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Vi är proffs på bearbetning av stål (bl.a.). I 20 år har  
vi levererat till våra kunder idéer, komponenter 
och färdiga anordningar som utförts med högsta 
noggrannhet. 

Vi satsar på kvalitet som våra långsiktiga avtal och nöjda 
kunder vittnar om.

Vi finns överallt
Med vårt breda utbud av tjänster arbetar vi för 
kunder i olika branscher inom el-, kemi-, bil-, li-
vsmedels, arkitekt- och byggindustri.

På vårt företag har vi alltid satsats på utrustning 
och vårt teams kunskaper. På så sätt fick vi mån-
ga certifikat från både inom- och utomlands 
revisorer. Våra produkter kan alltså levereras till 
de mest krävande fabrikerna och användarna i 
Europa.

Över 100 års teknologiutveckling 
inom räckhåll
Vi på HTP använder oss av alla möjliga tekniker 
för att leverera till dig just det du behöver. Vi 
erbjuder både traditionella bearbetningsme-
toder och moderna laserskärningsmaskiner, 
svetsning metoder samt CNC-bockningsmaski-
ner.

Vi brinner lika mycket för stora beställningar av 
komponentsatser och prototyper. Vi kan arbeta 
med både teknisk dokumentation och en be-
skrivning av slutprodukt.

Nya fördelar för ditt företag
Varje dag möter vi ny utmaningar — innovativa 
material, hög noggrannhet, kapacitet, imple-
menteringstid och naturligtvis tillverkningsko-
stnader.

Med know-how som vi har utarbetat med åren 
kan våra designer och produktionschefer kom-
ma med lösningar för att minska dina tillverk-
ningskostnader eller höja vinst från försäljnin-
gen.

 
Certifierad kvalitet
Noggranna verktyg och internationella kvali-
tetsnormer garanterar dig en högkvalitativ pro-
duktion.

Vår avancerade resursplanering (ERP) hjälper till 
att styra arbeten steg för steg och garanterar att 
dessa stämmer överens med anvisningar, pris 
och leveranstid.

Visual Testing (VT)
Level 2 Certificate

ISO 9001:2008
Kvalitetsstyrnings-

-system

ERP Resursplanering Företag med samhällsansvar 
enligt Swiss Contribution

AA1000
Sustainability  

Certificate
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b2b

idea+

B2B solutions

Industrial Devices
& Components

End user services

tech

den nödvändiga länken 
i din tillverkning

Vi är
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Business-to-Business lösningar
CNC laserskärning (fiberlaser)

CO 2 / Argon – TIG, MIG, MAG svetsning

CNC-bockning och -formning

CNC-svarvning och -fräsning

Punktsvetsning

Inskjutning av bultar och spikar

Termisk borrning

Skärning med bandsåg

Bockning och svarvning av rör

Slipning av rör, profiler och plattstål

CAD/CAM-ritningar

Leverans och montage

Industrimaskiner och komponenter
Touchless biltvätts komponenter

Petwash — beröringsfria tvätt för husdjur

System för mynttransport

Ugnar för bagerier

Transportörsystem

Vägg- och takarmar

med mera...

Konsulttjänster
Projekt- och konstruktionskonsult

Prototyptillverkning

Konstruktionsoptimering

Beräkning av tillverkningskostnader

Vi erbjuder tre olika sorters tjänster för olika kunder. För dig som 
tillverkar tekniska anordningar bearbetar vi fullständigt material. 
Du som är slutkund (byggherrar, upptäckare och laboratorium) 
får i sin tur omfattande produkter och tjänster som 
anpassas efter just ditt behov.

...ännu mer
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Hur vi gör?

CNC-laserskärning
(fiber laser)
Skär mycket precist och snabbt i alla sorts stål, 
även reflekterande ytor med tjocklek upp till 
12 mm.

CNC-bockning och -formning
Bockning med hög precision (0,01 mm) med 
en datorstyrd bockningsmaskin som garan-
terar att slutresultatet upprepas och stämmer 
helt överens med projektet.

Bandsåg
En teknik som gör det möjligt att skära 
perfekta snitt med slät yta. Den rekommen-
deras för att skära upprepade delar med stor 
precision.

Inskjutning 
av bultar och spikar
Slitstarka förband skapas mellan en bult (eller 
en gänga) och yta (som också täcks med lack 
eller färg). Materialet försvagas följaktligen 
inte och inga hål lämnas kvar.

CO 2 / Argon svetsning 
(TIG, MIG, MAG)
Svetsning av aluminium, syrafast, rostfritt och 
kolstål samt koppar och mässing i TIG, MIG, 
MAG tekniker.

Punktsvetsning
En snabb metod för att svetsa ihop olika ma-
terial (även om de tillverkas i olika material). 
Inga extra medel krävs för att svetsa.

Slipning av rör, 
profiler och plattstål 
Automatisk slipning av delar i aluminium 
eller syrafast, rostfritt och kolstål. Tillgängliga 
kornstorlekar: P240, P320, P600.

Förberedning 
av yta och ytbehandling
Pulverlackering, galvanisering, blästring, 
sprutmålning.

Prototyptillverkning
Tillverkning av korta serier eller enstaka 
prototyper enligt teknisk dokumentation eller 
en förenklad produktbeskrivning.

Med vårt breda utbud av tjänster är vi din omfattande leverantör.
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CNC-bockning och -formning
Bockning med hög precision (0,01 mm) med 
en datorstyrd bockningsmaskin som garan-
terar att slutresultatet upprepas och stämmer 
helt överens med projektet.

