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Rytterne Mekan AB grundades 1974 med inriktning mot produktion av ett brett utbud
mekaniska komponenter åt lokala industriföretag. Sedan dess har verksamheten stadigt växt
och vi har idag hela Sverige som verksamhetsområde. Vi är specialister på maskinbearbetning
av allt från plast och aluminium till stål. Vår toppmoderna maskinpark drivs av kunnig och
engagerad personal. Naturligtvis är vi certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.
Rytterne Mekan ingår numera i Robot System Products-koncernen.

Leveransprecision
Vår höga leveransprecision och unika
logistik, med egna leveransbilar, gör att
våra kunder drastiskt kan minska sin egen
lagerhållningskapacitet. Vårt väl fungerande
planerings- och uppföljningssystem, samt
personalens engagemang är hemligheten
bakom framgångarna.

Perfekt helhet
Vi tar emot ritningar i de flesta förekommande filformat och arbetar med CAM-systemen CamWare (Mazatrol) och Gibbs.
Från prototypframtagning till serieproduktion så monterar, packar och lagerför vi
produkterna tills dess att kunden önskar
leverans. Allt detta gör oss till den perfekta
samarbetspartnern.

Effektivitet
Allt från order till leverans styrs av vårt
moderna affärssystem och utförs av
bemannade lågseriemaskiner eller robot
betjänade fleroperationsmaskiner.

Med ny mätmätmaskin säkerställer vi högsta
kvalitet på produkter med hög precision och
svåra geometrier som är genererade i 3D CAD.

Vi bereder och programmerar i CAM-systemen CamWare och Gibbs. Detaljer kan göras helt färdiga,
inklusive ytbehandling och montering.

Kvalitet
Med ISO 9001- och ISO 14001-certifieringar definierar vi vårt sätt att arbeta och
övervakas av ständiga kontroller av flöden.
Vår mätkontrollavdelning testar hårdhet,
yta och mått samt svåra geometrier med en
ultramodern mätmaskin

Rytterne Mekan är specialister på maskin
bearbetning av allt från plast och aluminium
till stål. Med höghastighetsbearbetning
produceras snabbt komplicerade former
som sedan ytbehandlas, monteras
och levereras.

Maskinpark
Horisontella fleroperationsmaskiner
630 x 765 x 510, 5-axlig, 2 paletter, 12 000 rpm
Mazak Variaxis 630 II
560 x 610 x 560, 2 paletter, 25 000 rpm
Mazak FH-4800
560 x 560 x 510, 2 paletter, 10 000 rpm
Mazak H415
560 x 560 x 510, 6 paletter, 10 000 rpm
Mazak H400N (2 st)
400 560 x 560 x 510, 2 paletter, 10 000 rpm
Mazak HTC
Vertikala fleroperationsmaskiner
1 120 x 510 x 510, 7 000 rpm
Mazak VTC-20 B
1 740 x 760 x 660, 12 000 rpm, 4-axlig
Mazak VTC300II
1 600 x 400 x 400, 12 000 rpm
Unisign Univers 4

CNC-fräsmaskiner
Huron

1 250 x 1 200 x 650, TNC155, 4-axlig

CNC-svarvar
Ø650/90 x 1 000
Gildemister NEF.CT60
Ø475/78 x 1 500
Kern CD480 Teach-In
4Mazak Quick-Turn Nexus 250-II MS Ø380/77 x 575
Flerfunktionsmaskin
Mazak Integrex i-200ST-1500
Mätmaskin
WENZEL LH87 800x1500x700 Noggrannhet ISO 10360-2

Mazak Variaxis 630 II

Mazak Integrex i-200ST-1500

4Mazak Quick-Turn Nexus 250-II MS

Vad kunderna tycker
Våra kunder brukar säga att vi är serviceinriktade och
kunniga, att våra priser är konkurrenskraftiga, att kvaliteten
på våra produkter är hög och jämn samt att vi har en mycket
hög leveransprecision.
Nu kan du enkelt testa oss genom att lägga en offertförfrågan
direkt på webben! Gå in på www.rytternemekan.se och fyll i
uppgifterna under ”Offertförfrågan”. Vi svarar inom 24 timmar.
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