
EXPERTKUNDSKAP
PACKNINGS- & TÄTNINGSLÖSNINGAR



Vårt motto är ”vi vill vara kända för god service, hög kvalitet, fokuserad inno-
vation och snabb leverans” – och våra kunder har återgäldat detta med många 
långvariga samarbetsrelationer.

NYA PRODUKTER OCH LÖSNINGAR HAR KOMMIT TILL
Idag har vi utvecklat och utvidgat vår verksamhet till att omfatta packningar, 
tätningar, svets- och brandskydd, isoleringskuddar och lösningar för syraskydd. 
Våra packningar och tätningar levereras antingen i standardstorlekar eller som 
kundanpassade lösningar.

VÅRA KUNDER GÅR ALDRIG FÖRGÄVES
Vårt omfattande lager och egen produktionskapacitet säkerställer att våra kunder 
aldrig går förgäves, när de behöver en här-och-nu-leverans eller en skräddarsydd 
packningslösning.

 
 

PRODUKTER FÖR ETT BRETT SPEKTRUM AV BRANSCHER
STEFFCAs produktsortiment används i industrier såsom kemisk processindustri, 
livsmedelsindustrin, kraftverk, värmeverk, rederier, maskinindustrin, offshore- 
industrin och på många andra ställen.

ALLA LEVERANTÖRER ÄR KVALITETSGODKÄNDA
Alla STEFFCAs leverantörer genomgår strikt kvalitetskontroll för att säkerställa 
att produkterna uppfyller branschens högsta kvalitetskrav och standarder. När du 
väljer STEFFCA som partner väljer du produkter och råvaror från världens ledande 
tillverkare.

STEFFCA – EN ERKÄND LEVERANTÖR
STEFFCA är således förkvalificerad som leverantör i enlighet med Achilles Joint 
Qualification System (JQS), vilket är ett unikt samarbete mellan norska och 
danska olje- och gasoperatörer. Med detta erkänns vi som en leverantör som kan 
leva upp till de stränga kraven i olje- och gasindustrin, som alltid strävar efter en 
mycket hög tillgänglighet och säkerhet.

VÅR PROFIL
– FULL FART PÅ UTVECKLINGEN

Sedan STEFFCA A/S grundades 1993 har vi haft full fart på utvecklingen och 
vi har ambitioner om fortsatt produktutveckling och tillväxt. Vi har fått ett 
Gasellpris flera gånger som ett erkännande för hög årlig tillväxt, och vi har 
gjort plats för fler.
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KVALITET
Våra kunder behöver kvalitetslösningar och därför
har vi ett starkt fokus på kvalitet i allt vi gör.

Alla våra produkter genomgår en strikt kvalitets- 
kontroll för att säkerställa att de uppfyller  
branschens högsta kvalitetskrav och standarder.

Därför är det viktigt för oss att vi uppfyller kraven för 
mekaniska egenskaper, kemisk beständighet, väder-
beständighet, media, tryck, temperatur, säkerhet och 
speciella internationella godkännanden.

Det är också viktigt för oss att vi är certifierade  
enligt ISO 9001:2015-standarden. Vi ser det också 
som en stämpel att vi är förkvalificerade som 
leverantör enligt Achilles Joint Qualification System 
(JQS), som är ett samarbete mellan alla operatörer i 
Nordsjön.
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FOKUS PÅ 
KVALITET, 
INNOVATION & 
PÅLITLIGHET

INNOVATION
Det handlar inte bara om att uppfylla våra kunders
behov, utan det handlar också om att förutse dem.

Vi strävar efter att kontinuerligt utveckla både 
produkter och lösningar för att kunna vara bästa 
möjliga partner för våra kunder.

Vi har ett starkt fokus på forskning i material och 
produktionsprocesser för att ligga i framkant av våra 
kunders behov.

Vi prioriterar användning av den senaste tekniken 
i vår produktion för att utveckla nya förpacknings- 
och tätningslösningar i samarbete med våra kunder.

PÅLIDELIGHED
Vi strävar alltid efter att leverera till våra kunder så 
snabbt som möjligt.

Vi har insett vikten av att kunna tillhandahålla det på 
bästa sättmöjlig leveranstid så att våra kunder får 
det optimala flödet i sin produktion. 

Vi har alltid ett betydande parti standardpackningar 
och tätningar i lager.

Vår interna produktionskapacitet och råvarulager 
säkerställer att vi snabbt kan leverera packningar 
och tätningar till våra kunder.

