Kompetens till salu!
Som teknisk konsultbyrå är det precis det vi erbjuder – kompetens. Hos oss hittar du den kompetens som behövs för att ”toppa” det egna laget
eller när du behöver fylla ut laget med extra kapacitet. Hos oss finner du en partner som kan
åta sig mer än bara konsulting. Självklart kommer
den tekniska och formella kompetensen i första
hand. Men lika viktigt är att konsulten snabbt
kommer in i jobbet, förstår de kärnvärden som
driver din verksamhet och det aktuella projektet
samt passar in i gänget.

Projektledare, konstruktörer,
produktutvecklare, ingenjörer
Komab kan erbjuda riktig bredd i kombination med en obyråkratisk organisation.
Hos oss finns välutbildade konsulter med
lång erfarenhet samt några med nischad
kunskap inom olika områden, t ex inom:
-

Produktutveckling
Konstruktion
Projektledning
Inköp
Svetsteknik
Produktionsteknik

- Industrirör och
ventilationer
- Marknadsföring
- Utbildning och
implementering
av CAD-system.

Med utgångspunkt från Skellefteå täcker
vi hela Sverige och kan även åta oss internationella uppdrag. Antingen på plats
hos er eller via olika IT-lösningar.

Produkter för tung industri
Som komplement till vår konsultingverksamhet
erbjuder vi produkter för tung industri. Det handlar främst om hanteringsutrustning för stålverk,
bilindustrin, samt pappers- och massaindustrin.
Produkterna har marknadsförts under nedanstående varumärken, vilket innebär att vi också
har en omfattande eftermarknadsförsäljning till
anläggningar levererade sedan 1970-talet och
framåt.
Produkterna utvecklas kontinuerligt och anpassas för varje enskild applikation. Vi erbjuder
också kompetent projektledning vid installation
och idrifttagning, där vi tar totalansvar för hela
projektet, inklusive samordning av övriga underleverantörer i projektet.
Bland våra kunder återfinns flera svenska och
internationella koncerner inom stål-, bil- och gruvindustrin.

År 2001 förvärvades Komab från Sorb-koncernen. År 2003 förvärvades Renholmens produktprogram för stål-, bil- och
mekanisk industri. Sedan dess har Komab Industriteknik haft ansvaret för tidigare levererade anläggningar av respektive
varumärke. När det gäller service, reservdelar eller nybyggnad kontakta oss!
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Du behöver
bara en teknikpartner...
Komab är en samarbetspartner som erbjuder mer. De
flesta av våra konsulter har lång erfarenhet från lokal,
mångfacetterad, medeltung och tung industri. Vi kan
lugnt hävda att vi har fast verklighetsförankring. Både
när det gäller den typ av produkter som konstrueras
och övriga förutsättningar inom tex produktion och
marknad. Förutom konsulttjänster kan vi åta oss hela
projekt.
Vår idé är att kunna bidra med resurser hela vägen
– från idé till tillverkning, montage och igångkörning.

...med internationell
erfarenhet
Vi finns i Skellefteå, men arbetar i hela Sverige och
även internationellt, inom t ex internationell projektadministration och marknadsföring.
Vi arbetar i de flesta CAD-miljöer och har ett flertal
egna licenser.
Hör av dig, eller gå in på vår hemsida, så får du veta
mer detaljerat vilka produkter/kompetenser vi kan
erbjuda!

Komab Industriteknik AB
Södra järnvägsgatan 50
931 32 Skellefteå

Växel: +46 (0)910 71 79 60
Fax: +46 (0)910 71 79 69
www.komab.nu

