EKSPERTVIDEN
PAKNINGS- & TÆTNINGSLØSNINGER

VORES PROFIL
– FULD FART PÅ UDVIKLINGEN

Vores motto er ”Vi vil kendes på den gode service, høje kvalitet, fokuseret
innovation og hurtig levering” – og det har vores kunder kvitteret for ved mange
langvarige samarbejdsrelationer.
NYE PRODUKTER OG LØSNINGER ER KOMMET TIL
Vi har i dag udviklet og udvidet vores forretning, så den omfatter pakninger, tætninger, svejse- og brandbeskyttelsesafdækninger, isoleringspuder og løsninger til
syrebeskyttelse. Vores pakninger og tætninger leveres enten i standardstørrelser
eller som kundetilpassede specialløsninger.

Siden starten i 1993 har der været fuld fart på udviklingen hos STEFFCA A/S,
og vi har ambitioner om fortsat produktudvikling og vækst. Vi har adskillige
gange modtaget en gazellepris som anerkendelse af høj årlig vækst, og vi
har gjort plads til flere.
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KUNDERNE GÅR ALDRIG FORGÆVES
Vores betydelige lagerbeholdning og interne produktionskapacitet gør, at vores
kunder aldrig går forgæves, når der er behov for en her-og-nu leverance, eller hvis
der er brug for en skræddersyet pakningsløsning.

PRODUKTER TIL BRED VIFTE AF BRANCHER
STEFFCAs produktsortiment anvendes inden for brancher som kemisk proces
industri, fødevareindustri, kraftværker, varmeværker, rederier, maskinindustri,
offshore industri og mange andre steder.
ALLE LEVERANDØRER ER KVALITETSGODKENDTE
Alle STEFFCAs leverandører gennemgår en streng kvalitetskontrol for at sikre,
at industriens højeste kvalitetskrav og standarder er opfyldt. Når du vælger
STEFFCA som samarbejdspartner, vælger du produkter og råvarer fra verdens
førende producenter.
STEFFCA - EN ANERKENDT LEVERANDØR
STEFFCA er anerkendt som en leverandør, der lever op til de strenge krav fra olieog gasindustrien, herunder et ekstra højt niveau af tilgængelighed og sikkerhed.
Det betyder, at STEFFCA er prækvalificeret som leverandør i henhold til Achilles
Joint Qualification System (JQS) – et unikt samarbejde mellem norske og danske
olie- og gasoperatører.
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FOKUS PÅ
KVALITET,
INNOVATION &
PÅLIDELIGHED

Vi rådgiver hver dag vores kunder om valg af paknings- og tætningsløsninger.
Vores rådgivere er veluddannede og har en bred teknisk viden indenfor vores
kernekompetencer, og uanset branche leverer vi kompetent rådgivning
baseret på over 25 års erfaring.
I samarbejde med vores kunder optimerer og udvikler vi hele tiden vores
produktportefølje. Det er vores målsætning altid at yde vores kunder den
bedste service, højeste kvalitet, fokuseret innovation og hurtig levering.

KVALITET

INNOVATION

PÅLIDELIGHED

Vores kunder har brug for kvalitetsløsninger. Derfor
har vi stor fokus på kvalitet, i alt hvad vi foretager
os.

Det handler ikke kun om at opfylde vores kunders
behov. Det gælder også om at forudse dem.

Vi bestræber os altid på at opnå den bedst mulige
leveringstid for vores kunder.

Alle vores produkter gennemgår en streng kvalitetskontrol for at sikre, at industriens højeste kvalitetskrav og standarder er opfyldt. Vi har derfor stor
fokus på krav om mekaniske egenskaber, kemisk
bestandighed, vejrbestandighed, medie, tryk, temperatur, sikkerhed og særlige internationale god
kendelser.

Vi søger konstant efter at udvikle vores produkter og
løsninger for at være den bedst mulige samarbejds
partner for vores kunder.

Vi har indset vigtigheden af at kunne yde den bedst
mulige leveringstid, så vores kunder får det optimale
flow i deres produktion.

Vi har stor fokus på at forske i materialer og
produktionsprocesser, for at være på forkant med
vores kunders behov.

Vi har altid en betydelig lagerbeholdning af standard
pakninger og tætninger.

Det er desuden vigtigt for os, at vi er certificeret
efter ISO 9001:2015-standarden. Vi ser det også
som en blåstempling, at vi er prækvalificeret som
leverandør i henhold til Achilles Joint Qualification
System (JQS), som er et samarbejde mellem alle
operatører i Nordsøen.