Inskjutning 
av bultar och spikar
Slitstarka förband skapas mellan en bult (eller 
en gänga) och yta (som också täcks med lack 
eller färg). Materialet försvagas följaktligen 
inte och inga hål lämnas kvar.

CNC-svarvning 
Högsta precision, snabb bearbetning och 
lägre kostnader — en perfekt lösning för 
alla de som är ute efter effektiv svarvning. 
Rekommenderas också för serietillverkning.

CNC-fräsning
En precis, snabb och universell skärning 
nödvändig för bearbetning av delar och kom-
ponenter med komplicerade former.

Termisk borrning
Den bästa lösningen för att borra hål i tunt 
material. Skruvar fästs stabilare.

CNC-skärmaskin
En maskin som skär de flesta tjocka materia-
len. Inga deformationer uppstår till skillnad 
från vanliga blockskärmaskiner. Datorstyrning 
garanterar snitt med hög precision och sparar 
arbetstid.

CAD/CAM-ritningar
Design och optimering av både enkla delar 
och avancerade anordningar.

Prototyptillverkning
Tillverkning av korta serier eller enstaka 
prototyper enligt teknisk dokumentation eller 
en förenklad produktbeskrivning.

Transport och montage
Fullständig service — även för de mest 
krävande projekten.
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vart än 
        din fantasi 
     ska leda dig, 
          så följer vi med

Vi har beställt från detta företag många gånger och 
de visade en stor engagemang varje gång. 
HTPs fördelar är både deras medarbetare, kvalitet 
och punktlighet. Jag kan verkligen rekommendera 
det som en pålitlig och stabil samarbetspartner. 

A. Przetak
EHRLE

Vi är jättenöjda med samarbete med HTP. 
Både produkters kvalitet och leveranstider 
har varit bra.

G. Peter
AUTOMATION GmbH

Vi har samarbetat med HTP i drygt 10 år. Vi tillverkar 
elektronisk utrustning och kan lita på ett så säkert 
företag. Alla delar har alltid varit av hög kvalitet 
och levererats i tid. 

Z. Nagay
RADEX 

Vi rekommenderar företaget till de som priset är 
viktigt för. Samarbetets kvalitet, bra läge och pålitlig 
kontakt är deras starka sidor. 

M. Bieńkowski
SAFEROAD POMERANIA
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Miljö
Våra medarbetare följer anvisningar för elsparande, att minimera vatten-
förbrukning och använda elektroniska istället för papperslösningar, där 
det är möjligt, för att minska negativ påverkan på miljö.

Det lokala samhället
Vi anlitar och utbildar konsekvent medarbetare från lokala samhällen. Vi 
deltar också i att utveckla lokal infrastruktur som lekplatser för barn och 
offentliga byggnader.

 

ERP är en förkortning för 
Enterprise Resource Planning.  
Det är en metod för 
att effektivt planera 
tillverkningsprocesser 
genom att använda moderna 
informationstekniker. 

Eftersom vi har implementerat 
ERP-systemet kan våra kunder 
snabbt få en exakt upplysning om 
orderstatus, kostnad och förväntad 
leveranstid. ERP gör det också möjligt 
att optimera tillverkningsprocess 
genom att minska arbetstid och 
materialförbrukning.

ERP

CSR

Steg 1 — Att ta emot order
Du kan beställa via e-post, telefon eller personligen. Varje or-
der bekräftas via e-postmeddelande.

Steg 2 — Offert
Vår försäljningsavdelning förbereder en offert med en detal-
jerad beskrivning av projekt och pris. Då kontrollerar vi också 
om samtliga råvaror är tillgängliga. Om kunden bekräftar of-
ferten, gå vi över till nästa steg.  

Steg 3 — Att förbereda uppdrag
Uppdraget delas in i delar och tillverkningssteg, senare  
registreras i ERP-systemet. De fastställda kostnaderna och  
leveranstiderna är synliga för samtliga produktionschefer.  
Uppdraget tilldelas ett individuellt registreringsnummer och 
en streckkod på varje tillverkningssteg.

Steg 4 — Att utföra uppdrag
Varenda del utförs enligt projektbeskrivningen och den tek-
niska dokumentationen om den finns.

Den första kvalitetskontrollen
De första delarnas kvalitet från varje tillverkningssteg kontrol-
leras om den stämmer överens med våra kvalitetsnormer och 
kundens krav.

Steg 5 — Slutförande
Samtliga delar samlas och räknas.

Den andra kvalitetskontrollen
Den slutliga kvalitetskontrollen av utvalda delar från varje 
tillverkningsserie. 

Steg 6 — Förpackning

Steg 7 — Transport och montage

Vi utvecklar oss med ansvar. Vi 
har beslutat att implementera 
procedurer för att minska 
negativ påverkan på miljö och 
öka engagemang i det lokala 
samhällets utveckling.

Att implementera ERP-systemet och  
CSR-procedurer är delvis finansierat  
av Swiss Contribution, vilket  
är tillgängligt för EU: nya medlemsstater.
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Den nödvändiga 
länken i din 
tillverkning

www.inox-hpt.pl

HPT
Kamieniec 31 
72-001 Kołbaskowo, Poland
tel. +48 91 434 57 80 

International sales
international@inox-hpt.pl
tel. +48 503 054 004


