
KAPANDE
VERKTYG
Kapande verktyg för verkstadsindustrin



Fortiva kapar 
dina kostnader.
Fortiva har tagit över systerbolagets LSAB Sveriges verksamhet gällande
kapande verktyg till den svenska metallindustrin i Sverige.
 Med ett brett sortiment av klingor och bandsågblad från välkända
leverantörer kan vi nu erbjuda allt från enstaka produkter till 
kundanpassade helhetslösningar.
 Personalen från LSAB Sverige har givetvis följt med i flytten och 
bildar nu Team Kapande på Fortiva. Med gedigen kunskap, hög 
ambitionsnivå och världsledande produkter är vi redo att hjälpa dig 
att kapa kostnader och öka din lönsamhet.
 Välkommen att höra av dig till oss!

P E T E R  P E R S S O N
F Ö R S Ä L J N I N G S C H E F  K A PA N D E

F O R T I VA  A B



Fortiva har ett brett sortiment 
av HSS-klingor för stål och 
metall med dimensioner mellan 
63-650 mm och olika ytbelägg-
ningar för optimal funktion.

HSS-klinga
Dimensioner mellan 250-1600 mm. 
Segmentklingans konstruktion gör 
det möjligt att reparera/byta ut ett 
eller flera segment.

Segmentklinga
Vi har ett komplett sortiment av samtliga förekommande dimensioner av 
HM- & engångsklingor. Vi kundanpassar, vare sig ni kapar rör eller solida 
stänger, för optimal funktion och kan lämna garanti på funktionaliteten. 
Dimensioner från 150-740 mm.

HM/Engångsklinga

Fortiva erbjuder ett komplett program av bandsågblad för all typ av 
sågning. Vi har en egen svetsavdelning för att snabbt kunna 
anpassa längden efter kundens behov.

Bandsågblad

Bland våra skärvätskor till 
bandsågblad finns bl a 
emulsioner och vegeta-
biliska oljor. Våra vätskor 
används till kapning 
av järn och icke 
järnhaltiga metaller.

Skärvätskor

Produkter som levererar kvalitet.



Kapoptimering är en arbetsmetod 
som hjälper dig att ta kontroll över 
din kapningsprocess. Fortiva utför 
en analys av hela din maskin- och 
verktygsmiljö. Vi identifierar svaga 
faktorer och processmoment. 
Resultatet blir en handlingsplan 
som vi gärna hjälper dig med att 
genomföra.

Kapoptimering

Tjänster som säkerställer kvalitet.
Fortiva slipar dina klingor med 
den senaste tekniken. Leverans 
kan erbjudas med lämning och 
hämtning direkt vid din dörr. 
Detta sker på fasta tider 
– kontakta oss för information 
om tidtabeller.

Slipning av klingor

Utbildningar
Eftersom vi vill att du ska kunna 
utnyttja våra tjänster och produkter 
på bästa sätt arrangerar vi 
kontinuerligt utbildningar – med 
målet att säkerställa optimal drift.
Utbildningar finns för både 
klingsågning och bandsågning!



”ETT KOMPLETT UTBUD AV 
KAPANDE VERKTYG FÖR 
OPTIMALA LÖSNINGAR”



Fortiva AB, Box 21 007, 200 21 Malmö 
Besöksadress: Höjdrodergatan 22 
Telefon 010-121 91 00. info@fortiva.se
www.fortiva.se

Fortiva är aktören med marknadens största sortiment inom kapning, borrning, svarvning, fräsning 
och uppspänning. Vi lever som vi lärt av våra kunder – svenska företag som sprungit ur entreprenörsanda, 

uppfinningsrikedom och en vilja av stål. Vi vet vilket mod som krävs för att utveckla, 
driva och förnya produktionen och är beredda att bidra med vår energi.

Kontakta oss gärna för mer information!
Peter Persson, försäljningschef kapande  Tel 010-121 91 95, peter.persson@fortiva.se

Stefan Landberg, teknisk försäljning  Tel 010-121 91 92, stefan.landberg@fortiva.se

Per-Åke Johansson, teknisk försäljning  Tel 010-121 91 93, per-ake.johansson@fortiva.se

Pontus Persson, teknisk försäljning Tel 010-121 91 96, pontus.persson@fortiva.se

Jari Levin, teknisk försäljning Tel 010-121 91 94, jari.levin@fortiva.se

Order & Support Tel 010-121 91 10, order@fortiva.se, support@fortiva.se


