
Mekanisk produksjon - 
Ordreproduksjon med en avansert og moderne 
maskinpark innenfor:
- Maskinering og dreiing
- Laserskjæring
- Platebearbeiding og sveising



Mekanisk produksjon
Avansert produksjonsutstyr -  raske leveranser

Velle Utvikling har spesialisert seg på ordreproduksjon innenfor:

 - Maskinering
 - Laserskjæring
 - Platebearbeiding, Sveising og Montering

 Med moderne og avansert produksjonsutstyr kom- 
 binert med meget kompetente medarbeidere, klarer  
 vi leveranser med høy kvalitet. 

 Etter over 50 år i markedet er Velle en godt etablert  
 aktør.

 Avanserte maskiner alene, er ikke nok for å lykkes.  
 Kreative løsninger skapes i relasjon mellom menn- 
 esker og moderne teknologi, og gjør det mulig å  
 omsette kreative løsninger til resultater.



Maskinering
Maskinavdelingen utfører oppdrag innen dreiing og maskinering i alle typer 
materialer i seriestørrelser fra 1 til 5000.

Avdelingen er utstyrt med fem CNC-styrte maskiner som representerer stor 
fleksibilitet i størrelse og utrustning – fra små og mellomstore – horisontale og 
vertikale – opp til langbed maskin med fast bord på 6 m og bevegelser på 
X 4500 mm Y 1600 mm Z 1200 mm. 

Avdelingen har manuelle og CNC- styrte dreiebenker, med mulig dreielengde 
opp til 750 mm og diametre opp til 560 mm.

Maskinavdelingen har også manuell fresebenk og boremaskin.

Produksjonsutstyr i maskinavdelingen 

Mazak Vertical Center Smart 530C
Med vakuumbord
X-akse arbeidsområde = 1050 mm
Y-akse arbeidsområde = 530 mm
Z-akse arbeids lengde = 510 mm
Max spindel = 12000 rpm
Mazatrol Matrix Nexus styresystem

Mori Seiki NI 2500Y/700
Spindelboring 81 mm
Dreiediameter 250 mm
Dreielengde 700 mm

Doosan 400 LM
X-akse dreiediameter max 560 mm
Z-akse dreielengde max 2100 mm
C-akse 360 index 0,001°

Soraluce
Bord 6000x1100
Arbeidsområde X4500 Y1600 Z1200
Vinkelhode index 2,5*

Mazak Quick-Turn 250 MSY numerisk styrt 
2-spindel maskineringssenter med Y-akse og 
styresystem Mazatrol SmoothG
Sving Ø 695 mm
Max dreiediameter Ø 380 mm 
Standard dreiediameter Ø 276 mm
Max dreiediameter fra stang Ø 80 mm
Centrumhøyde spindel 1020 mm
Spindel

Doosan 750
Bord 1600X800
Arbeidsområde X1500 Y750 Z800 

Mazak Vertical Center Smart 530C
Full 4-akse
X-akse arbeidsområde = 1050 mm
Y-akse arbeidsområde = 530 mm
Z-akse arbeids lengde = 510 mm
Max spindel = 12000 rpm
Mazatrol Matrix Nexus styresystem





Laserskjæring
Velle Utvikling var en av de første bedrifter som kjøpte CNC-styrt laserskjærer 
i Norge. Fra 1985 har bedriften investert i alt syv maskiner og har i dag to 
maskiner i daglig drift. Vi baserer oss på hurtige leveringer inkludert programm- 
ering (tegning, skanning eller direkte fra kundens filer).

Maskinene skjærer i en mengde materialer som; stål, rustfritt stål, aluminium, 
titan, plast, gummi, tepper, tre, gulvbelegg, gipsplater mm. 

Vi skjærer plateformat opp til 1500 x 3000 mm og i tykkelser fra 0,05 til 25 mm, 
eksempelvis:

  - Syrefast stål fra 0,05 til 20 mm - Tre opp til 50 mm
  - Svart stål fra 0,5 til 25 mm  - Plast opp til 50 mm
  - Aluminium fra 0,2 til 10 mm  - Gummi opp til 16 mm

Velle Utvikling er en av få i landet som skjærer i både runde og firkantede rør. 
Vi lasersveiser også med våre maskiner.