Vi ger våra kunder rådgivning varje dag när de ska välja packnings- och 
tätningslösningar. Våra rådgivare är välutbildade och har breda tekniska 
kunskaper inom våra kärnkompetenser. Vi tillhandahåller kompetent  
rådgivning som baserar sig på över 25 års erfarenhet oavsett bransch.

Tillsammans med våra kunder optimerar och utvecklar vi kontinuerligt vår 
produktportfölj av packningar och tätningar. Vårt mål är att alltid ge våra 
kunder den bästa servicen, hög kvalitet, fokuserad innovation och snabb 
leverans.



SOCIALA ANSVAR
– VI TAR DET PÅ ALLVAR
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Vi har alltid stora kvantiteter standardpackningar 
och tätningar i lager
 
SNABB EXPEDITION
Vår egen produktionskapacitet och vårt råvar-
ulager säkerställer kunderna hög kvalitet och 
snabb leverans av förpacknings- och tätnings- 
lösningar. 

VÅR PRODUKTION 
Vi tillverkar standardpackningar och tätningar på 
våra CNC-styrda skärmaskiner, stansmaskiner, 
spirallindade packningsmaskiner och pressar. 
Oavsett materialvalet är vårt fokus alltid att våra 
råvaror ska vara av högsta kvalitet så att du får 
bästa resultat.

FRÅN VÄRLDENS LEDANDE TILLVERKARE 
Vi tillhandahåller även packningar och tätningar 
från tillverkare som är bland världens ledande.

STRENGT KVALITETSKONTROLL 
Gemensamt för vårt sortiment är att allt ge-
nomgår en strikt kvalitetskontroll för att säker-
ställa att våra produkter uppfyller branschens 
högsta kvalitetskrav och standarder. 

EXPERTKUNSKAP
Vi säkerställer material som är optimala i förhål-
lande till mekaniska egenskaper, kemisk bestän-
dighet, väderbeständighet, media, tryck, tempera-
tur, säkerhet och krav på speciella internationella 
godkännanden, t.ex. inom offshore-, olje-/gas-, 
livsmedels- och läkemedelsindustrin.

STANDARDPACKNINGAR
– STORT LAGER

Därför stöder vi både privata och offentliga  
initiativ som bidrar till ett större socialt ansvar.

DANSKA RÖDA KORSET
Covid-19-pandemin har varit en stor utmaning 
i många länder och har fått stora konsekvens-
er, särskilt i de länder som inte har ett väl 
fungerande sjukvårdssystem.  
 
Hos Steffca har vi därför beslutat att i samar-
bete med Danska Röda Korset donera totalt 150 
000 munskydd och 91 000 ansiktsvisir. För som 
Anders Ladekarl från Danska Röda Korset säger: 
”Världen är inte säker förrän viruset har bekäm-
pats i alla länder – så i slutändan är det också i 
vårt eget intresse att bidra till kampen på andra 
ställen. Ingen är säker förrän alla är säkra.”

HAR PLATS FÖR ALLA
Vi ser det som ett socialt ansvar att vi säker-
ställer plats och rymlighet för alla på STEFFCA.

Därför har vi etablerat ett samarbete med Job-
center Nyborg, genom vilka vi erbjuder utveckling 
och evaluering av arbetsförmågan för människor 
som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. 
Vi har en mentor anknuten som tar hand om 
dessa anställda, vi ser det som vårt ansvar att ut-
veckla och hjälpa individen vidare på ett bra sätt.

Vi erbjuder också skyddade jobb och flexjobb till 
anställda, som har fått nedsatt arbetsförmåga i 
samband med sjukdom. Vi gör detta för att kunna 
behålla våra anställda i vårt företag så länge som 
möjligt.



STEFFCA tillverkar snabbt och precist kundan-
passade packningar och tätningar för använd-
ning i exempelvis offshore-, maskin- och  
läkemedelsindustrin. 

IN-HOUSE PRODUKTION
Vi har ett betydande råvarulager, och med vår 
interna produktionskapacitet kan vi tillverka 
kundspecifika packnings- och tätningslösningar 
här och nu. 

På våra CNC-styrda skärmaskiner, stansmaskiner 
och pressar tillverkar vi enkla packningar och 
tätningar, men även ytterst komplexa lösningar.
Vi levererar material för alla behov: NBR, SBR, 
EPDM, CR, Viton, silikon, polyuretan, Vulkollan®, 
cellulärt gummi, gummikork, teknisk filt, högtryck-
splattor, fiberplattor, grafitplattor, micapackningar 
(glimmerpackningar), PTFE, polyeten, keramiskt 
papper, glasduk och glasnålfilt.

