


Vi inom Bromi Gruppen vill erbjuda våra kunder ett förändrat sätt att 
infor mera sig om maskiner och lösningar inom skärande bearbetning. 
Vi har därför investerat mångmiljonbelopp i en bra visningshall där 
senaste tek nik finns uppställd och driftsatt.  
Tillsammans med vårt systerbolag Mekana Maskin AB bjuder vi nu in till 
”Grand Opening” av vår nygjorda lokal.

Aldrig tidigare har vi kunnat kan vi visa upp så mycket av modern teknik 
och lösningar men det kräver att ni tar ett aktivt beslut och anmäler er. Vi 
gör detta event till en personlig visning för just dig. Vi har satt ett tak att 
max 15 personer åt gången (inkl vår egen personal) får vistas i vår 800 kvm 
stora visningshall. Det finns gott om tider att välja mellan men vi behöver 
veta när ni kommer så att vi kan ge alla en bra och säker upplevelse.

Mer än bara maskiner!
Förutom maskiner som förenklar och förbättrar din produktion kommer 
du ha möjlighet att träffa och diskutera automation, produktionsteknik och 
vad vi kan erbjuda inom planerat underhåll och service.

Brother M300X3 visas för första gången 
i Sverige!
Detta är ”storebror” till M200X3 och är en helt ny supersnabb 5-axlig 
multitaskingmaskin med svarv funktion. Maskinen kombinerar den 5-axliga 
maskinen möjligheter med Brother maskinens snabbhet vilket är unikt.

PREMIÄR!

Brother M300X3 

visas för 

första gången 

i Sverige

800 kvm 
visningshall.



Se bl.a. nedanstående 
maskiner LIVE

Brother Speedio
Totalt 4 st nämligen S1000X1 den riktigt stora 

Brother maskinen, F600X1 BT30 maskinen med 
BT40 kapacitet. R650X2-40ATC flaggskeppet 

inom palettmaskiner palettmaskin, 
M300X3 (5-ax- med svarvfunktion) 

tillsammans med Feedio robot

Citizen
D25-VIII-LFV med dubbla gang tool och B-axel 

samt LFV. M532-VIII flaggskeppet med revolver, 
B-axel, över 80 verktygsplatser och möjlighet att 

balanssvarva. Universalmaskinen med B-axel 
L32-XII-LFV,  Miyano BNA42-GTY-LFV – stångs-

varv med LFV teknik och upp till 
3 verktyg i ingrepp BNE-51MSY 

-Största fleroperationsvarven från Miyano

XYZ
RMX 3500 med helt nya ProtoTrak – nytt 

styrsystem  – ännu enklare!

AXILE
Axile G8, 5-axlig vertikal flerop med 800 mm 

stort bord och Heidenhain styrning

Citizen M32visas för första gången i Sverige

Se Citizen M32 LIVE!
M532-VIII är Citizens nya flaggskepp med både gangtool och revol-
ver, styrd B-axel, över 80 verktygsplatser. Nya Mitsubishi M830W med 
nytt HMI gör det enklare att jobba i en svarv med många möjligheter 
såsom ex helt 5-axlig simultan bearbetning och balanssvarvning.



Vi kommer att erbjuda enklare förtäring under dagarna. 
Även i detta sammanhang går säkerheten först.
När: 11 - 13 november 2020 mellan kl.09.00-16.30
Var: Hovslagarevägen 5 331 53 Värnamo

Anmälan: 
Anmälan skall göras direkt till Marie på reservdelar, 
reservdelar@bromigruppen.se. I anmälan anger ni namn och antal 
personer samt vilken av nedanstående tider och datum som passar er bäst.

Tillgängliga tider 11-13 november
Förmiddagar Lunch  Eftermiddagar
 09.00 10.30  12-13.30 13.30 -15.00
10.30 -12.00    15.00 -16.30

Anmäl dig i förväg och du är garanterad en intressant och säker upplevelse.

Branschledande 
medutställare

Mekana Maskin AB - verktygs-
maskiner och kapanläggningar 
från ledande tillverkare såsom 

Axile, Biglia, Kasto &  MTE
Kyocera Unimerco Tooling 

–standard- och specialverktyg
Renishaw - verktygsinställning, 

detektering av verktygsbrott,
komponentinställning,

Missa 
inte!

Hovslagarevägen 5, 331 53 Värnamo Tel. +46-(0)40-53 75 50


