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TC Stålindustri – kvalitetsbevidst
smedearbejde
Dit ordreproducerende smedearbejde

TC Stålindustri har eksisteret siden 1997 som en ordreproducerende
smedevirksomhed. Vi har dygtige medarbejdere og fleksible certificerede
svejsere, der er eksperter inden for stål, rustfri og aluminium. Vi er f.eks.
godkendte til at arbejde for F.L. Schmidt, hvortil vi fremstiller
rørkonstruktioner til olie, gas, vand og luft. Vi fremstiller derudover diverse
beslag og konstruktioner. Vi samarbejder også med Københavns Lufthavn
CPH, hvor vi renoverer og producerer dele til deres bagagebåndsafsnit.

Derudover udfører også en del andet smedearbejde for dem såsom trapper,
gelændere, reposer, sikkerhedsafskærmninger og meget mere. Vi har stor
alsidig erfaring med at fremstille og montere ståldele og konstruktioner til
byggeri til alt fra små tømrer og murer til større entreprenører, kommuner,
metroer etc. Hos TC Stålindustri ser vi ikke opgaverne som hverken for store
eller små – vi er altid klar til at udvikle specialfremstillede konstruktioner,
maskiner, beslag og meget mere i samarbejde med vores kunder!

Specialister inden for TIG-svejsning og specialfremstillede
stålkonstruktioner

Hos TC Stålindustri kan vi tilbyde en bred vifte af smedearbejde: alt fra
svejsning i rustfrit stål til specialfremstillede stålkonstruktioner og beslag til
TIG-svejsning, arbejde med aluminium, stål o.l. TIG-svejsning er en
svejsemetode, hvor en elektrode anvendes, som ikke smeltes under processen
og som beskyttes af en inaktiv gas. Mellem elektroden og emnet, der
bearbejdes, dannes en glødende lysbue. Lysbuen medvirker til smeltningen af
materialet og gør det muligt at to emner sammensmeltes eller at emnet
sammenbindes med et svejsemetal. TIG-svejsning kræver en del dygtighed af
svejseren og anvendes oftest til rustfrit stål og andre legerede ståltyper.
Svejsestregen der opstår under TIG-svejsning er af høj kvalitet og fri for
forureninger – svejsestregen behøver altså ikke yderligere behandling.
Kontakt os gerne for at høre mere om vores smedearbejde, hvad vi tilbyder
eller hvis du generelt har spørgsmål – vi er altid klar på at hjælpe vores
kunder.

