
... søger du en rustfri forbindelse?



Svejseafdeling

Konstruktion/Udvikling

Laserafdeling

Alsidig moderne maskinpark



Rustek er en moderne smede- og maskinfabrik, 

beliggende på Bjørnevej 3 i Skive.

Et højt fagligt niveau samt års erfaring, sikrer  høj 

kvalitet i alle de opgaver, vi påtager os. Vi løser 

såvel special- som mere traditionelle opgaver! 

Vi udvikler, producerer og monterer alle former for 

opgaver. Vi tilbyder kreativ sparring for at finde 

netop den løsning, som svarer til dit behov. Derfor er 

opgavetyperne meget forskellig fra kunde til kunde!

Pladebearbejdning til alle detaljer

Vi har egen laserskæreafdeling, hvor vi kan tilbyde 

laserskæring af diverse ståltyper i op til 20 mm 

tykkelse. Tilsvarende kan der tilbydes pladebuk på 

vores 170 ton kantpresse.

Bearbejdning og svejsning m.v. til underleverancer 

er også områder i stærk vækst.

Som specialister i bearbejdning af stål, spænder 

vore kunder vidt:

· Fødevareindustrien

· Butiksindretning

· Træ- og møbelindustrien

· Skibsbranchen

· Metalindustrien

· Vindmølleindustrien

· Byggebranchen

· etc.

- er en ekspanderende virksomhed 
med speciale i rustfrit stål



Rusteks transportører laves i en kraftig konstruktion. 

De findes både i rustfrit samt galvaniserede og 

pulverlakerede udgaver.

· Hygiejnisk

· Driftsikker

· Specialmål

· Prisstærk ”Box”-model

Nøglefærdige transportører



    - ideel ved 
       highrisk-områder i 
fødevareindustrien!



Rusteks V3 platform til brug i den 

traditionelle industri. Pulverlakeret.

Løft af både personer og materiel.

Platform op til 1x2 meter.

Rusteks V3 platform i rustfrit stål. 

Udviklet til højt hygienisk niveau.

Løft af både personer og materiel.

Platform op til 1x2 meter.



Hæve/sænke platforme

- ideel ved rotation 
          i produktionen!



6 gode grunde til at vælge os:
· Præcision

· Detaljer

· Høj kvalitet

· Hurtig levering

· Kreativitet

· Konkurrencedygtige priser

Bjørnevej 3 · 7800 Skive

Tel 9683 7131 · Fax 9683 7121 · Mobil 2944 7131

rustek@rustek.dk · www.rustek.dk

- Deres rustfrie forbindelse...
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