MARKNADENS ABSOLUT BÄSTA
KRAFTHYLSA - SOM TÄNKER PÅ MILJÖN.
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Momento i Flen är världsledande som tillverkare av krafthylsor för maskinell
skruv- och mutterdragning. Det var 1951 som Momento startade produktionen
av krafthylsor i Flen och företagets fabrik är världsunik då det är den enda som
bara tillverkar krafthylsor. Hela tillverkningsprocessen sker under ett tak och
täcker in alla faser från kapning av stångmaterial till härdning och ytbehandling.
Momento’s standardsortiment är det bredaste i världen. Viktiga kundgrupper är
fordonsindustrin, gruvor, varvs-, vindkrafts- samt olje- och gasindustrin.
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VÄRMEBEHANDLING

MOMENTOS VÄRMEBEHANDLING
ÄR NYCKELN TILL FRAMGÅNG.
Momento Värmebehandling startades för 25 år sedan som en intern avdelning
för vår egen produktion. I dag har Momento Värmebehandling utvecklats till ett
eget affärsområde som erbjuder samtliga, vanligen förekommande värmebehandlingsalternativ i stora som små serier. Momento Värmebehandling
garanterar full kvalitetskontroll av varje steg i processen och den moderna
anläggningen säkrar att er produkt får de önskade egenskaperna. Vår expertis
når många olika branscher.

VI PÅ TORQUE ELITE ERBJUDER
EN OPTIMERAD HELHETSLÖSNING.
Torque Elite erbjuder, genom erfarenhet och kunskap, produkter och tjänster
främst inom områdena åtdragningsteknik, hydrauliska verktyg och lyftutrustning.
Våra kunder finns inom segmenten underhåll och tung produktion på den
svenska marknaden. Vårt fokus ligger i att analysera kundens behov och därefter erbjuda en helhetslösning som är optimerad genom hela kedjan med
tanke på noggrannhet, ergonomi, säkerhet och ekonomi.

PRODUKTION I VÄRLDSKLASS
SÖDER OM STOCKHOLM SEDAN 1978.
DIBO är ett finmekaniskt företag som tillverkar komplicerade detaljer i metalliska
material som aluminium, mässing, stål och titan, samt material i plast. Tillverkningen
är koncentrerad till små och medelstora serier och produceras i marknadens mest
avancerade produktionsutrustning. Våra kunder sträcker sig från världsledande
företag till högteknologiska småföretag. DIBO ligger i Katrineholm, strax söder om
Stockholm, och grundades 1978.
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