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 PROPLATE 
 BULTKORGS-  
 LÖSNINGAR

 



SÄKERSTÄLLD KVALITET
En tydlig trend är att vindkraftverk världen 
över blir allt högre och utrustas med allt mer 
kraftfulla turbiner. Därmed ökar också kraven 
på säkra och stabila fundament till kraftverken i 
form av bultkorgar. 

Dessa ständigt ökande krav möter vi med en 
exceptionellt hög standard, som bland annat 
gör att vi kan leverera lösningar med snävast 
tänkbara toleranser. 

Ledande företag som Nordex, Gamesa, 
Envision, Skanska och NCC har valt Proplates 
bultkorg, både som förmonterade sektioner 
och som monteringsfärdiga kit. 

“De främsta fördelarna med den prefabricerade 
bultkorgen från Proplate är att vi får bättre 
arbetsmiljö och ökad säkerhet på byggplatsen.” 

                    Christer Bäcklin, distriktschef på Skanska  
                                     Väg och Anläggning Region Väst



CUT TIME

Vi erbjuder design, skärning, bearbetning, korrosions- 
skydd, måleri, montering och logistiktjänster i egen regi.  
För de kunder som vill minska tiden för installation på  
plats erbjuder vi också förmonterade enheter. 

DÄRFÖR PROPLATE

CUT COSTS

Den stora kapaciteten i vår moderna anläggning för  
gas- och plasmaskärning ger oss möjlighet att tillverka  
stora volymer på ett kostnadseffektivt sätt. 

CUTTING EDGE

Vi tillverkar affärskritiska komponenter till några av 
världens ledande industriföretag. 
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A  Separat leverans  
     av ankarringar

B  Platta paket

C  Förmonterade sektioner

VÄLJ LEVERERANSSÄTT



FLEXIBEL LÖSNING.  
SOLID FÖRANKRING.
Proplate erbjuder en flexibel, kostnadseffektiv och väl beprövad helhetslös- 
ning för en smidig, säker och stabil förankring av landbaserade vindkraftverk. 

Våra bultkorgar har tagits fram i samarbete med branschledande företag  
världen över för att kunna förankra också de allra största vindkraftverken. 

Från vår toppmoderna anläggning i Oxelösund kan du beställa förmonterade 
bultkorgar, monteringsfärdiga kit och separata leveranser av ankarringar. Själv-
klart skräddarsyr vi leveranserna enligt dina önskemål.



PROPLATE 
ON THE 
CUTTING EDGE
Du hittar våra lösningar i ledande industriell utrustning 
över hela världen, från de bärande stagen i Liebherrs 
kranar till sidoplåtar på anläggningsmaskiner från  
Atlas Copco. 

PROPLATE OXELÖSUND AB

Box 14 | 613 21 Oxelösund  

Folkegatan 56 | Tel 010 19 54 100

www.proplate.se
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