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Mange års erfaring har vi lært os, hvordan man
driver en fabrik som fremstiller stålkonstruktioner.
På Industrivej 23 i Skjern - hvor vi har adresse - er
der produceret stålkonstruktioner i mere end 40
år. Og mere end 15.000 bygninger bæres oppe af
indsatsen fra to generationer.
Teknologi og mennesker med fornuft som ånder
for stål til byggeriet. Vi kan beregne og producere
i hurtigt og sikkert samarbejde.
Vi råder over 10.000 kvm bygninger, som er
udstyret nøjagtigt til moderne spærproduktion.
Vi viser gerne fabrikken frem og har altid kaffe på
kanden.

RANK STEEL

OM RANK STEEL

KONSTRUKTIONSTYPER
Traditionelle stålspær
Rank Steel leverer stålspær til alle former for landbrug og industri.
Spærene dimensioneres og designes individuelt i forhold til projektets
anvendelse samt dine ønsker. Det bedste produktionsanlæg giver
Danmarks bedste priser og hurtigste levering!
Gitterkonstruktioner
Her har Rank Steel en kæmpe kompetence og kan betegnes som
specialister. Gitter-konstruktionerne er meget anvendelige ved meget
store spændvidder kombineret med højt til loftet, og Rank Steel er en
af Danmarks førende virksomheder, når det handler om at designe
gitterkonstruktioner i stål.

BEARBEJDNING
Rank Steel anvender den mest moderne teknologi, når det kommer til
bearbejdning af stålkonstruktioner. Vi gør brug af avancerede produktionsapparater inden for plasma-teknologi, save-/boreanlæg og svejsning. Mange dele af produktionen foregår således på fuldautomatiske
anlæg, der modtager bearbejdningsdata direkte fra CAD-systemet.
Overfladebehandling er vigtig for at give konstruktionen optimal
beskyttelse mod korrosion. Også på dette felt har Rank Steel erfaring
og ekspertise at tilbyde. Vi har 700 m2 malerhaller fordelt på to haller
samt tørre-hal. Vi overfladebehandler efter korrosionskategorier iht.
DS/EN 12944.

MONTAGE
Rank Steel monterer, såfremt kunden ønsker det, de konstruktioner
der fremstilles. Vi har således et fastansat montageteam bestående af
højtkvalificerede montører. Vi har et fast og prisgunstigt samarbejde
med landets førende kranfirmaer.

DIN SAMARBEJDSPARTNER
Vi kan meget, men er bedst til traditionelle stålspær. Rammespær med spænd op til
45 meter og med gitterspær noget længere.
•
•
•

Tilbud efter max. 24 timer
God og klar dokumentation til godkendelse
Hurtig levering

Målsætning
Rank Steel dimensionerer alle typer konstruktioner. Vi vil være nordens foretrukne
leverandør af stålkonstruktioner til bygninger, uanset mikset af kompleksitet, design,
finish og målkrav. Prøv os!
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