
OM FÖRETAGET
Borins är ett serviceföretag som är verksam 
inom verkstads- och återvinningsindustrin. 

Vi utför olika tjänster som konstruktion, 
underhåll och reparationer.

Vi konstruerar, tillverkar och installerar 
utrustning för återvinningsindustrin samt kan 
utföra projekteringar av hela anläggningar.

Vi kan tillverka mindre serier av mekaniska 
detaljer och reservdelar.

Vi utför service och reparationer på maskiner 
och utrustning för bland annat industri- och 
återvinningsanläggningar samt värmeverk.

Tillverkningen och reparationer sker i en egen 
verkstad som är försedd med utrustning för 
att kunna utföra de flesta mekaniska arbeten 
och svetsningar. 

Företaget har ca. 30 st anställda som har en 
bred erfarenhet inom verkstadsområdet .

Vår erfarenheten gör att vi idag utför 
tillverkning och service för en mängd industri-
er, småföretag och offentlig sektor.

BORINS
Maskin - Teknik - Service

Skivsåll för sortering av wellpapper 

Rullställstransportörer för askhantering 

Produkter och tjänster för industri 
och återvinning

VÅRA KUNDER
Våra kunder är verksamma inom många olika 
områden. Vi är verksamma i Sverige samt 
övriga Norden och är anlitade inom följande 
branscher:

•	 Återvinningsindustrin.

•	 Tillverkningsindustrin.

•	 Sågverksindustrin.

•	 Pappersindustrin.

•	 Kraftvärmeverk.

•	 Entreprenadbranschen.Balpress från MACPRESSE



PRODUKTER
Borins har ett brett sortiment av produkter 
som tillverkas med material och komponenter 
av hög kvalité. 

Produktsortimentet omfattar maskiner som 
pressar, skaksåll, skivsåll, transportörer, 
giljotiner, kvarnar, transportmaterial m.fl. 

Produkterna används bland annat inom 
återvinningsindustrin, massaindustrin, 
värmeverk och sågverk.

Vi utför även konstruktioner i stål som 
byggnader med modulfasader och 
stålstommar för skärmtak och skydd. 

Övriga produkter vi tillverkar i stål och 
aluminium är trappor, räcken, gretingsplan och 
rörbryggor.

Produktsortimentet innefattar bland annat:

•	 Transportörer för olika sorters material.

•	 Sorteringsutrustning som skak- och 
skivsåll samt trumsiktar.

•	 Mobilpressar från MACPRESSE för 
återvinningsmaterial.

•	 Modulbyggnader i stål.

•	 Specialmaskiner som giljotiner.

•	 Specialtransporter som kabelcoilar och 
ombyggnad av containrar.

•	 Skärmtak och skydd.

•	 Trappor, räcken och smide.

•	 Traverstommar.

SERVICE
För akut service på våra produkter finns vi 
tillgängliga med kort varsel även kvällar och 
helger.

Vi har ett stort reservdelsförråd för våra egna 
produkter och lagerför och tillverkar nya 
reservdelar till tidigare Iggesunds Maskins 
produkter.

Med Borins kan ni skriva förmånliga längre 
eller kortare serviceavtal inom driftsunderhåll. 
Vi har i dag ett flertal avtal med olika kunder.

Skraptransportör för returpapper

Kabelcoil för transport av sjökabel

Konstruktion av detalj med CAD

Underhåll och service av värmeverk



TJÄNSTER
Borins har ett brett sortiment av tjänster för 
industrin, mindre företag samt för kommuner 
och offentliga bolag.

Vi utför allt ifrån nya konstruktioner med hjälp 
av CAD-verktyg, underhåll och service till 
rivningar och kassationer.

Ett flertal anläggningar med transportörer har 
konstruerats för t.ex. återvinningsindustrin.

Underhåll och service utför vi idag åt ett antal 
stora industriföretag och värmeverk.

Följande tjänster utförs av Borins:

•	 Konstruktion.

•	 Underhåll och service.

•	 Serviceavtal.

•	 Montage.

•	 Rivningar.

•	 Riskanalyser.

•	 Projektering.

•	 Reparationer.

•	 Laseruppriktningar.

VERKSTAD
Vår verkstad används för tillverkning av våra 
egna produkter och vid reparationer och 
underhållsarbete för våra kunders räkning.

Verkstaden är fullt utrustad med maskiner 
och verktyg för en mängd olika verkstadsar-
beten, både stora och små. I vår närhet finns 
även en blästrings- och måleriverkstad.

Här nedan finns en lista över en del av de 
verkstadstjänster vi utför:

•	 Arborrning.

•	 Bockning och valsning av rör och plåt.

•	 Svarvning och fräsning.

•	 Klippning.

•	 Svetsning av aluminium, rostfritt och 
gjutjärn.

•	 Plasmaskärning.

Skärmtak för lastkaj

Modulbyggnad i stålkonstruktion

MIG/MAG svetsning i verkstaden

Borins servicebil
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Forsavägen 20
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Telefon
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KVALITETSSÄKRING
Borins uppfyller kraven i EU-standarden EN 
1090-1:2009 (A1:2011) vad gäller svetsade 
produkter i stål och aluminium upp till EXC 2.

Vi uppfyller även kraven i standarden SS/EN 
ISO 3834-2:2005 vad gäller kvalitetskrav för 
smältsvetsning av metalliska material (Del 2: 
Omfattande krav).

Varvid tillverkning får utföras av bärande stål-
konstruktioner, arbetsplattformar, maskinsta-
tiv samt mindre förrådsbyggnader.

Certifieringarna har utförts av företaget 
A3CERT år 2021 och är gällande fram till och 
med år 2026.

Borins personal har utbildning och bevis inom 
områden som: IWS, IPW, SSG, truckkort, 
traverskörning med flera.


