Tyndpladebearbejdning
• laserskæring
• revolverstansning
• bukkecenter/kantbuk

• svejsning
• stans
• dybtræk

DANPRES A/S har nyeste
teknologi og høj automatisering

DANPRES leverer alt fra enkeltkomponenter indenfor laserskæring, revolverstansning,
pladebuk, stans, dybtræk og svejsning til komplekse totalløsninger.
Vores vision er at være i front teknologisk med en høj automatiseringsgrad og dygtige
engagerede medarbejdere.
Pladebearbejdning

Dybtræk

Vi tilbyder også revolverstans til mindre komplekse emnekonturer
samt emner med mange huller og optryk.

Svejsning

Vi har et fuldautomatisk Salvagnini FMS anlæg med højhastighedslaser, som arbejder med stor præcision og gentagelsesnøjagtighed. Anlægget sikrer en snitflade af høj kvalitet og har
integreret bukkecenter, som giver hidtil usete frihedsgrader for
formgivning, emnedesign og sammenføjningsmetoder.

Stans - Coilstans

Vi stanser emner i stort styktal og kan tilbyde præcisionsemner i
op til 8,0 mm tykkelse og coilbredde op til 600 mm. Produktionskapacitet op til 400 slag/min. Som i vores øvrige produktion har
vi konstant fokus på at nedbringe omkostningerne ved at tilbyde
alternative løsninger, bl.a. ved anvendelse af flytbar håndteringsrobot.

Ved fremstilling af dybtrækemner tager vi udgangspunkt i såvel
enkeltstyksværktøjer som komplicerede følgeværktøjer. Kapacitet
op til 500 Ton, planstørrelse 1.000 x 1.200 mm. Ved anvendelse af
moderne værktøjsteknologi og fremstillingsmetoder er det muligt
at opnå en detaljeringsgrad på emnerne, således at efterbearbejdning kan reduceres til et minimum.

Vi tilbyder flere robotsvejseanlæg med manipulatorakser fuldt
integrerede med robottens styresystem. Robotsvejsning som manuel
svejsning udføres med nye moderne strømkilder med alle tænkelige features, som puls, synergisk forprogrammering mv. Svejseprocesser: MIG/MAG, TIG og Plasma, punkt- og rullesvejsning.

Totalløsninger fra DANPRES A/S

Vi tilbyder totalløsninger med for eksempel pulverlakering, vådlakering, galvanisering, forkromning, dreje- og/eller fræsekomponenter. Dette sker i tæt samarbejde med vort netværk af kompetente
samarbejdspartnere.

DANPRES A/S står for kvalitet,
kreativitet og innovation!

Hos DANPRES oplever kunderne kreativitet, innovation og et stærkt engagement
i de mangeartede opgaver, vi løser for dem. Vi lytter til jeres behov, og gennem et
konstruktivt samarbejde finder vi den optimale og mest enkle løsning. Vi tilstræber praktiske
løsningsmodeller, som kan være med til at reducere omkostningerne i jeres virksomhed.

Ved prototypeudvikling samarbejder vi oftest direkte med kundens
udviklingsafdeling – en proces, der tilsikrer det helt rigtige resultat
til tiden.
DANPRES investerer løbende i ny teknologi og vi kan tilbyde stor
kapacitet, høj fleksibilitet og kvalitet til konkurrencedygtige priser.
Vi producerer fra én enhed og op til store seriestørrelser.
Hos DANPRES er arbejdsgangene korte. Dette betyder, at processen fra bestilling til levering er afkortet betydeligt. Vi kan altid

give hurtige svar på spørgsmål om produktionen, produktionsstatus eller processer.
Overvejer I outsourcing af hele produktionen eller mangler I
produktionskapacitet, vil en henvendelse til DANPRES med
sikkerhed give positivt resultat.

DANPRES A/S er en innovativ og
initiativrig sparringspartner

DANPRES er en sund og veletableret virksomhed, der siden etableringen i 1996 blandt andet
har udviklet sig til en af Danmarks førende underleverandører med speciale indenfor pladebearbejdning. DANPRES er en 100% underleverandør uden egne produkter. Vi er centralt
beliggende i Laasby, direkte ved motorvejen mellem Aarhus og Silkeborg.
DANPRES er en innovativ og initiativrig sparringspartner. Vi udfører udviklingsarbejde og produktmodning, fremstiller prototyper
og totalløsninger – også med svejsning, montage, overfladebehandling mv.
Vi vægter godt håndværk, kvalitet og troværdighed højt. Dette
samt vores store fleksibilitet og evne til at finde løsninger, gør
DANPRES A/S til en virksomhed i vedvarende udvikling – Her
bliver opgaverne løst som aftalt og til aftalt tid! På baggrund af
vores mangeårige erfaring og stærke kompetencer, er vi i dag
en af Danmarks førende underleverandører indenfor pladebearbejdning, stans, dybtræk og svejsning. Vi har gode referencer
indenfor proces-/fødevareindustrien, hvidevareindustrien, alle
former for energi, opvarmning, alternative energiløsninger, landbrug, transport. og ikke mindst som leverandør af kapslinger og
kabinetter i alle afskygninger.

Kvalitet, sikkerhed og miljø

DANPRES har til stadighed fokus på kvalitet, sikkerhed og miljø
i bredeste forstand. Præcision i såvel produktion, fremstilling og
levering er en dyd for os.

Vores vigtigste ressource er dygtige og engagerede medarbejdere. Vore Medarbejderes kompetencer og løbende videreuddannelse samt vores konstante fokus på firmaets udvikling og
optimering er grundstenen i opretholdelsen af et konstant højt
kvalitetsniveau.

DANPRES A/S, en ung virksomhed med en god historie
Knud Flemming Madsen etablerede i 1996 sammen med Søren
O. Nielsen DANPRES A/S.

Etableringen tog udgangspunkt i opkøb af en part af en bestående
virksomhed og bestod af 3 medarbejdere inkl. Søren O. Nielsen.
I starten rådede virksomheden over nogle enkelte presser og
havde fokus på stans- og dybtrækemner.
Gennem årene er virksomheden vokset pænt organisk, men også
ved flere opkøb. DANPRES A/S har udviklet sig til også at omfatte
alle former for pladebearbejdning, I 2007 installerede vi Danmarks
mest automatiserede og udbyggede anlæg omkring laserskæring,
revolverstans og pladebuk.
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