Ved prototyper og standard produkter er vi svært fleksible og leverer raskt. Er dette 
produkter som skal sveises sammen, kan vi for eksempel lage tapper og hull på 
delene (ferdig fiksert), slik at der det ofte var behov for en jigg, faller dette bort!

Vi har en laserskanner på 1,2 x 1,2 meter, som skanner deler i 2D. Har dere en 
del som er flat, er veien fra prototype til en ny del kort.

Bedriften innehar en Faroarm for oppmåling på komplekse deler i 3D. 

I forhold til programmering har vi mange muligheter. Våre kunder kan sende 
oss datafiler (DXF, DWG, STEP etc.) i flere formater, men vi tegner også fra
papirtegninger. I samarbeid med kunden hjelper vi til med å forenkle eller 
forbedre underlaget til en mer hensiktsmessig og enklere måte å produsere på. 

Velle Utvikling har også en Lissmac SMW533 grademaskin, med arbeidsbredde 
på 950 mm. Den våtsliper alle typer matrerialer, også med struktur.





Velle Utvikling har et moderne plate- og sveiseverksted som tilbyr tjenester som:
- Sveising av svart stål, rustfritt/syrefast stål og aluminium med TIG , MIG/MAG  
 og rørtråd.
- Forming med kantpresse, bøyemaskiner og vals 
- Stansing med eksenterpresser 
- Montering

Produksjonsutsyr:
- Moderne TIG- og MIG/MAG-sveisemaskiner 
- Avansert CNC-styrt kantpresse 
- CNC-styrt platesaks for inntil 6 mm plater, 3 meters bredde
- Platevals m/forbukking for inntil 6 mm plater, bredde 1550 mm 
- Rørbøyermaskin for rør fra Ø 12 til Ø 50 mm 
- Liten profilvals

Velle gir opplæring i plate- og sveisefaget, og har til en hver tid flere lærlinger 
som tar fagbrev som platearbeidere.

Platebearbeiding, sveising og 
montering

CNC-styrt platesaks Ermak
For plater opp til 3 meters bredde og i tykkelser:
Carbon stål 4 mm
Aluminium 8 mm
Rustfritt stål 3 mm

Sveiseutstyr
Velle Utvikling har meget moderne utstyr og høy 
kompetanse for sveising i de fleste materialer. 

 Spesifikasjon av produksjonsutstyr i avdelingen (utvalg) 

Haco PPM3015 Kantpresse
Maximum Knekkelengde: 3000 mm
Maximum trykk: 150 tonn

Max tykkelser på 3 m:
Aluminium 5 mm
Syrefast 3 mm
Sort stål 4 mm



Velle Utvikling er en attføringsbedrift etablert i 1968. Bedriften har høyt fokus 
på opplæring i kombinasjon med høy kvalitet på sine leveranser.

Velle Utvikling leverer daglig til offshorebransjen, anleggs- og transportbransjen, 
bygningsindustrien, og annen mekanisk verkstedindustri.  

Høy kvalitet, til avtalt pris og leveringstid er i fokus. Velle Utvikling kan også 
være behjelpelig med prototypebygging med dertil serieproduksjon. Ingen serie 
(antall) er for stor eller for liten.

For mer informasjon om mekanisk produksjon og Velle Utvikling; www.velle.no

Velle Utvikling AS
Postboks 2055
3103 Tønsberg

Telefon: 33 35 90 00
Epost: firmapost@velle. no
www.velle.no

Velle Utviklings mekaniske produksjon er ISO 9001 sertifisert, og med i bransje- 
nettverket Achilles JQS. Bedriftens attføringsvirksomhet er Equass Assuranse 
sertifisert. Velle Utvikling er i tillegg et Miljøfyrtårn.
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