Vi vägleder dig när du ska välja material så att 
packningen och tätningen uppfyller kraven för 
mekaniska egenskaper, kemisk beständighet, 
väderbeständighet, media, tryck, temperatur, 
säkerhet och krav på speciella internationella 
godkännanden. 

VULKANISERING
Vi har även utrustning för vulkanisering, vilket gör 
det möjligt att leverera O-ringar som är precist 
anpassade till kundernas behov.

BESTÄLLNING AV ETT STK
STEFFCA tillverkar även individuella packningar. 
Skicka oss en ritning eller kom förbi med den an-
vända packningen eller själva maskindelen, som 
packningen ska användas på.

SPECIALLÖSNINGAR
– KUNDANPASSADE

MONTERING
– AVGÖRANDE FÖR SÄKERHETEN

Monteringen av packningarna är avgörande 
för de tekniska anläggningarnas och installa-
tionernas drift och produktion – och därmed 
även för företagets kostnader, säkerhet och 
energiförbrukning.

KORREKT MONTERING 
Om en packning t.ex. inte är korrekt spänd eller 
om de enskilda komponenterna är smorda fel 
kan detta resultera i en otät packning och i  
värsta fall stillestånd och produktionsförluster.

UNDERVISNING
Hos STEFFCA erbjuder vi därför råd och under-
visning i korrekt montering. För undervisningen 
står våra duktiga tekniska rådgivare som även 
ansvarar för vår dagliga service och kundsup-
port.
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TÄTNINGAR
– O-RINGAR &  
OLJETÄTNINGSRINGAR

STEFFCA.SE   |   11

O-RINGAR
En av de mest använda tätningarna är O-ringar. 
De är effektiva, ekonomiska och används därför 
överallt i branschen, från hydraulik till läke- 
medelsindustri. 

O-ringar kan användas för att täta alla flytande 
media och gaser. De finns i elastomer och andra 
material. 

Med rätt spår- och materialval och med hänsyn-
stagande till gummimaterialets temperatur- och 
mediebegränsningarna har O-ringen en mycket 
lång livslängd, både statiskt och dynamiskt. 
 
 
 

OLJETÄTNINGSRINGAR
STEFFCAs oljetätningsring kallas även simmer-
ing och packbox och består av ett gummibelagt 
metallhus och en tätningsläpp med en fjäder.

Oljetätningsringen är en av marknadens mest 
använda tätningar för att lösa dynamiska  
tätningsuppgifter och används för att förhindra 
åtkomst samt täta mot olja, fett och vatten i 
roterande applikationer. 

Oljetätningsringen finns även med en dammläpp, 
som ger extra skydd mot yttre media, såsom 
damm, vatten och olja. Den är utformad för att 
köra vid ett maximalt tryck på 0,5 bar samt maxi-
malt 12 m/sek.
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STEFFCA SEAL
– MED FOKUS  
PÅ RÅDGIVNING

KOMPONENTTÄTNINGAR – EN 12756
Komponenttätningar tillhör kategorin mekaniska  
tätningar och består av en löst roterande del och 
en lös stationär del. Normalt måste man mäta upp 
skarven av en komponenttätning för att kunna  
uppnå en lämplig fjäderkraft mellan den roterande 
och den stationära delen.

Därför är det lite mer komplicerat att installera en 
komponenttätning jämfört med en patrontätning.

STEFFCA SEALS PRODUKTSORTIMENT:

• Enkelfjäder

• Gummibälg

• Membran

• Flerfjäder

• Vågfjäder 

Andra varianter kan levereras på begäran.

MATERIAL:

• Standard rostfritt stål: 304/316L

• Gummi: EPDM, NBR och FKM (Viton)

• Glidytor: kol, keramik, volfram och silikonkarbid

• Tryck: upp till max. 40 bar.

• Hastighet: upp till max. 20 m/s

Ring oss om du är osäker. Vi hjälper dig gärna hitta 
en lösning som passar dig perfekt.
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rättigheter förbehållna.
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loger. All information och specifikationer är endast för information och kan ändras utan 
föregående meddelande. STEFFCA A/S förbehåller sig rätten att ändra sina produkter 
utan föregående meddelande, inklusive redan beställda produkter, om detta kan göras 
utan att ändra redan specificerade specifikationer.


