
Bufab Lann är specialister inom skärande bearbetning med tillverkning av svarvade komponenter sedan 40-talet.
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På 40-talet var Bufab Lann en liten men gedigen svarvarverkstad. Sedan dess har vi  

vuxit i kunnande och storlek och formats till det vi är idag. Närmare hundra medarbetare  

i en ultramodern anläggning som levererar cirka 2 000 ton kvalitetskomponenter årligen 

till ledande företag runt om i världen.

Unikt specifikt i alla material

Unika detaljer enligt kundspecifika ritningar går att producera till konkurrenskraftiga  

priser med rätt kompetens och utrustning. Den finns på Bufab Lann. Vi tillverkar 

 skräddarsydda komponenter genom effektiv skärande bearbetning i bland annat stål, 

mässing, rostfritt och aluminium.  

Från prototyp till miljonserier

Det är lätt att tro att vi helst producerar jättevolymer till storföretag för att det är där  

de stora intäkterna ligger. Men det är inte sanningen. Vi är tekniker i hjärtat som älskar 

utmaningar i avancerade detaljer ner på prototypnivå.    

Skryt om muskler och resurser

Bufab Lann servar industrin med små och medelstora volymer i enspindliga CNC-svarvar, 

medelstora och stora volymer i CNC-styrda flerspindliga maskiner och stora serier i rund-

bordsautomater. Med en unik teknikbredd är vi mästare på produktionsbatcher från små 

serier upp till miljonserier i dimensioner från 6 – 65 mm. 

Small  
componentS.  
Big Business.
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En hel del, faktiskt. För några år sedan gjorde Exportrådet en intressant undersökning som visade att man får  

den kvalitet man betalar för och att det kan bli dyrt att köpa komponenter i lågkostnadsländer. Lönenivåerna håller 

visserligen nere priserna, men logistik och inkurans är en betydande tillkommande kostnad. 

Det lönar sig att tänka stort. Jämför oss gärna och titta särskilt noga på slutnotan. 

Engagemang i varje detalj

Höga krav på komponenter i exempelvis lastbilar, bilar, truckar, flygplan, fartyg, u-båtar är enkelt att motivera. Kvalitet 

håller. Bufab Lann är specialister. Fordonsindustrin med underleverantörer samt tillverkare av exempelvis hydraulik- 

och energiprodukter ser oss som en engagerad, stabil och pålitlig samarbetspartner med hög teknisk profil.

Högvinst i närheten

Infrastruktur gör det möjligt att utföra vad som helst och var som helst, men med korta avstånd  

kommer många fördelar. Till exempel lägre fraktkostnader, ökad leveranssäkerhet och mindre  

miljöpåverkan. Värnamo är nästgårds jämfört med Kina, exempelvis.  

Vad har Småland 
som inte finns i shanghai?
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Industrin har mycket att vinna på att välja närproducerade komponenter. Säker logistik, snabba leveranser 

och inte minst god totalekonomi. Med en unik teknikbredd hittar vi rätt maskintyp till rätt typ av produkt  

i olika volymer. Här är ett par intressanta räkneexempel. Hur mycket sparar du in?

 Artikel Batch  CNC  Flerspindel Hydromat Tidsvinst per komponent

0019457 50 000 80  - 7  73 sekunder

0019718-1 75 000 65  20 11 54 sekunder

0015616 500 000 35  7 4 31 sekunder

0015614-1 75 000 60  9 6 54 sekunder

0022195 40.000 130  25 - 105 sekunder

Räkna fRam  
VinSten  
på sista Raden.

Hydromat

Rundbordsautomater för enklare till avancerade detaljer 

i seriestorlekar från 25 000 st. Maskinerna klarar runt 

och profilmaterial i dimensionsområdet Ø 5 – 45 mm. 

Detaljerna kan bearbetas obegränsat i bägge ändar samt 

radiellt te.x med tvärborrning, gängning eller fräsning.

