Mobilbearbejdning
Innovative, intelligente og fleksible løsninger

”

Vi gør det
komplicerede enkelt

Specialister i mobilbearbejdning
on- og offshore
CNC Onsite er en højt specialiseret virksomhed, der
gennem innovative, intelligente og fleksible løsninger
leverer præcisionsarbejde af højeste kvalitet inden for
mobilbearbejdning on- og offshore.
Fundamentet for vores succesfulde løsninger til store
internationale virksomheder over hele verden er vores
dedikerede, fleksible og fagligt stolte medarbejdere, der
aldrig går på kompromis med præcisionen og kvaliteten i
dit projekt.

Vi er eksperter i din branche
I CNC Onsite udvikler vi specialdesignede maskiner,
der er skræddersyede til mobilbearbejdning af dine emner,
konstruktioner og maskiner. I kombination med vores
store maskinpark betyder det, at vi er gearet til at løse
dine opgaver effektivt og holde nedetiden på et absolut
minimum.

Tillid, fleksibilitet og kvalitet er blandt de vigtigste årsager til
de langvarige samarbejder, vi har med virksomheder som
din, og i CNC Onsite glæder vi os til at gøre os fortjente til
din tillid.

Mobilbearbejdning inden for:
Offshore
Marinesektoren
Vindmølleindustrien
Kraftvarmeværker
Pharma
Produktionsvirksomheder
Fabrikker med kemisk produktion

Professionelle løsninger
Søger du en specialiseret samarbejdspartner,
der kan tilpasse dine emner, konstruktioner
og maskiner i meget komplicerede
mobilbearbejdningsprocesser?
I et samarbejde med CNC Onsite får du rådgivning af
vores specialister, der er blandt de førende eksperter i
verden inden for mobilbearbejdning af både mindre og
store emner. Resultatet er en innovativ kvalitetsløsning,
der indfrier dine forventninger til kvalitet, holdbarhed,
tolerancekrav og kort leveringstid.
Mobilbearbejdningen udføres af vores erfarne og
ansvarsfulde medarbejdere, der udfører arbejdet
rigtigt første gang.

Innovationskraft sikrer
effektive løsninger
I CNC Onsite har vi maskiner i vores
maskinpark til de mere enkle opgaver, mens
vi udvikler specialdesignede, kraftfulde og
intelligente fuldautomatiske CNC-styrede
maskiner, der er gearet til mere krævende
mobilbearbejdning både on- og offshore.

Kort reaktionstid
Kombinationen af vores specialdesignede
maskiner og specialiserede, fleksible
medarbejdere gør det muligt at gennemføre
mobilbearbejdningen af dine emner,
konstruktioner og maskiner med kort
reaktionstid.

Certifikationer og dokumentation
Vi har naturligvis alle nødvendige certifikater
og dokumenterer nøjagtigheden af mobilbearbejdningen med 3D Laser Tracker eller
Easy Laser i en målerapport, der er til at
forstå og arbejde videre med.

Mobilbearbejdning
Kernekompetencer
I CNC Onsite er vi specialiserede i mobilbearbejdning
af dine emner, konstruktioner og maskiner både onog offshore.

Vores kernekompetencer er:
Flange fræsning fra diametre Ø100 - 20.000 mm
Drejning af store emner fra Ø2000 - 6500 mm
Flugtboring fra Ø35 - 1200 mm
Udboring for lejepasninger
Rund- og overfladeslibning
Planfræsning
Boring og gevindskæring
Rørcut fra 4” - 80”
Skærpning af rør fra 4” - 80”
Afdrejning af pakflader fra
Ø100 - 6500 for rørsamlinger
Up Tower Yaw Gear repair
Udskiftning af tænder på tandhjul
O-rings fræsning
Dokumentation af det udførte arbejde med
3D Laser Tracker eller Easy Laser

Måleopgaver
Opmåling med 3D Laser Tracker
eller Easy Laser
I CNC Onsite har vi stor erfaring med opmåling af
komplicerede konstruktioner. Med vores laserudstyr
kan vi med ekstrem nøjagtighed opmåle dine emner,
konstruktioner og maskiner. Resultatet er en præcis
målerapport, der er til at forstå og arbejde videre med.

Opmåling af komplicerende
og ofte store konstruktioner
Udmåling af fixpunkter
Kontrolmåling af flatness og vinkelrethed
Scanning af overflader
Kontrolopmåling af parallelitet
Maskinopretning
Udmåling af skrueaksler og stevnrør
Opmåling af opspændingsfixtur

Hvorfor vælge CNC Onsite?
Høj innovationskraft
Kort reaktionstid
Specialdesignede maskiner
Stor maskinpark
Fleksibilitet
Kvalitet i højeste ende af skalaen
Overholder tolerancekrav
Leveringssikkerhed
Dygtige, specialiserede medarbejdere
Dokumentation
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