CNC-drejning • CNC-fræsning • CNC-boring • CNC-bearbejdning

www.aleks-steen.dk

EN ALSIDIG PRODUCENT

KVALITET & FLEKSIBILITET

Aleks Steen ApS er en maskinfabrik med speciale
inden for spåntagende bearbejdning i materialer som
stål, rustfrit stål, støbegods, aluminium og forskellige
metaller som bl.a. messing, kobber og bronze samt
alle former for plast. Vi fremstiller desuden komplette
enkelt- og dobbeltvirkende hydrauliske cylindre. Alle
emner vi producerer, er tilpasset kundernes ønsker.

Med nye tidssvarende maskiner og en erfaren medarbejderstab har vi ressourcer til at pleje eksisterende
kunder samt tage nye ind. Vi opfatter os selv som
værende dygtige til hurtigt at afgøre, hvordan den
enkelte opgave bør gribes an med hensyn til opstillingsmetode, spåntagende bearbejdning, kontrolmåling og håndtering af den færdige vare. Desuden
indgår Aleks Steen ApS gerne rammeaftaler, så vi kan
være lagerførende i forhold til de indgåede aftaler.

Vi er underleverandør af vidt forskellige komponenter
til nogle af Danmarks største industrivirksomheder
og har derigennem en indirekte eksport af vores produktion på 95 procent. Vi leverer blandt andet til vindmølleindustrien, producenter af landbrugsmaskiner,
kølekompressorer og højttalere samt dele til transport-, pakke- og sorteringsanlæg.
”Vi er en af Østjyllands største inden for branchen”

”Den samlede erfaring sikrer den gode kvalitet”

VI ER RIGTIG GODE TIL:

•

•
•

Eksempler på vores kunder:
•

Crisplant

•

Dynaudio

•

Johnson Controls

•

Kamstrup

•

•

•

CNC-drejning, CNC-fræsning, CNC-boring
samt montage af bearbejdede dele
Fremstilling af små og mellemstore serier
Præcis fremstilling af emnerne foretaget af
erfarne medarbejdere
Fleksibilitet, hurtig omstilling og korte
produktionsgange
At være konkurrencedygtige ved enhver
opgave
Fremstilling af emner i høj kvalitet samt i overensstemmelse med kundens specifikationer

FAMILIEN FUNGERER
Vi mener, at det er en ekstra styrke at være en
familievirksomhed med en tæt og daglig dialog om
virksomhedens drift. Vi er 4 engagerede ledere, tre
brødre og en svoger, der har samarbejdet i Aleks
Steen ApS i over 20 år. Vores samlede erfaring og
det tætte samarbejde gør virksomheden stærk på
mange fronter. Vi overtog virksomheden ved et
generationsskifte i 2004 efter Aleks Steen, der grundlagde maskinfabrikken i 1978. Dengang startede
virksomheden på 30 m2 i landsbyen Hem –
i dag råder vi over mere end 3.500 m2 i moderne og
funktionelle rammer i Skanderborg. Gennem årene
er medarbejderstaben ligeledes vokset fra en enkelt
person til i dag ca. 25 ansatte, og vi er gået fra
1 til 30 CNC-maskiner.
Tilsammen har vi 4 ejere over 80 års erfaring, så
kunderne kan glæde sig over, at virksomheden
bliver kørt videre efter de samme kvalitetsmæssige principper som under Aleks Steens
ledelse. Den gensidige tillid mellem kunderne
og Aleks Steen ApS er af grundlæggende
værdi for os og for et godt resultat.
”En sund virksomhed som
vores giver en høj stabilitet
og sikkerhed for kunderne”

MÅLET ER ALTID AT…

•
•

•

•
•
•

opbygge tætte og langvarige kundeforhold
opfordre til faste aftaler til fordel for begge
parter
være en præcis og stabil underleverandør af
kvalitetsprodukter
være klar til at påtage os hasteopgaver
levere til aftalt tid
vedligeholde og forny maskinparken løbende,
så produktionen forbliver optimal

Fra venstre: Morten Steen, Allan Steen,
Flemming Steen og Jørgen Larsen

www.aleks-steen.dk
Aleks Steen ApS • Sverigesvej 2 • 8660 Skanderborg • Tlf: 86 52 00 66 • Fax: 86 52 05 55 • info@aleks-steen.dk

EVCO Nordic A/S er en førende distributør og producent af hydraulik og
PTFE tætninger.
25 års erfaring har givet os det knowhow der skal til, når der skal findes
den perfekte tætning til vores kunder, i et stadigt mere krævende marked.

Vores nøglekunder er førende producenter
inden for:
Hydraulisk udstyr • Motorer • Fødevare
maskiner • Offshore • Olie og gas
• Vindmøller • Medico

Sadelmagervej 27
7100 vejle
Tlf. 75 85 95 22
www.oestergaard-tools.dk

Besøg vores hjemmeside eller ring til os,
hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Topstykket 19 • 3460 Birkerød, Danmark
Tlf. 45 82 36 86 • www.evco.dk • salg@evco.dk

Tlf. 36 78 77 90 │ Fax 36 78 77 98

Stål Gruppen ApS
En kompetent medspiller på det danske stål
marked!

Rør er også en af vores hovedprodukter:
Sømløse/Svejste stålrør i alle kvaliteter
Firkantrør og runde rør i alle kvaliteter

Med adgang til de største lagre samt værker i
Europa i kvaliteter som:
34CrNiMo6 Q+T
42CrMo4 Q+T
16MnCr5
17CrNi7-6
C60
C45N
S355J2+N
S235JR2C+C
Automatstål

Vi leverer også:
Smedede samt valsede ringe i alle kvaliteter.
Smedede aksler efter tegning. Fra godkendte
værker i Europa.

I dimensionsområde Ø 20 – Ø1200 mm

For mere information:
- Kig på vores hjemmeside, ring eller skriv til os
- Vi sidder klar på:

Tlf. 36787790 / info@stalgruppen.dk

