Re kvalitet l re

d og pris

MASKINERING
HMR Mikromekanikk er en spesialisert bedri innen maskinering
av mekaniske komponenter l ulike bransjer, blant annet oljeindustri, motorindustri, seismikk, forskning, medisin og andre
bransjer med behov for høyteknologisk utstyr.

Freseavdeling ‐ maskiner med 3 l 5 akser
Arbeidsområder opp l: X-3000 / Y-850 / Z-850 / C-360 gr. / B-akse
+/- 96 grader - 90 verktøy.

Dreieavdeling ‐ med dreiesentre 3 l 11 akser
Arbeidsområder opp l: Z-1500 / X-500 / full B-akse / Y +/- 95
mm / full C-akse / diametere Ø 200 - 800 / 80 verktøy.

Totalleverandør av høyteknologisk maskinerte komponenter
HMR Mikromekanikk har i mange år vært kjent i markedet som en bedri med bred
kompetanse innen produksjon av kompliserte deler og produkter.
Vi har 20 moderne CNC maskiner. De e sammen med en variert maskinpark ellers,
gjør oss i stand l å produsere de mest intrikate deler og detaljer. Våre erfarne operatører kan dreie og frese alt fra enkle l komplekse deler og komponenter i små
eller store serier. Vi ordner også med: Sveising - Grading - Montering - Lasermerking - Overﬂatebehandling - Dokumentasjon - Logis kk - m.v.
Vi oppgraderer stadig maskinparken for å ha re produksjonskapasitet i forhold l
produktmiks og det våre kunder e erspør.
Kvalitetssikring, kontroll, dokumentasjon, opplæring og HMS er en del av hverdagen
og det jobbes kon nuerlig med forbedringer. Vi er ISO 9001:2015 ser ﬁsert.

Kontroll ‐ Kvalitetssikring ‐ HMS
Dokumentasjon ‐ Vedlikehold
HMR Mikromekanikk har et moderne og velutstyrt målerom med egen
målemaskin. Kvalitetssikring og HMS har høy fokus i alle ledd. Vi har et
oppdatert og godt lpasset produksjonssystem som håndterer dokumentasjon og sporing av serienummer og materialser ﬁkater i alle
ledd. Kontroll og vedlikehold av CNC-maskinene u øres av leverandører og servicepartnere.

ISO ser ﬁsering ‐ KS ‐ HMS

Adresse: Toppemyr 3 - 5136 Mjølkeråen
Tlf. (+47) 55 19 98 00
E-post: ordre.mikromekanikk@hmr.no
Interne : www.mikromekanikk.no
HMR Group: www.hmr.no

