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Velan är en av världens ledande 
industriventiltillverkare och känd som flaggbärare 
för kvalitet och innovation. Företaget grundades 
år 1950 och fortsätter att arbeta med sina 
teknikkunskaper och toppmoderna innovationer 
för att utforma exceptionella lösningar för robusta 
fixturer som uppfyller de kritiska kraven för 
elproduktion, kemiska och petrokemiska produkter, 
bensin, gas, massa och papper, gruvning, kryogenik 
och transportindustrin.
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Förmågan att styra saker i själva maskinverktygen 
är en stor tidsbesparing. ROMER Absolute Arm är 
det perfekta verktyget för mätning i tillverkningens 
hjärta.

Velans många produktsortiment har sorterats i följande 

kategorier: galler, glob, kontroll kvartsvarvsventiler. För var 

och en av dessa kategorier är kvalitet avgörande för Velan, 

i alltifrån design till produktion.

Ända sedan starten har Velan varit aktiv inom kärnsektorn och 

de har blivit kända för sin tillförlitlighet. Företaget har levererat 

360 ventiler till världens 440 kärnanläggningar. Idag har 

företaget ett globalt nätverk med 14 specialfabriker.

Huvudaktiviteten är design, tillverkning och marknadsföring 

av premiumstålventiler i ett brett utbud av modeller och 

dimensioner.

Hållbar kvalitet

På Velan är hållbar kvalitet mer än bara en slogan; det är 

en daglig nödvändighet som sätter villkoren för design, 

tillverkning, testning och arbetssätt.

Joël Camier, Control Service Manager vid Velan i Frankrike 

förklarar, “Velan är synonymt med kvalitet, och kontroll är en 

huvuddel i produktionen. Vår kvalitetsavdelning har omkring 15 

anställda. Velan har två ROMER Absolute Arm mätarmar, som 

gör det möjligt för oss att ha direkt kontroll över maskinerna 

i produktionens centrum utan att behöva ta isär någonting.



Den portabla mätarmen ROMER Absolute Arm möjliggör kontroller 
som kan göras så nära produktionen som möjligt och till och med 
vid maskinverifiering.

“Resultaten är tillförlitliga och extremt snabba. Programmen 

i vår databas gör det möjligt för oss att enkelt hitta 

artikelnummer och köra kontroller väldigt snabbt. Våra team 

arbetar engagerat med våra Hexagon-mätarmar och deras 

många applikationer.”

Fortsätta förbättringsarbetet

Velan försöker hela tiden introducera nya, förbättrade 

modeller på marknaden, som fokuserar på kvalitet, säkerhet, 

användarvänlighet, enkelt underhåll och – framför allt– 

lång produktlivslängd. Dessa sammanlänkade egenskaper, 

kombinerat med extremt rigorösa designkriterier, 

högkvalitativa material, toppmoderna tillverkningstekniker 

och automatisering för varje tillverkningsfas, gör det möjligt för 

företaget att erbjuda extremt högkvalitativa produkter.

Mélanie Cestari, Quality Manager, tillägger: “Att hela tiden 

arbeta mot förbättringar utgör hjärtat i Velan SAS, och 

speciellt inom kvalitetsavdelningen. Detta är speciellt viktigt 

inom kärnsektorn, där alla arbetar under kontrollerade 

förhållanden och produkterna är känsliga. Liksom för alla 

våra instrument är kvalitetskontrollavdelningens utrustning 

föremål för omfattande tester. Våra många certifieringar 

beror på detta. Vår erfarenhet av Hexagon Manufacturing 

Intelligence är baserad på tillförlitliga, användarvänliga 

lösningar och en kvalificerad lokal tjänst som alltid finns 

till hands.”
Ergonomin och användarvänligheten hos ROMER Absolute arm 
möjliggör anpassning till valfri mätning.

PC-DMIS Touch-mjukvaran kombinerar enkelheten med ett taktilt 
skärmgränssnitt och prestandan i PC-DMIS-mätprogram.

Snabba, tillförlitliga 
kontroller på maskinerna, i 
hjärtat av produktionen



Hexagon Manufacturing Intelligence hjälper industriella 
tillverkare att utveckla dagens omvälvande teknik och 
framtidens livsförändrande produkter. Som en ledande 
metrologi- och tillvekningslösningsspecialist ger vår expertis 
inom Sensing, Thinking, Acting – insamling, analys och aktivt 
användning av mätdata – våra kunder förtroende att öka 
produktionshastigheten och accelerera produktiviteten 
samtidigt som de förbättrar produktkvaliteten.

Med hjälp av ett nätverk av lokala servicecentra, 
produktionsanläggningar och kommersiell verksamhet 
på fem kontinenter, formar vi smarta förändringar 
inom tillverkningsindustrin för att bygga en värld där 
kvalitet driver produktiviteten. Se HexagonMI.com för 
mer information.

Hexagon Manufacturing Intelligence är en del av Hexagon 
(Nasdaq Stockholm: HEXA B; hexagon.com), en ledande 
global leverantör av informationsteknik som driver 
kvalitet och produktivitet över geospatiala och industriella 
företagsapplikationer.
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