Vi vægter at bruge den nyeste teknologi i vores
produktion, så vi bedre kan udvikle nye paknings- og
tætningsløsninger i samarbejde med vores kunder.

Vores interne produktionskapacitet og råvare
beholdning sikrer en hurtig ekspedition af pakningsog tætningsløsninger til vores kunder.
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SAMFUNDSANSVAR

– DET TAGER VI ALVORLIGT

Derfor støtter vi både private og offentlige initiativer, der bidrager til større social ansvarlighed.
DANSK RØDE KORS
Covid-19 pandemien har i mange lande været en
kæmpe udfordring. Især i de lande uden et vel
fungerende sundhedsvæsen, har det haft store
konsekvenser.
Hos STEFFCA har vi besluttet, i samarbejde med
Dansk Røde Kors, at donere totalt 150.000 mundbind og 91.000 ansigtsvisirer. For som Anders
Ladekarl, Dansk Røde Kors, siger ”Verden er først
sikker, når virus er bekæmpet i alle lande – så i
sidste ende, er det også i vores egen interesse at
bidrage til kampen andre steder. Ingen er sikre,
før alle er sikre”.
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PLADS TIL ALLE
Vi ser det som et samfundsansvar, at der skal
være plads og rummelighed til alle hos STEFFCA.
Vi har derfor etableret et samarbejde med
Jobcenter Nyborg, hvor vi tilbyder udvikling og
afklaring af arbejdsevnen for personer, som har
svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet. Vi
har tilknyttet en mentor til at tage hånd om disse
medarbejdere, da vi ser det som vores ansvar at
få udviklet og hjulpet den enkelte godt videre.
Vi tilbyder desuden skåne- og fleksjob til ansatte, som på grund af sygdom får nedsat deres
arbejdsevne. Det gør vi for at fastholde vores
ansatte længst muligt i vores virksomhed.

STANDARDPAKNINGER

– STOR LAGERBEHOLDNING

STEFFCA har altid en stor lagerbeholdning af
standard pakninger og tætninger.
HURTIG EKSPEDITION
Vores in-house produktionskapacitet og råvarebeholdning sikrer vores kunder høj kvalitet såvel
som hurtig ekspedition af paknings- og tætningsløsninger.
VORES PRODUKTION
Vi producerer selv standard pakninger og tætninger på vores CNC-styrede skæremaskiner,
stansemaskiner, spiralvundne pakningsmaskiner og presser. Uanset materialevalg har vi altid
fokus på, at vores råvarer er af den højeste
kvalitet, så det bedste resultat opnås.

FRA VERDENS FØRENDE PRODUCENTER
Vi forhandler også pakninger og tætninger fra
producenter, som er blandt verdens førende.
STRENG KVALITETSKONTROL
Fælles for vores sortiment er, at alt er produceret
i kvalitetsmateriale og gennemgår en streng
kvalitetskontrol for at sikre, at industriens højeste
kvalitetskrav og standarder er opfyldt.
EKSPERTVIDEN
Vi sikrer, at materialerne er optimale i forhold til
mekaniske egenskaber, kemisk bestandighed,
vejrbestandighed, medie, tryk, temperatur, sikkerhed og krav om særlige internationale godkendelser, fx inden for offshore, olie/gas, fødevare- og
medicinalindustrien.
STEFFCA.DK | 7

SPECIALPAKNINGER
– TILPASSEDE LØSNINGER

MONTERING
– AFGØRENDE FOR SIKKERHED

STEFFCA fremstiller hurtigt og nøjagtigt
specialtilpassede pakninger til vores kunder
inden for eksempelvis offshore, maskinindustri
og medicinalindustrien.

Monteringen af pakningerne er afgørende for
driften og produktionen i de tekniske anlæg og
installationer – og dermed også for virksomhedens omkostninger, sikkerhed og energi
forbrug.

