
Högteknologisk  
tillverkning med kvalitet  
i varje detalj



Hög teknologi och gediget kunnande

Mörrums Finmekano startade 1960.  

Vi är ett familje ägt företag som kombine

rar hög teknologi med ett gediget yrkeskunnande 

för att erbjuda ett bra samarbete inom verktygs

tillverkning och skärande bearbetning.

Vår affärsidé är i grunden densamma 

nu som när företaget startade – att 

se till att våra kunder får rätt produk-

ter i rätt tid och till rätt pris. Till vår 

hjälp har vi en modern maskinpark, 

välutbildade och erfarna medarbe-

tare samt funktionella lokaler.

Spjutspetsar i verksamheten

Vi hanterar komplexa 3D-geometrier 

och med hjälp av Mastercam kan vi 

ta emot och behandla kundfiler samt 

överföra dem till våra onlinekopplade 

maskiner. CAD-programmet Solid-

Works använder vi för modellering 

och mindre konstruktioner.

 Bland övrig utrustning märks till 

exempel NC-fräsar onlinekopplade 

för både 3D-bearbetning, 5-axlig be-

arbetning, fleroperationsarbete och 

vanlig bäddfräsning. Vi har också 

styrda svarvar för effektivitet och 

korta ställtider, samt flera moderna 

sänk- och trådgnistar. I mätrummet 



mäter vi anvancerade detaljer i både 

3D och 2D. På beställning från kun-

derna utfärdar vi även mätprotokoll.

Som verktygstillverkare står vi för 

maskinbearbetning och montering. 

Vi tillverkar även fixturer och special-

maskiner.

Bra läge

Bland våra kunder finns både stora 

och små industrier, framför allt i 

södra Sverige. Vårt geografiska läge 

i Blekinge ger korta avstånd till 

kunderna och gör det lätt att träffas 

– en stor fördel då vi gärna arbetar 

nära kunderna under uppdragen. 

Erfarenheten har lärt oss att de 

bästa lösningarna oftast föds ur en 

kombination av kundernas och vårt 

eget kunnande. 





Det finns många skäl att anlita Mörrums 

Finmekano. Kvalitet är alltid en god an

ledning och vi jobbar målmedvetet för att hålla 

hög kvalitet i allt vi gör. Från första kundsamtal  

till produktion och leveranser.

Kvalitet i varje moment

För att leva upp till de höga mål-

sättningarna om kvalitet ser vi till att 

ligga i framkant när det gäller inves-

teringar i maskinparken. Våra med-

arbetare utbildar sig regelbundet på 

ny utrustning och nya programvaror 

– och vi lägger extremt hög vikt vid 

leveranssäkerhet. Att leverera i rätt 

tid och samtidigt hålla överenskom-

na kostnadsramar är naturligt och 

säkert också en bidragande orsak 

till att vi arbetat med många kunder 

under mycket lång tid.

 Vi utvecklar oss ständigt både när 

det gäller kvalitetstänkandet och i vår 

strävan att minska verksamhetens 

miljöpåverkan. Sedan mer än 20 år 

arbetar vi därför mot de krav som 

gäller enligt ISO 9000 och ISO 14001. 

Att visa hänsyn till miljön och sam-

tidigt bedriva högkvalitativ utveckling 

och tillverkning är idag en naturlig del 

av vår vardag.

Kvalitet i varje moment
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