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LP Pressgjuteri är ett familjeföretag som legotillverkar 

pressgjutet gods i aluminium och zink. Med egen verktygs-

tillverkning kan vi erbjuda ett konkurrenskraftigt program, 

från support vid utformning av nya formverktyg, till färdig 

produkt. Med mångårig erfarenhet inom pressgjutning och 

med tillgången till verktygstillverkningen kan vi erbjuda 

en snabb, högklassig tillverkningsprocess. Detta 

tillsammans med bästa produktkvalité och en 

fl exibel produktion ger långa och trygga 

kundrelationer.
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med tillgången till verktygstillverkningen kan vi erbjuda 

en snabb, högklassig tillverkningsprocess. Detta 

tillsammans med bästa produktkvalité och en 



tillsammans från start till mål är vår styrka

Erfarenheterna av pressgjutning och 

tillgången till LP Pressgjuteri är den 

viktigaste länken till förståelse för verk-

tygets betydelse i den fortsatta press-

gjutningsprocessen. Detta skapar också 

förutsättningar att utarbeta effektiva 

verktygslösningar ihop med kund. 

Konkurrenskraften hittar vi återigen 

i vår erfarenhet av pressgjutning men 

även genom att endast använda oss av 

bästa materialkvalité till verktygen.

Formverktygens livslängd är en av de 

viktigaste hörnstenarna för att hålla 

nere kostnaderna för slutprodukten, 

vilket stärker konkurrenskraften både 

för oss och våra kunder.
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tillsammans från start till mål är vår styrka

Flexibilitet och bredden på vår ma-

skinpark från 25 – 500 tons låskraft gör 

att vi kan erbjuda kostnadseffektiva 

produkter i både korta o långa serier. 

Vikt läggs på automatisering med hjälp 

av robotbemannade och vision base-

rade pressgjutningsceller. I vår bear-

betning utförs slutfi nish både manuellt 

och med hjälp av robot och CNC.

Styrkan i vår legotillverkning ligger i 

att vi kan erbjuda en helhetslösning 

från verktyg till färdig produkt vad 

gäller pressgjutna zink- & aluminium 

detaljer. Egen verktygstillverkning i 

form av företaget Vallsjö Verktyg gör 

oss engagerade från produktutveckling 

till ytbehandlad och monterad produkt.
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Vallsjö Verktyg tillverkar främst formverktyg för press-

gjutning i aluminium och zink. Med en stor maskinpark i 

en förhållandevis liten organisation, är vägen kort från ord 

till handling. Det resulterar i effektiva och snabba lösning-

ar ihop med kund redan i ett tidigt skede av framtagnings-

processen men även då själva tillverkningen drar igång. Vi 

ansvarar förutom tillverkningen, även för provkörning och 

utfallsprover om kunden så önskar, vilket sparar både tid 

och minskar riskfyllda transporter av verktyget.
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Hultagård · 576 91 Sävsjö · Tel 0382-500 83 · fax 0382-500 08

www.vallsjoverktyg.se

Hultagård · 576 91 Sävsjö · Tel 0382-500 90 · fax 0382-500 91

www.lppressgjuteri.se


