
Scaniro A/S 
Håndværkervej 10
DK-9690 Fjerritslev 

Tlf.: +45 3168 4800
Fax: +45 9822 3393

E-mail: info@scaniro.dk
Web: www.scaniro.dk

Fleksibel. Loyal. Sikker kvalitet. 

Scaniro er en fremtidsorienteret underleverandør af højt-
forarbejdede produkter i alle typer metaller i plader og rør.

Fleksibilitet, kvalitet og levering til tiden er de vigtigste 
parametre for Scaniro’s kunder. 

Scaniro er etableret i 2006 og er en dedikeret outsourcing 
partner og leverandør til erhvervskunder og produktejere. 

KUNDECENTER:
     3168 4800

Ring og få svar 
- vi står parat til 
at hjælpe dig..!

Scaniro leverer det aftalte til tiden!

NYHED: 
Vibrationsafgratning

1: Afvaskning   >   2: Afgratning   >   3: Polering   >   4: Tørring



Effektive 

fuldautomatiske

robotter

Serie- & ordre

produktion

Rustfrit stål 

løsninger til bla. 

fødevareindustri

Kantpresse/robot Rørbukker/robot Revolverstanser/robot

Robot: fuldautomatisk 

kantbukning - op til 

3000 mm bredde og 

100 tons pressekraft.

Robot: fuldautomatisk 

revolverstansning, 

op til 3 mm og 

30 tons pressekraft.

Robot: fuldautomatisk 

rørbukning - push 

bending - Ø 12-42 mm.

* CNC rørbukning 

* CNC trådbukning

* CNC laserskæring

* CNC revolverstansning

* Robotsvejsning og manuel svejsning:
   MIGMAG, TIC, Plasma, punkt-/modstandssvejsning
   og slaglodning

* CNC coil stansning

* CNC automatsavning

* CNC kantpresning / robot

* CNC drejning og fræsning

* Hydraulisk presse

* Overfladebehandling in-house: 
   • Vibrationsafgratning - rustfrit:
    1: Afvask 2: Afgrat 3: Polering 4: Tørring
 • Sliberi/slibning in-house
   • Pulverlakeringsanlæg in-house

* PEM, popnuts etc.

* Partnerskaber: 
   • Trådemner, laserskæring af rør og 
      bejdsning af rustfrit stål
 
* Komponentmontage

* Færdigvarelager

* Pakning og forsendelse

Plade, rør og coil
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