 

Flerspindligt

Våra CNC styrda flerspindliga maskiner för enklare till 

avancerade detaljer I volymer från 10 000 st. Maskinerna 

klarar runt och profilmaterial i dimensionsområdet  

Ø 8 – 35 mm. Fördelen med maskintypen är dess  

6 individuella motor spindlar kombinerat med full  

CNC styrning av 12 bearbetningsslider. En fantastisk 

kombination av flexibilitet och effektiv produktion!

 

CNC

Vi har allt från den enklare snabba CNC svarven via 

längdsvarvar till avancerad bearbetning I 3 revolvers 

 maskiner med 3 Y-axlar. Dimensionsområde Ø 6 – 65 mm.  

Vår grund för en hög servicenivå och flexibilitet till  

våra kunder!

 

0019457 0019718-1 0015616 0015614-1 0022195
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utfalande bild med bildtext

Smart, synkroniserad bearbetning i Hydromatens stationer 

kortar cykeltiderna. Engagemang i varje detalj.
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Säkra 
pRocesseR.
Ställ gärna höga krav på underleverantörer. Det ger konkurrensfördelar 

för oss på Bufab Lann. Med säkra processer och få reklamationer 

är vi klart bättre än fordonsindustrins kravnivå. Dit når vi genom ett 

omsorgsfullt arbete redan i offertstadiet, men också genom att aldrig 

utmana exempelvis verktygslivslängder. 

Vi tänker stort

Omvärlden förändras hela tiden. För att hålla positionerna ser vi 

verksamheten precis som den är, men också hur den skulle kunna 

vara. Vi tänker stort, agerar och förbättrar oss i lagom stora steg 

med kapade ställtider, nya verktyg och trimmad logistik. Allt hänger 

inte på sekunder. Engagemang skapar också effektivitet.

Teknik är inte allt

Ordet kompetensvalidering låter inte särskilt sympatiskt, men är 

i praktiken uppskattat hos oss. Hur stor erfarenheten än är, så 

behöver kunskapsförråden fyllas med nytt. Vid konstruktionsborden, 

svarvarna och kontrollpanelerna finns medarbetare som är genuint 

intresserade av sitt jobb och den tekniska utvecklingen. Det ökar 

värdet på vårt erbjudande. 

Certifikat på hedersplats

ISO-certifieringar är långt mer än fina diplom att hänga i receptionen.  

De är trygga kvalitetsledningssystem att hålla i handen, för att 

 ständigt åstadkomma förbättringar och färre fel. Bufab Lann var 

tidigt ute med kvalitetssäkring. Det gör oss till en bättre leverantör, 

men lyfter samtidigt vår egen lönsamhet. 

Vi är stolta över certifieringarna ISO/TS 16949, ISO 9001 och  

ISO 14001. 
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Fair play.
Tydliga värderingar präglar vårt sätt att göra affärer. Ett handslag är ett 

handslag. I vår vision, strategi och policy finns samma solklara tydlighet 

kring kvalitetssäkring som samhällsfrågor. Vi lägger lika stor vikt vid miljö 

som arbetsmiljö. Etik och moral. Fair play, helt enkelt.  

Hållbar utveckling

Bufab Lann har en inbyggd effektivitet i användning av energi och natur

resurser, system för återvinning och återanvändning av material samt 

 förebyggande av alla typer av utsläpp. Hög miljömässig prestanda är 

 lösningen för en långsiktig och hållbar utveckling. 

Vi uppfyller och överträffar miljökrav enligt lagar, förordningar och inter

nationella överenskommelser. 
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IngentIng 
är standard.
Bufab Lann är specialister. Vi har ett hundratal internationella kunder som 

återkommer år efter år med specifika ritningar på unika komponenter. 

Vårt sortiment är oändligt, ingenting är standard och allt är möjligt.



 – Engagemang i varje detalj –

Bufab Lann AB, Box 445, Margretelundsvägen 8 B, 331 24 Värnamo, Sweden

Tel. +46 (0)370 69 94 00, Fax +46 (0)370 69 94 49, www.bufab.com

små utgifteR äR BöRjan till en 

Stor VinSt
som vi sägeR i småland.  


