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Rotage AB grundades 1979 och är beläget i Kvänum. Företagets 
ambition är att vara en attraktiv detalj- och komponentleverantör av 
plåtprodukter med inriktning på laserskärning och stansning. Detta 
innebär att vi är ett legoproducerande företag till 100%.

Rotage har en modern maskinpark med hög automatisering och stor 
kapacitet. Denna modifieras och utvecklas kontinuerligt vilket ger 
kunden en optimal och kostnadseffektiv produktion. Genom att ha 
effektiva flöden och optimal produktion uppnår vi således ett
konkurrenskraftigt pris.

Vi ombesörjer en komplett tillverkning av olika produkter, inklusive 
efterbehandling som bl.a. ytbehandling och montering.

Vårt breda kunnande tillsammans med en komplett maskinpark gör 
oss konkurrenskraftiga inom detalj- och komponenttillverkning.

ROTAGE AB
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Rotage skall med senaste teknik vara detalj- och komponentleverantör 
av plåtprodukter.

Produkterna skall säljas till rätt pris och kvalitet, genom värdeskapande 
processer med hög grad av automatisering och kunskap.

Vi hittar tillsammans med kunden individuella lösningar som passar 
bäst för olika typer av detaljer och sätter fokus på att hela kedjan blir 
så effektiv som möjligt.

Hos oss tar vi din detalj från idé till färdig produkt!
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SPECIALITET
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Våra maskiner skär i format upp till 3000 x 1500 mm, max 25 mm i kol-
stål och 12 mm i rostfritt samt 10 mm i aluminium.

Lasertekniken klarar figurer och former som man inte kan uppnå med 
någon annan metod och erbjuder stora möjligheter både vad gäller 
konstruktion och materialval. Vilket medför att lasertekniken är effektiv 
och konkurrenskraftig.

Fördelar med laserskärning
• Minimal energitillförsel till arbetsstycket
• Kontaktlös bearbetningsmetod
• Flexibelt
• Hög kvalité
• Minskad efterbearbetning

LASER







I våra moderna stansmaskiner med plåtformat 3000 x 1500 mm har vi 
automatiska inmatningssystem samt sorterings- och staplingssystem.

Med rätt verktyg i maskinerna kan de även utföra viss bockning samt 
gängning och formning. Maskinernas höga accelerationstakt gör dem 
mycket produktiva.

Materialtjocklek som bearbetas är 4 mm i kolstål,
2 mm i rostfritt och 8 mm i aluminium.

STANS
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Vi kan erbjuda både manuell kantpressning och robotiserad bockning.

Avancerade produkter i små serier bockas med fördel i våra manuella 
kantpressar, där vi har hög flexibilitet.

Med robotbockning ökar repeterbarheten samtidigt som tillverkning-
en blir mer kostnadseffektiv, vilket gynnar större och återkommande 
serier.

KANTPRESS
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Våra Salvagnini-maskiner, S4X och P4X, stansar, klipper och bockar plå-
ten från början till slut, allt i ett flöde. Detta ger oss en hög flexibilitet.

Vår högteknologiska bockautomat med sax ger oss korta ställtider och 
ökad flexibilitet. Det finns stor potential i precisionsbockning och med 
rätt flöde ger det stora tidsvinster jämfört med vanlig kantpressning.

Då bockcellen är utrustad med sax ger det oss möjlighet att tillverka 
komplicerade former, såsom rundade radier, i en och samma maskin. 
Vi kan också klippa långsmala detaljer, vilket vi inte kan göra i våra 
robotiserade kantpressar.

SALVAGNINI LINE
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Med vår robotsvets ABB IRBP D600, med styrsystem IRC5 plus, får vi 
korta cykeltider och mycket god åtkomlighet då roboten har en 
räckvidd på 1850 mm.

Lägesställaren klarar 600 kg per sida och är fleraxlig, vilket gör att den 
klarar synkroniserade rörelser.

ROBOTSVETSNING







SVETS OCH ÖVRIG PRODUKTION
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På vår svetsavdelning utför vi arbeten i både tunnplåt och kraftigare 
material. Vi svetsar både mig, mag och tig.

Vi kan även erbjuda punktning, gradning/slipning, trumling samt 
montering av presskruv/mutter på era detaljer.

Detaljer som skall fräsas, borras eller gängas, tillverkas med fördel i 
vår CNC-styrda fleroperationsmaskin.

I vår mätmaskin kan vi ta fram olika typer av mätprotokoll för era 
detaljer.
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Lasermärkning är mycket användbart inom tillverkningsindustrin då 
kraven ökat när det gäller spårbarhet och individmärkning.

Märkmetoden är flexibel och har bra motstånd mot förslitning och 
nötning, vilket gör lasermärkning till en vinnande metod.

Komponenter i metall och plast, såväl som ytbehandlade material, kan 
märkas snabbt och effektivt.

LASERMÄRKNING
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I vår monteringsavdelning kan vi både del- och slut montera produkter.
Detaljerna sammanfogas och slutförpackas efter er specifikation.

Med hjälp av våra kunniga samarbetspartners kan vi ombesörja 
pulverlackering, varmförzinkning samt elförzinkning.

MONTERING/YTBEHANDLING
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Våra säljare bokar gärna in ett möte med er för att visa vår produktion 
och berätta vad Rotage kan göra för er.

Läs mer om oss på vår hemsida, www.rotage.se, eller kontakta oss på 
något av följande sätt:

E-post: info@rotage.se

Telefon: +46 (0)512-298 50

Adress: Föreningsgatan 7, 535 30 Kvänum, Sweden

KONTAKT





ROTAGE AB
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