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Kære Kunde

Vi tilbyder

LUKTOM Scandinavia producerer og distribuerer højkvalitets
forbindelseselementer som skruer, bolte, møtrikker og
studsbolte,
samt
en
række
specialfremstillede
forbindelseselementer til vores kunders forskellige
applikationer.

Projektering og fremstilling af varer efter nedenstående:
ISO Norm
ASME/ANSI (Amerikanske standarter)
DIN Norm
Dokumentation (tekniske tegninger)

Vi er specialister i at fremstille specialopgaver inden for
maskin-, offshore- eller olie/gasindustrien, og med vores nye
maskinpark er vi i stand til at opfylde alle vores kunders
detaljer og krav. Vores primære mål er fremstilling af
customized forbindelseselementer efter vores kunders
tekniske tegninger.
Vores produkter fremstilles dels af materialer, der leveres af
vores egen virksomhed, dels af materialer, som vores kunder
leverer til os.
Vi er altid meget fleksible med hensyn til både udførelse,
produktionstid og levering.
Med vores nye produktionslinje er vi i stand til at opfylde alle
ønsker relateret til antal og leveringstid og samtidig
garantere den højeste kvalitet. For alle vores produkter
gælder, at vi kan udstede inspektionscertifikater 3.1, 3.2
og 2.1 i henhold til EN 10204.
Vi kan også tilbyde udførlige metallurgiske analyser
på alle vores specialfremstillede varer, såfremt dette
ønskes af vores kunder.

Gevindtyper:
Metriske gevind, fin og grovgevind (M-ISO)
Whitworth gevind: BSW, BSF
Withworth rørgevind: G, Rp, R, Rc

Briggs konusgevind:NPT, NPTF
Trapez gevind: Tr
Tomme gevind: UNC, UN, UNF, UNEF

Materialer:
Stål i styrkeklasser: 3.6, 4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 6.8, 8.8, 9.8, 10.9, 12.9
Stål og nikkellegeringer til forbindelseselementer, med bestemte egenskaber der egner sig
til lave/høje temperaturer jf. Standard EN 10269 i følgende materialer: C35E (1.1181), C45E
(1.1191), 25CrMo4 (1.7218), 24CrMo5 (1.7258), 42CrMo4 (1.7225), 40CrMoV4-6 (1.7711),
21CrMoV5-7 (1.7709), 21CrMoV5-11 (1.8070), 34CrNiMo6 (1.6582)
Varmefast stål i materialer: 16Mo3 (1.5415), 13CrMo4-5 (1.7335), 10CrMo9-10 (1.7380)
Rustfri stål i kvalitet A2-50, A2-70, A4-50, og i materialer X12Cr13(1.4006), X20Cr13 (1.4021),
X5CrNi18-10 (1.4301), X2CrNiMo17-12-2 (1.4404), X6CrNiTi18-10 (1.4541),
X1NiCrMoCu25-20-5 (1.4539), X6CrNiMoTi17-12-2(1.4571), INCONEL
Varmefast/Ildfast stål i materialer: X15CrNiSi20-12 (1.4828), X15CrNiSi25-21(1.4841),
X22CrMoV12-1 (1.4923)
Stålkvalitet ASTM i materialer: A193-B7, A193-B16, A320-L7, A194-2H
Alle andre type stål og metaller efter kundernes ønsker

Overfladebehandling:
Projektering og fremstilling af varer efter
nedenstående:
Zink legering
Varmforzinkede belægninger
Sortoxidering
DACROMET/GEOMET
TEFLON
Flere andre
overfladebehandlingsmetoder

