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Hos oss på Promab Verktygsmaskiner AB
hittar ni alltid vad ni söker!

We will be presenting our latest products and solutions for the machining of aeronautical components in

Confirm your visit by phone
+39 0523549807
or filling in the Confirmation Visit form on our
website
www.jobs.it

We look forward to seeing you all!

COME AND VISIT OUR STAND AT THE EXHIBITION!

REGISTER NOW

What are you interested in? We would be very happy to satisfy your requirements.

JOBS SpA | Via Emilia Parmense, 164 | Piacenza - Italy | Tel. +39 0523 549611 | www.jobs.it

Fasta & Drivna Verktygshållare till de
flesta typer av CNC svarvar.

Komplettera era fräsmaskiner med Vinkelhuvud &
Varvtalshöjare av alla typer och storlekar.

Verktyg för Driftning/Brotchning till de flesta
typer av maskiner.

Dubbar Fasta/Roterande & Drivande i de flesta
storlekar.

Vi har mer än 40 års erfarenhet av tillverkande produktion och hållande verktyg.
Kontakta oss för de bästa lösningarna. Högsta kvalitet och bra priser.

KONTORSTIDER
Vardagar: 8.00-17.00

KONTAKTA OSS
Kontoret: 054-85 02 10
Lambergsgatan 31, 65221 Karlstad

E-mail : info@promab.se

Web: www.promab.se

Välkommen till Promab Verktygsmaskiner AB som är beläget i Karlstad, med en stor del av Sveriges verkstadsindustri inom bekvämt
avstånd. Vi är en ledande leverantör av bearbetningsmaskiner och verktyg.
Promab Verktygsmaskiner AB representerar på den svenska marknaden ett flertal av världens ledande tillverkare av större
bearbetningsmaskiner, såsom Karusellsvarvar, Valssvarvar, Portalfräsmaskiner och Arborrverk.
Några av agenturerna är: Tjeckiska TOSHULIN A.s. YU SHINE Precision Machine Co.Ltd från Taiwan och Italienska JOBS/Sachman SpA. Vi
har också ett tiotal ledande agenturer inom verktyg och tillbehör.
Utöver våra agenturer på nya maskiner och verktyg har vi ett stort kontaktnät i Europa och Asien för att kunna erbjuda våra kunder de bästa
begagnade maskinerna.
Vi har även reservdelslager för Ryska ”PROFILA”-svarvar i Sverige. Typ: 1M63, 1M65 & 16K40.

