
Heltäckande 
inom all skärning

mjukt som hårt
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VattenJet

Vattenskärning  Vad är det?

Med vattenskärning kan man figurskära olika material.  Vid bearbet
ningen används vatten eller vatten i kombination med finkornig sand. 
Vid det senare alternativet kallas metoden för abrasiv skärning. 
sanden gör att man kan skära hårt material som stål och sten.

anVändningsoMråde

Vattenskärning lämpar sig till många olika användningsområden. 
det skurna materialet behöver oftast ingen efterbearbetning och 
lämpar sig därför till dig som behöver figurskurna detaljer. 

BeskriVning Maskin

kimtech aWJ
skärbord 4x2 meter
Materialets tjocklek kan vara upp till 50 mm vid rostfritt stål.

Heltäckande inom all skärning mjukt som hårt

Skärning 

i alla material!

• Stål / Rostfritt
• Sten / Marmor  
• Skiffer / Granit
• Titan
• Aluminium / Koppar
• Glas 
• Keramik

• Glasfiber / Plastfiber 
• Komposit
• Plast / Gummi
• Trä
• Textil /  Vävar
• Papp

Med denna maskinpark täcker vi 
upp bearbetning av de flesta material.

skärning av alla material! ex:

Vi hjälper er 
från design till färdig produkt.

effektivitet 
och mångårig erfarenhet 
garanterar korta ledtider. 



digital skärning

digital skärning  Vad är det?

Vår maskin är utrustad med 3 olika skärverktyg, oscillerande kniv, 
roterande kniv samt en fräsenhet. genom att kombinera dessa  kan vi 
både skära och fräsa i samma operation. Vi kan hantera olika filformat 
och med ett s.k optimeringsprogram kan vi maximalt utnyttja materia
let för minimalt spill. 

anVändningsoMråde

skärmaskinen kan bearbeta såväl hårda som mjuka material.  Vi kan 
fräsa upp till 20 mm plywood, akrylplast mm.  Vid skärning av mjuka 
material som gummi, isolering, glasfiber, kolfiber används oftast en 
oscillerande kniv. snitten blir skarpa och skärningen går snabbt. 
Maskinen är försedd med automatisk frammatning varför vi även kan 
hantera om råmaterialet ligger på rulle.
Fräsenheten lämpar sig också för gravering i olika material såsom 
aluminium, akrylplast, mässing mm.

BeskriVning Maskin

ZÜnd digital Cutter
skärbredd 2 200 mm
klarar mjuka material upp till t=50 mm
kontinuerlig skärning från rulle eller ark

Heltäckande inom all skärning mjukt som hårt

Bara fantasin 

sätter gränser!

• Glasfiber / Plastfiber 
• Komposit
• Plast / Gummi
• Trä
• Textil /  Vävar
• Papp

Fräsning ex:

• Trämaterial
• Plexiglas
• Glasfiber
• Gravering

Med denna maskinpark täcker vi 
upp bearbetning av de flesta material.

skärning av alla material! ex:

Vi hjälper er 
från design till färdig produkt.

CadCam utbildade 
konstruktörer.



nordFarBo aB
Strandvägen 72 • 870 52 Nyland
Tel: 0612-228 65  •  www..nordfarbo.se
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så Här gör du!

om du har en ritning på detaljen så skicka den till oss. om du inte har 
det utan bara ett foto eller en skiss så skicka det tillsammans med lite 
mått så ritar vi av detaljen.
inom 12 dygn hör vi av oss med pris och leveranstid.

Besök   strandvägen 72, nyland
ring  0612-228 65 vx 
Maila    konstruktion@nordfarbo.se
Faxa    0612-221 68
se Mer  www.nordfarbo.se  

kontakter
thomas Burén
Tel: 0612-228 67
Mob: 070-552 28 89
Mail: thomas.buren@nordfarbo.se

kontakta oss! Enkelt för 

    dig som kund!

Håkan Melander
Tel: 0612-228 69
Mail: konstruktion@nordfarbo.se

oM nordFarBo

Nordfarbo AB bildades 1985 och har sedan 2005 sysslat med vattenskärning.  Vi har nu kompletterat 
vår skäravdelning med en ZÜnd digitalskärare för att kunna bli en komplett leverantör inom skärning. 
Med hög effektivitet och mångårig erfarenhet kan vi garantera korta ledtider från konstruktion/design till 
en produkt med hög precision.
ni hittar oss i nyland 15 km norr om kramfors. 3 200 m2 ändamålsenliga lokaler möjliggör en effektiv ma
terialhantering och logistik.


