
Kundespecifikke emner  
fremstilles 20–50 % billigere

end i Danmark



Snit-, stans- og 
bukkeemner  
DS-Wollenberg har mere end 20 godkendte ex-
centerpressere, der løser traditionelle og løntunge 
snit-, stans-, bukke-, nitte-, præge- og montageop-
gaver.

Pressetryk fra 5 til 150 tons.
Coil stanser fra 25 til 100 tons.
Materialetykkelser fra 0,50 til 4,00 mm.
Maksimal båndbredde 300 mm. 



Dybtræk og  
udstansning 
Med mange års teknisk erfaring fremstiller  
DS-Wollenberg kreative værktøjsløsninger, inden 
for hydrauliske dybtræks- og udstansningsopga-
ver. DS-Wollenberg laver også meget komplicere-
de ”spånløse” emnekonstruktioner.

DS-Wollenberg råder over 5 hydrauliske dybtræks  
pressere fra 150 til 250 tons. Presserne er  
forsynet med modholder- og trippelfunktioner.
Derfor bliver ingen opgave komplicerede. 



Hvem er  
DS-Wollenberg ? 
DS-Wollenberg ApS leverer metalvarer på høje-
ste professionelle niveau, men til vietnamesiske 
priser. (20-50 % billigere end i Danmark)

DS-Wollenberg er dansk/vietnamesisk ledet. 
Fabrikken er dansk inspireret og er opbygget efter 
danske normer og velfærdskrav.

Direktør Tran Manh Tri og Fabrikant Jimmy 
Wollenberg har gennem de seneste 13 år 
arbejdet med udflagning af danske jern- og 
metalprodukter til Vietnam.

• Løntunge emner
• Trælse emner
• Emnemodning
• Fremstilling af prototyper
• Rationalisering/optimering af 
   eksisterende emner 



Værktøjsafdeling
Idégrundlaget i DS-Wollenbergs værktøjsafdeling 
er at konstruere og fremstille A-værktøjer, ma-
skiner og hjælpeudstyr så enkelt, og billigt som 
muligt.

Til fremstilling af værktøjer råder DS-Wollenberg 
over flere moderne CNC-styrede fræsemaskiner, 
drejebænke, tråd- og sænkgnistmaskiner og flere 
konventionelle værktøjsmaskiner. 



Vietnam er det 
nye Kina
Vietnams bruttonationalprodukt er verdens mest 
stigende. Landet har overgået kinesisk vækst, 
og er blevet verdens mest populære outsourcing 
nation.

Landets befolkning er i dag meget flittige og  
præcise med deres arbejde. De har lært meget 
om den kvalitet, der kræves fra Vesten.  
Derfor ved DS-Wollenbergs medarbejdere, hvilke 
krav europæerne stiller til kvalitet og overholdelse 
af leveringstider. DS-Wollenbergs medarbejdere 
har især mange års erfaring med alle former for 
rustfrie stålmaterialer. DS-Wollenberg leverer 
100 % kvalitet på slutproduktet. 

Det vil sige på:
Pladestansning, bukning, svejsninger, dybtræks-, 
overflade- og efterbearbejdning, samt polering, 
montage og på meget andet. 



Det betaler sig  
at outsource !!!
DS-Wollenberg garanterer at leveringstiden 
overholdes 100 %.

Når arbejdslønnen udgør en væsentlig del af 
fremstillingsprisen, kan man outsource til 
Vietnam og opnå besparelser på 20-50 %.

Lad DS-Wollenberg bevise det !!!
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