
Avancerade plåtarbeten, maskinskydd 
och kvalificerad metallrengöring.

WIPAB & ALLKAL



WIPAB är ett plåtbearbetningsföretag med inriktning på legotillverkning. 

Företaget bildades 1985 och har sedan starten framgångsrikt arbetat med 

specialkonstruktioner i stålplåt, rostfritt och aluminium, designade efter 

kundernas önskemål. I företaget sker ständig utveckling och vår kapacitet 

ökar stadigt. Verkstadsytan på totalt 4500 m², tillsammans med en modern 

maskinpark borgar för en verksamhet byggd på flexibilitet, precision samt 

ett förstklassigt arbete. Företagets personal kännetecknas av ansvarskänsla 

och kunnighet och bidrar till att våra mål förverkligas.

Vi utför all form av legotillverkning inom plåt. Kunderna utgörs av allt 

från tillverkare av fordon till industritvättar. Vi hoppas få möjligheter att 

visa att ett samarbete med WIPAB ger ert företag en mängd fördelar, både 

konkurrensmässigt och ekonomiskt.

ALLKAL är Scandinaviens ledande leverantör inom nischen tvätt/avfettning 

av gods i korgar/fixturer med vattenbaserade tvättkemikalier av lågtempera-

tur typ (38-45°C). Allka-Jet Cleaner systemen finns i dag i ett antal modul-

varianter anpassade för olika krav och behov. AllKAl startades 1993 av Kent 

larsson och lennart Wallmenius som tillsammans representerar mer än 60 

års erfarenhet i ledande positioner inom metallrengöringsbranschen gällande 

både vattenbaserade och tidigare även lösníngsmedelsbaserade maskiner.

Kvalitet, kunskap 
och erfarenhet i ett 
starkt samarbete.

WIPAB är ett familjeägt företag 

i andra generationen. Företaget är 

uppbyggt på att genererade vinster 

skall återinvesteras i företaget för 

att kunna stärka kundrelationer och 

säkerställa arbetstillfällen.

ALLKAL har målsättningen att 

ligga i europatopp när det gäller 

kvalificerad metallrengöring 

med hög miljöprofil.
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Avancerade
plåtarbeten med
senaste tekniken.

WIPAB kan genom ett stort 

leverantörsnätverk bli er nästa 

systemleverantör. Vi levererar 

idag ett flertal kompletta maskin-

lösningar åt kunder i Norden.

mAsKInPArK. Klingkapscenter, 

gradsax, laserskärmaskin, stansmaskin 

kantpress, fleroperationsmaskin, 

svetsning och svarvning.

Vi har även ett stort kontaktnät 

avseende all slags ytbehandling. 

WIPAB skapar mervärde åt sina kunder genom att ständigt investera 

i nya tekniker. Ett flertal laserskärmaskiner och kantpressar medför att vi 

även vid produktionsstörningar säkerställer de leveranstider som utlovats. 

Den avancerade maskinparken medför även att de produkter som tillverkas 

alltid har den bästa kvaliteten och blir utförda enligt de krav som våra 

kunder kräver.

WIPAB lägger stor vikt i att skapa förtroende hos sina kunder. 

Främst genom att alltid ställa upp vid snabba leveranser men även att 

vara behjälpliga då det gäller nykonstruktion och förbättring av kundernas 

produkter. Vår kunniga personal finns alltid till hands för att lösa våra 

kunders eventuella frågeställningar. 
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Kundanpassade
maskinskydd för en 
säkrare arbetsmiljö.

maskinskydd. Vi bygger alla våra skydd i samråd med kunden. Det gäller 

att produktionsledning, skyddsombud och i synnerhet operatörer får vara 

med i utformningen av skyddsapplikationerna. Våra leverantörer är själv-

klart med i projekten för att uppnå de mest kostnadseffektiva lösningarna.

maskininbyggnad. Bullrande maskinutrustning kan bullerdämpas 

med ljuddämpande material. Med våra flexibla modulsystem anpassas 

konstruktionen efter dina förutsättningar vad gäller krav på  produktion, 

åtkomlighet, service och säkerhet.

    

robotinbyggnad. Inbyggnader av robotceller kan utformas i många 

olika applikationer beroende på utrustningens arbetsoperation. 

Exempelvis: Skyddssystem med ljusbommar och brytare, ljudinbyggnad 

för buller och avskärmningar för styrning av processventilationen.

maskinavskärmning. Avskärmningar mellan maskiner eller delar av 

lokal kan utföras med ljuddämpande väggar, enklare avskärmnings-

draperier eller pvc-ridåer.

WIPAB levererar totallösningar 

av kundanpassade produkter som 

förbättrar arbetsmiljön. 

Vi projekterar och monterar 

projekten hos slutkund.

Vi jobbar mot: 
Verkstadsindustrin, sågverks-

industrin, läkemedelsindustrin

och livsmedelsindustrin.



Kvalificerad
metallrengöring
med hög miljöprofil.

serVIce. AllKAl har en väl utbyggd 

serviceverksamhet med ett välsorterat 

reservdelslager. Vi erbjuder allt från 

akutservice till årskontrakt med ett eller 

flera planerade besök per år.

ProduKter. Manuella och 

automatiska Allka-Jet Cleaner system 

i standard och kundanpassade moduler. 

Spray Cleaner system.

tillbehör: Ultraljud, vakuum, 

datastyrning, vätskereningssystem, 

rullbanor, korgar/fixturer.
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ALLKALs moduluppbyggda tvättsystem har sedan starten 1993 

levererats till närmare ett 20-tal länder för avancerad tvättning av 

metalldelar med lågtempererade, 40-45° C, vattenbaserade tvättvätskor. 

Tack vare moduluppbyggnaden har systemen förfinats under åren och 

finns idag i ett stort antal modulvarianter. Modulerna har även tekniskt 

anpassats för olika typer av tvättbehov, allt från stora volymer av små 

ämnen upp till avancerad tvättning av upp till 2 meter långa rör.

områden där ALLKALs tvättsystem levererar rena och 

torra detaljer på ett miljövänligt sätt: Fordonsindustrin och dess 

underleverantörer, massproducerade mindre till medelstora detaljer, 

hydraulikindustrin, avancerade formverktyg, stora volymer av plåt-

detaljer, kärnkraftsindustrin, före gummibeläggning av metalldelar, 

försvarsindustrin, renovering av avancerade komponenter, 

oxidborttagning efter termisk gradning i samband 

med härdprocesser. 

AllKAl ägs sedan 2008 av Wipab. 

Tillsammans är vi cirka 50 medarbetare.



11

WIPAB & 
ALLKAL

Grums

strategiskt och centralt läge mitt i skandinavien.
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Kvalitet och miljö 
är ledstjärnan i vårt arbete.

Kennet JohAnsson
VD/ägAre WipAb & AllKAl

ISO 9001 
ISO 14001 
KVALITETS 
& MILJÖ 
CERTIFIERAD       

1450
ISO/IEC 17021

 

 

 

 



TiMMerMANSgATAN 3, box 36, 664 21 grUMS, SVerige

Tel 0555-430 60 • Fax 0555-430 69 • wipab@wipab.se
läs mer om oss på www.wipab.se

Tel 054-20 38 50 • Fax 054-20 38 59 • clean@allkal.se    
läs mer om oss på www.allkal.se

tvättsystem för kvalificerad metallrengöring
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