IN-HOUSE PRODUKTION
Vi har en betydelig lagerbeholdning, og med
vores interne produktionskapacitet kan vi fremstille pakningsløsninger her og nu.
På vores CNC-styrede skæremaskiner, stanse
maskiner
og presser producerer vi såvel enkle
pakninger samt meget komplekse pakninger i
materialer som NBR, SBR, EPDM, CR, viton, sili
kone, polyurethan, vulkollan®, cellegummi, gummikork, teknisk filt, højtryksplader, fiberplader,
grafitplader, micaplader, PTFE, polyethylen,
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keramisk papir, glasklæde og glasnålefilt.
Vi rådgiver om materialevalget, så pakningen
lever op til krav om mekaniske egenskaber,
kemisk bestandighed, vejrbestandighed, medie,
tryk, temperatur, sikkerhed og krav om særlige
internationale godkendelser.
VULKANISERING
Vi har desuden udstyr til vulkanisering, som
gør det muligt at levere O-ringe, der er præcist
tilpasset kundernes behov.
BESTILLING AF ENKELTSTYK
STEFFCA fremstiller også pakninger i enkeltstyk.
Send os en tegning eller kom forbi med den
brugte pakning eller selve maskindelen, som
pakningen skal bruges på.

KORREKT MONTERING
Hvis en pakning for eksempel ikke er spændt
korrekt, eller de enkelte komponenter er smurt
forkert, kan det betyde en utæt pakning og i
værste fald driftsstop og produktionstab.
UNDERVISNING
Hos STEFFCA tilbyder vi derfor rådgivning
og undervisning i korrekt montering. Under
visningen varetages af vores dygtige tekniske
rådgivere, som også står for den daglige service
og kundesupport.
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MEKANISK AKSELTÆTNING
– MED FOKUS PÅ
RÅDGIVNING

SORTIMENT
Vores sortiment omfatter også mekaniske akseltætninger. Det strækker sig fra den helt simple komponent-tætning til avanceret dobbelt patron-tætning
med supportsystem. Vores brede sortiment gør os
i stand til altid at vælge den mest optimale løsning
for vores kunder.
HØJ KVALITET
Fælles for vores sortiment er, at alt er produceret i
kvalitetsmateriale og gennemgår en streng
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kvalitetskontrol for at sikre, at industriens højeste
kvalitetskrav og standarder er opfyldt.
RÅDGIVNING AF VORES KUNDER
Ved valg af en tætning er det vigtigt at få en troværdig samarbejdspartner, der både forstår de tekniske
udfordringer/krav, samt de lovkrav, der stilles i den
pågældende industri.
Rådgivning handler derfor i høj grad for os om at
forstå vores kunders behov og ønsker. Og ud fra de
informationer, at komme med en anbefaling.

TÆTNINGER
– O-RINGE &
OLIETÆTNINGSRINGE

ANBEFALING TIL VORES KUNDER
Når vi kommer med en anbefaling til en kunde, er
den baseret på en vurdering af følgende parametre:
•

Mekaniske egenskaber: slid, slag, etc.

•

Kemisk bestandighed: olie, benzin, syre, base, etc.

•

Vejrbestandighed: kulde, varme, støv, ozon, etc.

•

Medie: temperatur, tryk, flow etc.

•

Godkendelser: FDA, EN 1935 etc.

O-RINGE
En af de mest anvendte tætninger er O-ringe.
De er effektive, økonomiske og anvendes derfor overalt i industrien, lige fra hydraulik- til
medicinalindustrien.
O-ringe kan bruges til at forsegle alle flydende
medier og gasser. De er tilgængelige i elastomere
og andre materialer.
Ved korrekt spor og materialevalg, og hvor der er
taget hensyn til gummiets temperatur- og
mediebegrænsninger, har O-ringen en meget lang
anvendelsestid, både statisk og dynamisk.

OLIETÆTNINGSRINGE
STEFFCAs olietætningsring, også kaldet Simmerringe og pakdåser, består af et gummibelagt
metalhus og en tætningslæbe med en fjeder.
Olietætningsringen er en af de mest brugte
tætninger på markedet til at løse dynamiske tætningsopgaver. Den bruges til at forhindre adgang
samt tætne mod olie, fedt og vand i roterende
applikationer.
Olietætningsringen fås også med støvlæbe, som
er med til at sikre mod udefrakommende medier,
såsom støv, vand og olie, og er udviklet til at køre
ved et max tryk på 0,5 bar, samt max 12 m/sek.
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materiale, varemærker og anden proprietær information, der ejes af STEFFCA A/S. Alle
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kataloger. Alle oplysninger og specifikationer er kun til information og kan ændres uden
varsel. STEFFCA A/S forbeholder sig ret til at ændre sine produkter uden forudgående
varsel, inklusive allerede bestilte produkter, hvis dette kan ske uden at ændre allerede
angivne specifikationer.

