgivning ti l 
nye kundespecifi kke venti l typer 
og fi tti  ngs, samt rådgivning 
om opti mering af etablerede 
produkter.

SOURCING AF STØBEEMNER

EV benytt er fl ere støbeemner 
i rustf ri stål, aluminium og zink 
i sit produktprogram og EV har 
fl ere års erfaring med indkøb og 
sourcing af støbte kvalitetsem-
ner fra Asien.

Vi ti lbyder vore kunder:
• Lave værktøjsomkostninger.
• Lave enhedspriser.
• Industriel høj kvalitet.
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PRODUKTIONSKOMPETENCER

• CNC drejning.

• CNC fræsning fra stang.

•  Bearbejdning af varmpresem-
ner og profi lemner som 
f.eks. venti lhuse, T-stykker og 
vinkler.

•  Stansning, lodning og bukning 
af kobberrør og fi tti  ngs.

•  Montage af fi tti  ngs og 
venti ler.

TEGNINGER

Uanset om kundens ti lbudsgrundlag foreligger som færdige tegninger, skitser eller vareprøver, vil EV alti d 
tegne egne produkti onstegninger, som sendes ti l godkendelse hos kunden.
Parallelt med produkti onsplanlægningsfasen sikres herved afk laring af tvivlsspørgsmål, og produkti onsteg-
ninger foreligger i ensartet form for vore medarbejdere ti l sikring af opti mal produkti on.

Herunder ses en vares bevægelse fra ordre ti l afsendelse.

RUSTFRI STÅL

AUTOMATSTÅL MESSING

TITANIUM HÆRDBAR RUSTFRI STÅL

MESSING

RUSTFRI SYREFAST STÅL

ALUMINIUM
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3 X LEVERINGSTID + PRØVER

Tilbud sendes senest 3 dage 
eft er modtaget forespørgsel. 

Leveringsti d er normalt 3 uger.
Ved hastesager ned ti l 3 dage.

Vi udfører gerne prøver og 0-se-
rier eft er kundens ønske.

FINISH VIA GELBBRÆNDING

Inden den endelige slutkontrol 
gennemgår alle produkti oner 
en renseproces kaldet gelb-
brænding. Dett e er en vaske-
proces gennem 6 bade som gi-
ver emnerne en ren og ensartet 
fi nish, fri for spåner og grater.

KUNDEMANAGEMENT

Udover en sikker processtyring 
har vi gjort det ti l en ruti ne 
straks at informere vore kunder 
om opståede problemer, som 
kan tænkes at påvirke deres 
igangværende ordrer hos os. 
Vore kunder oplever generelt 
denne service som et godt og 
helt specielt varemærke for EV.

SYSTEMLØSNINGER

EV har stor erfaring med mon-
tage af sammensatt e fi tti  ngsy-
stemer og har stor succes med 
løsninger, som er baseret på 
montage af fi tti  ngs eller lodning 
af producerede fi tti  ngs sammen 
med kobberrør. Herudover har 
EV Metalværk stor erfaring med 
tætheds- og trykprøvning af 
hele fi tti  ngs- og venti lsystemer.

MATERIALETYPER

• Messing
• Rustf ri stål
• Syrefast stål
• Hærdbar rustf ri stål
• Automatstål
• Titanium
• Aluminiumslegeringer

Råvarer indkøbes udelukkende 
hos anerkendte leverandører 
med troværdige certi fi kater.

SYREFAST MESSING

GEVIND OG 
PAKNINGSEKSPERTISE

EV har eksperti se indenfor 
fremsti lling af standardiserede 
gevindtyper, og EV har her-
under en omfatt ende viden 
omkring brug af pakninger- og 
O-ringe. EV er desuden lagerfø-
rende i mange typer pakninger 
og O-ringe.

RAMMER 
= LEVERINGSSIKKERHED

Til sikring af opti male produkti -
onsmængder, konkurrencedygti -
ge priser og leveringssikkerhed, 
ti lbydes lagerføring og styring af 
rammeordrer i op ti l 12 må-
neder, uden omkostninger for 
kunden.
EV kontakter som service kunden 
ved sidste afk ald på rammen.
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OVERFLADEBEHANDLEDE EMNER

SLEBNE OG BEHANDLEDE EMNER

OVERFLADEBEHANDLEDE EMNER

ANODISEREDE EMNER

OVERFLADEBEHANDLING/
HÆRDNING

EV leverer emner med alle ty-
per overfl adebehandling, samt 
varmebehandlede, hærdede og 
slebne emner:
Eksempler:
• Nikkel
• Krom
• Tin/nikkel
• Antracit
• El-galvanisering
• Kemisk nikkel,
• PTFE
• Matkrom
• Perleglansnikkel
• Kemisk-nikkel-tefl on®

EMNE- OG 
PRODUKTIONSSTØRRELSER

Emner fra Ø1 ti l Ø70 produceres 
fra stang. Emner fra Ø71 ti l Ø 
200 produceres via opsavede 
emner. Vi arbejder fra helt få 
styk op ti l serier på 30.000 stk.

VARMPRESEMNER 
OG PROFILER

På rundbordmaskine med føde-
robot produceres varmpresem-
ner og profi lemner.

SPECIALOPGAVER

EV har med en varieret maskin-
park mulighed for at ti lbyde sær-
lige løsninger, hvor rørbugning, 
lodning og stansning indgår.

VENTILHUSE

PROFILER

LIMDYSE

SMÅ EMNER

VARMPRES

VARMBUK OG LODNING

FLEKSIBILITET

Med en produkti on af såvel EV standardvarer som kundespecifi kke ordrevarer, har vi mulighed for at fl ytt e 
produkti onen af vore standardvarer ti l fordel for en kundes hastesag. Dett e betyder, at vi ved hastesager kan 
arbejde med endog meget korte leveringsti der. Overholdelse af leveringsti der er en selvfølge og det naturlige 
grundlag i arbejdet for vore samhandelspartnere.
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