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MG Verktyg AB önskar alla
kunder, leverantörer, nära

och kära en riktig Glad Påsk!
 

Vi hoppas vi att påskharen
kommer med ett påskägg till

er alla. 😉
 

Renishaw är ett av världsledande företag för konstruktions- och
vetenskapsteknologi, med expertis inom precisionsmätning och
hälsovård, designar, utvecklar och levererar lösningar och system
som ger oöverträffad precision, kontroll och tillförlitlighet. Dessutom
är Renishaw världsledande inom området additiv tillverkning (som
också kallas 3D-utskrift i metall), där de konstruerar och producerar
industriella maskiner som ”skriver ut” detaljer från metallpulver.
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Glad Påsk!

" V I  B R I N N E R  F Ö R  S V E N S K  V E R K S T A D S I N D U S T R I "

Mattias Gustavsson, VD på MG Verktyg AB sade, ”MG Verktyg AB
grundades 1997 och än idag håller vi en hög nivå och ett brett utbud
av kvalitetsverktyg och tillbehör från flera verktygsleverantörer i
Sverige, Europa och USA. Vi bredde ut våra vingar 2019 när vi
förvärvade Maxtool AB och kunde nå ut med vårt stora engagemang
för verkstadsindustrins framtid på öst- samt västkusten. Vi brinner för
svensk verkstadsindustri. Från att vara ett starkt företag ökar vi nu
styrkan ytterligare genom att bli en Premium Partner med Renishaw
och utöka med deras produktsortiment och expertis och vi ser fram
emot ett produktivt och framgångsrikt partnerskap.”

MG Verktyg kommer att arbeta
mycket med Renishaw lösningar för
verktygsinställning, detektering av

verktygsbrott, komponentinställning,
mätning i processen och

förstabitskontroll av detaljer, med
automatisk uppdatering av verktygs

offset.

031-54 11 11
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WEDCO är en av de
viktigaste österrikiska

tillverkarna av HM
precisionsverktyg för

verkstadsindustrin och
tillverkar mer än 50 000

verktyg i månaden i Wien för
global distribution.

 
WEDCOs standardserie
består av totalt mer än 
25 000 olika fräsar och

borrar. Utöver detta enorma
utbud av standardverktyg,

möjliggör WEDCO individuell
utveckling och produktion
av specialverktyg som är
framtagna för individuella

behov från antal 2st upp till
serieproduktion.

Focus på...Wedco

" V I  B R I N N E R  F Ö R  S V E N S K  V E R K S T A D S I N D U S T R I "

MG Verktyg stängd 6:e maj
Den 6:e maj kommer vi att ha stängd
på MG Verktyg AB på grund av en
tjänsteresa.

Vi ber därför alla kunder att se över
era verktyg i god tid och beställa
dessa senast den 5:e maj.

Vi har öppet igen den 9:e maj som
vanligt. 

Omslipning löner sig!

Om ni inte redan skickar oss era utslitna snabbståls- och
hårdmetallverktyg bör ni absolut börja göra detta då det
löner verkligen sig.

I vissa fall blir det till en 5:e del av det priset som man
hade fått betala för ett helt nytt verktyg!!

Rekonditionering av dina verktyg låter dig hålla verktygen
så bra och så kostnadseffektivt som möjligt under hela
deras livslängd så att ni kan säkerställa kvalité och
hållbarhet.

Kontinuerligt underhåll lönar sig i längden. Det gör
produktionen mer effektiv och totalekonomi bättre. Men
vänta inte för länge! Kör ni sönder era verktyg får ni högre
kostnader i längden.

Rådgör gärna med oss för att hitta en optimal tidpunkt för
din verktygsservice. När det väl är dags gör vi det enkelt för
er.

Hör av er idag på 031-54 11 11 eller mejla oss på order@mg-verktyg.se.

https://www.wedco.at/?lang=en
mailto:order@mg-verktyg.se


Under april månad är det en
digital mikrometer 0-20 IP65

som är Månadens Fynd.
 

Dig. Rörmikrometer, sfäriskt
anslag/spindel

 
0-25mm, IP65

 
Artikelnummer: 395-271-30

 
Kampanjpris: 4 065 SEK

(Listpris: 5 999 SEK)
 

Månadens Fynd
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" V I  B R I N N E R  F Ö R  S V E N S K  V E R K S T A D S I N D U S T R I "

Nu har Mitutoyos vårkampanj kommit och ni har
möjlighet att ersätta befintliga eller köpa in nya
mätverktyg till extra bra priser.

Bladdra genom kampanjkatalogen via länken nedan
eller be oss mejla PDF-filen direkt till er genom att
mejla lindsey@mg-verktyg.se.

KAMPANJER

https://mg-verktyg.se/mitutoyo-varkampanj-7/
https://www.wedco.at/?lang=en
mailto:lindsey@mg-verktyg.se

