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50 ÅRS ERFARING MED METAL
Helge Bruhn A/S en maskinfabrik med
mere end 50 års virke med smedearbejde
og servicering af industrien.
Vores fokus er på fremstilling af pladeemner,
men også traditionelle metalforarbejdningsopgaver udføres.
Vi er en kompetent samling håndværkere
og råder over en moderne Trumpf maskinpark til pladebehandling, og et omfattende
pladelager for at kunne servicere vores
kunder hurtigt og bedst muligt over hele
landet.

“ Vi vil gerne forkæle vores kunder på
kvalitet og service, og vi er gearet til det”

Helge Bruhn A/S har siden starten været
underleverandør til et bredt spektrum af
industrien. Vores kundeportefølje omfatter
maskinproducenter indenfor fødevareindustrien, bilindustrien, kølebranchen,
spildevandshåndtering, transportsikring,
pakkemaskiner, flyservicering, ettikering og
mange andre.
Ledelsen af virksomheden er siden gået fra
Helge til Lars Bruhn og beskæftiger i dag
30 ansatte på fabrikken i Sønderborg.

HØJ KVALITET OG KORT LEVERINGSTID
Vi er en kompetent samling håndværkere og råder over en moderne
Trumpf maskinpark til pladebehandling, og et omfattende pladelager
for at kunne servicere vores kunder hurtigt og bedst muligt.
Vi lagerfører mere end 200 forskellige materialetyper og pladetykkelser.
Materialet er typisk stål, rustfrit stål og aluminium. Vi råder over den seneste
generation af TRUMF laserskærere og kantbukkere med tilhørende software.
Maskinparken består bl.a. af:
•
•
•
•
•
•
•
•

Laserskærer TLF5000 Trumatic L3050, 5KW pladebord: 3000x1500 mm.
Afgrater - Costa MD CVV 1350 & MD CVV 1150
Kantbukkemaskiner
Trumpf TruBend 5085
Trumpf TruBend 3180
Trumpf TrumaBend 50
CNC fræser Leadwell V40 3-akset
Drejebænk - konventionel

Setup’et hos os er, at vi kan reagere med meget kort varsel.
Vi kører laserskæring 2 eller 3 skift, hvilket betyder, at vi kan skære
og levere emner fra dag til dag, hvis det er et behov.

“ Vi kan producere
og levere emner fra dag til dag”

Er I havnet i en særlig kritisk situation med et design eller udstyr,
kan vi levere fra time til time.

KUNDER

“ Vi behandler alle kunder ens,
ved at behandle dem forskelligt”

IKKE “BARE” EN SMEDEVÆRKSTED
På mange måder betragter vi os selv som et service-firma,
mere end et smedeværksted. Vi har en del kunder,
hvor vi lagerfører standarddele og blot skal have et tilsagn om,
at de aftager et givent antal over en periode. Så laver vi en serie
og leverer fra dag til dag, i takt med at de får brug for dem.
Det gør vi faktisk mere og mere, og det er til fordel for både kunden og os selv.
Vi investerer hele tiden i virksomheden, så vi kan yde den bedst mulige service.
- Det være sig både inden for maskiner, teknologi, software og “know-how”.

Blandt vores kunder er:
• Danfoss A/S
• Linak A/S
• Frontmatec A/S
(Slagteri udstyr)
• Banke ApS
(Elektriske power-pack systemer)
• HM System
(Etiketterings udstyr)
• SR Pack A/S
(Fødevare anlæg)A/S
• FUJI Packaging A/S
(Flowpakning af fødevarer og medico produkter)
• Lolle & Nielsen Inventions
(Design og arkitektur)
• KP Conveyor ApS
(Transportsystemer)

“ Både kvalitet og hastighed
er en stor orioritet for os”
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