
Precisionsgjutning i gips är ypperligt för
• prototyper, 1 – 10 exemplar via Rapid Casting
• korta serier, 10-1000 exemplar
• komplicerad design med exempelvis inre hålrum
• tunt gods, ned till 0,8 mm
• färdiga tätningsspår och inre kanaler vilket ger minimal efterbearbetning
• underskärningar och baksläpp
• styckevikter från 10 gram till 20 kilo eller mer
• storlekar upp till 1 x 1 meter

Specifikationer
Standardlegeringar 4244 (AlSi7Mg) och 4245 (AlSi7Mg0,3), övriga på 
begäran
Värmebehandling och all slags bearbetning
Toleranser ISO 8062 CT6
Ytfinhet till Ra 1,6

Om gipsgjutning
Gipsgjutningsmetoden utvecklades i USA på 1950-talet. I korta serier kan 
gipsgjutning vara billigare än andra metoder som fräsning, vaxursmält-
ning och pressgjutning. Gips ger en finare yta än sandgjutning och möjlig-
gör tunnare och mer komplicerade former. Vi tillverkar modeller av alumi-
nium eller plast som tål långvarig användning, vilket är en skillnad mot 
Rapid Casting där modellen förbrukas vid gjutningen.  
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Hackås Precisionsgjuteri AB levererar 
gjuten aluminium med hög finish. Våra 

kunder är företag som behöver komplexa 
aluminiumdetaljer i korta serier. 

Ju tidigare vi kommer in i processen, 
desto bättre kan vi hjälpa dig.

Välkommen att höra av dig!
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Vi levererar g juten aluminium 
med hög finish i korta serier



Vägen till bättre 
affärshälsa
Vältränade företag är starkare, friskare och sundare än andra.  
De mår bättre och lever längre. Vi har resurser och verktyg som  
vi anpassar efter dina behov. Kontakta oss så berättar vi mer om 
hur vi kan stärka ditt företags affärshälsa.

www.affärshälsa.se

Jönköpings 
Modelltillverkning AB

Box 76 • 564 22 Bankeryd
Tel: 036-370 470 • Fax: 036-372 214

E-mail: jmt@jmt.se • Web: www.jmt.se

Vi har funnits i över 40 år. Kanske har du ännu inte hört 
talas om oss eller metoden att gjuta aluminium i gipsformar. 
Då vill jag gärna ta tillfället i akt att bjuda in dig att besöka 
vår fabrik här i Hackås. 

Nya kunder blir ofta förvånade över hur fint gods vi pro-
ducerar. Det håller samma finish som pressgjutet men med 
större frihet i formerna och startkostnaden är en bråkdel. 
Därför är vi en självklar samarbetspartner för designers och 
konstruktörer som arbetar med nya, innovativa produkter 
och förserier. 

Vi är också duktiga på att bygga in smarta lösningar i 
designen. Det kan kapa moment i er produktion, därav vår 
slogan: ”HPG – for Finish and Function”.

När du anlitar Hackås Precisionsgjuteri AB kan du vara 
säker på att få dina detaljer i rätt tid. Om det krävs kan vi 
leverera de första exemplaren inom två veckor. Ju tidigare vi 
kommer in i processen, desto bättre kan vi hjälpa dig.

Välkommen att höra av dig!

Peter Vomacka, VD

Bli inte förvånad 
om vi överträffar 
dina förväntningar

Om oss
Hackås Precisionsgjuteri (HPG) grundades 1971. 
Fabriken ligger några mil söder om Åre Östersund 
Airport i det lilla samhället Hackås, nära Storsjön och 
de jämtländska fjällen. 

Vi har cirka 30 anställda och kombinerar kvalificerat 
hantverkskunnande med moderna industriprocesser 
som kvalitetsledning, CAD, gjutsimulering och lege-
ringsanalys. 

Hackås Precisionsgjuteri AB är certifierat enligt ISO 
9001 och  ISO 14001.
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Precisionsg jutning 
steg för steg

1. Konstruktion. 
Ring oss gärna redan 
när du börjar skissa. Vi 
kan ge råd som spar tid 
och pengar. Här är det 
Leif Olofsson som kon
trollerar ritningar och 
gör gjutsimuleringar.  

2. Modell. Leif Olofsson, Conny Nordman och Egon 
Dahlgren granskar en gjutmodell av aluminium. I takt med 
att din produkt utvecklas kan vi enkelt justera modellen.

3. Form. Gipsformar tillverkas 
i två delar som kan väga hundra 
kilo styck. Fredrik Nydahlen, 
Bernt Larsson och deras kolle
gor använder 500 ton gips och 
tillverkar upp till 40 000 
 formar per år.

4. Analys. Håkan Halvarsson kontrollerar med spektro
meter före gjutningen att smältans kemiska sammansättning 
uppfyller målvärdet enligt internationell standard. 

5. Gjutning. När Tim Eriksson skopar upp det flytande 
aluminiumet håller smältan omkring 700 grader. Formen 
fylls upp på 56 sekunder. 

6. Bearbetning. Produktionschefen 
AnnaCarin Larsson  och Roland 
Breding har minutiös planering för varje 
del som ska in i f leroperationsmaskinen.

7. Kvalitetskontroller. Kvalitetskedjan börjar 
och slutar i modellverkstaden eftersom en mini
mal avvikelse kan få stora konsekvenser. Varje 
operatör ansvarar för sitt moment. Mikael Forss 
är samordnare för kvalitetsarbetet och även den 
som bereder nya uppdrag.
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Ytbehandling och  
lackering av det mesta  
mellan himmel och Jord.  
I vått och torrt… 
När färg betyder mer än bara kulör…
 www.laray.se

En av HPG:s goda samarbetspartners är Nordenbergs Mekaniska Verkstad som 
är specialiserad på skärande bearbetning.

– Vi är ett legoföretag som kompletterar gjuteriets egen verkstad, säger Kecke 
Nordenberg som äger och driver företaget i Norrköping med 12 anställda.

Nordenbergs har moderna och rejält tilltagna maskiner, bland annat en fräs 
som sväljer upp till 8 meter långa arbetsstycken. En lämplig serie är från några 
stycken till ett par hundra, vilket är en av likheterna med HPG. 

– Dessutom har vi samma höga krav på kvalitet och pålitlighet. Vi har bra 
dialog och tekniköverföring. Därför fungerar samarbetet väldigt bra, säger Kecke.

Läs mer: www.nordenbergs.se

T. Nordenbergs Mek. Verkstad AB 
Besöksadress Spårgatan 16 | Postadress: Box 181, 601 03 NORRKÖPING
Tel: 011-19 04 50 | Fax: 011-19 04 59
info@nordenbergs.se | www.nordenbergs.se

Kecke Nordenberg

Specialiserade på skärande bearbetning


