
AIRTEC Information

Snabbheten är vår styrka!
AIRTEC Pneumatic Sweden AB är specialiserade på snabba leveranser. 
Egen tillverkning / montering av Kompaktcylindrar, ISO/VDMA cylindrar, 
Kolvstångsstyrningar. Oavsett om ni har användning för en cylinder med 
standardslaglängd eller enligt kundanpassade mått - kan AIRTEC leverera 
en ny cylinder inom några timmar! 
 
Ett cylinderhaveri i en produktionslina kan medföra en stor ekonomisk 
förlust och / eller en förlorad kund.  För att undvika långa dyrbara stille-
stånd behöver Ni en snabb, flexibel samarbetspartner. Inom några timmar 
efter att ni kontaktat AIRTEC kan en ny cylinder vara på plats eller på väg 
till Er.

AIRTEC Pneumatic Sweden AB
Box 120, Gerfasts väg 6
SE-283 22 Osby
Telefon +46 (0)479 - 126 00
Telefax +46 (0)479 - 127 19

E-post mail@airtec.se
Internet www.airtec.se

Vi tillverkar / monterar följande varianter
ISO/VDMA 6431 Ø32 - 320mm, standard eller genomgående*
Kompaktcylindrar Ø12 - 100mm, UNITOP europeisk standard
Kompaktcylindrar  Ø32 - 100mm, ISO/VDMA 

Samtliga cylindrar funktionstestas/läckagetestas före leverans

* Ø250 - 320mm leveras från fabrik

Välkommen till 
vår nya hemsida!

Luft, tryck och rörelse - Kvalité för automatisering

Bästa möjliga partner gör skillnad

Montering av kompaktcylinder NXD-A med vridstyrning



Vår hemsida!
AIRTEC Pneumatic Sweden AB´s hemsida är uppbyggd på ett enkelt 
och grundligt sätt. Här är Ni aldrig mer än två - tre tryck från att hitta den 
information Ni söker. Oavsett om det gäller produktspecifikationer eller 
om ni behöver en 2D / 3D -ritning på en kolvstångslös cylinder för Ert nya 
projekt. Allt finns inom räckhåll på ett pedagogiskt och enkelt sätt som gör 
att även en ovan datoranvändare skall känna sig ”hemma”.

AIRTEC på portalen Solidcomponents
Förutom en lättarbetad hemsida medverkar vi även på Solidcomponents. 
En portal med 2D/3D-ritningar. Här hittar ni våra konfiguratorer för pneu-
matik. Ni ges möjligheten att skapa ritningar i önskat format av standard-
cylindrar, kolvstångslösa cylindrar, hanteringskomponenter etc.  
Standard- eller specialslaglänger helt enligt Ert önskemål.

Ritningar skapas online i realtid mot våra servrar!

Besök oss på www.airtec.se 

Välkomstsida på www.airtec.se med våra tre produktgrupper
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