BEDRIFTSPROFILEN

AVANSERT SKJÆREBORD. Daglig leder Henning Leknes (foran) er kjempefornøyd med at produksjonen nå er i gang. Jan Helgeland er operatør og ansvarlig for serviceavdelingen for den avanserte skjæremaskinen. Foto: TEJ

Mr. Stål på Bøneset
-Dette er en av landets mest avansert og
moderne skjærebord, skryter daglig leder
Henning Leknes i det nystartede Stålsen-

sitte igjen med masse kapp. Hos oss betaler de for et ferdig produkt levert på palle,
og selvsagt med den sertifiseringen som
kreves.

teret AS på Bøneset på Karmøy. Bedriften

Mr Stål

skal være et servicesenter for alle virk-

Henning Leknes kan nesten kalle seg for Mr
Stål etter mange år i bransjen. Etter starten
hos Aspelin Storbull i 1980 har det meste
handlet om kjøp og salg av stål og metaller
for diverse grossister. De siste 8-9 årene har
han vært regionsjef for Smith Stål Vest avd.
Haugesund. Han kan bransjen ut og inn. Sammen med samarbeidspartnere satser han nå
for seg selv med et spesialisert servicetilbud
han vet dekker et stort behov:

somheter som har behov for skjærte detaljer av stål og metaller i sin produksjon.
- Slike spesialiserte sentre er vanlig i utlandet, men å se behovet for å spesialisere seg
bør vel også vi nordmenn bli flinkere til, sier
Leknes, glad for endelig å være i full drift.
Han selv har forberedt bedriftsetableringen
siden august måned i fjor. Det svære, japanske skjærebordet ble montert av seks tilreisende spesialarbeidere de to siste ukene
før påske, og nå er produksjonen i gang for
fullt.
- På Vestlandet er det en rekke verksteder
som kutter stål på egne skjærebord. Bruker
de oss, slipper de å kjøpe hele stålplater og
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JOBB & NÆRING

- Nettopp i disse tider er en rekke produksjonsbedrifter nødt til å tenke nytt og annerledes. Det er tid og penger å spare med
å få avanserte stålprodukter levert på døren
til rett tid, sier han. For å sikre rask levering vil senteret ha stålplater med tykkelse
opp til 250 mm på sitt lager. Stålsenteret er
også grossist og kan levere plater / smidde
produkter fra samarbeidspartnere rundt
om i Europa.

FAKTA:
• Skjærebordet er avtypen “Versagraph” og
er levert av japanske KOIKE • Skjærebordet
dekker en flate på 5x20 meter og styres av et
avansert datasystem. • Plasmaskjæring av plater
opp til 40 mm tykkelse (med bl.a. 3D-skjæring
med fuger) • Gass skjæring av plater opp til
250 mm tykkelse.

Stålsenteret kan levere avanserte skjæreoperasjoner i stål av
ulik størrelse og tykkelse. Foto: TEJ

Stålsenteret AS
Bøneset - Torvastad
52814151
henning@staalsenteret.no

Stålsenteret as

