
Kontakt
FINSØ A/S

Håndværkervej 22b
DK-6261 Bredebro

Email: mail@finsoe.dk
Tel: +45 7471 0757

Finn Jørgensen 
Indehaver

Thomas Walz 
Salg og Produktion

Rita Matthiesen 
Økonomi

Thomas P. Eskildsen 
Kvalitet og Produktion

FINSØ tilbyder opsvejsning, bearbejdning, 
overfladebehandling og montage af komponenter, 

reservedele, units og komplette maskiner.
Freddie Mulberg 
Salg og Teknisk Vejledning



Maskinpark

Vertikal 
bearbejdning CNC

Mazak AJV 2000×1400

Mazak VTC 1660×760

Mazak VQC  560×350

Mazak Nexus  1050×510

Mazak Nexus  1050×510

DMF 500 DECKEL MAHO
5000×920 5-akset med rundbord

5-akset simultan 
DMU  750×600
med 6 palletter

Horisontal
Mazak FH680 1050x850x810
med 2 palletter

Boreværk
TOS WHN 13/15 CNC

Programmerbart vinkelhoved

Plan størrelse: 2000×3000

Bearbejdnings område: 6000 x 4000

Max 20.000 kg på plan

Planslibning
Max emne størrelse: 800×500

Drejning/Multitask
MAZAK QT NEXUS

Mazak Integrex 30 Ø450×1000

MAZAK INTEGREX 400-IV Ø760×1524

Smede afd. (udsnit)
Pladesaks 3000×10

Båndsav NC ø320

Glasblæsning L=1000

Certifikatsvejsning i stål, rustfri og alu-
legeringer

Kontakt os for yderligere info.

Overfladebehandling
Vådlakering

” Vores mål er, at være vores kunders 
foretrukne leverandør ”

FINSØ A/S blev etableret i 2013 som 
en lille familieejet virksomhed, med 
afsæt i det værdi– og forretningsgrun-
dlag der blev etableret tilbage i 1997 af 
Søren Walz og Finn Jørgensen for FINSØ 
Maskinfabrik I/S.
Virksomheden har til huse i Bredebro 
i Sønderjylland og omfatter cirka 25 
medarbejdere fordelt på administration/
supportfunktioner og produktion.

FINSØ er en fleksibel leverandør 
og vi arbejder rutinemæssigt 

med korte deadlines.

Visionen for FINSØ A/S er i dag, at drive 
en mindre men stærk virksomhed med 
25-30 ansatte, hvor medarbejderne i så 
høj grad som muligt, inddrages i beslut-
ningerne og det færdige produkt fra 
start til slut, efter devisen ”Frihed under 
ansvar”.

Vores vision er, at skabe den bedste 
arbejdsplads i Sønderjylland, hvor det er 
muligt, at tiltrække kvalificeret arbe-
jdskraft gennem et højt fagligt niveau, 
loyalitet og gensidig sparring.

Hos FINSØ arbejder vi aktivt 
med kunden, så vi er sikre på at 
slutproduktet lever op til kun-
dens forventninger og behov.

Vores mission er, at kunne tilbyde vores 
kunder en totalløsning, hvor kvalitet og 
leveringssikkerhed prioriteres højest.
For at opnå dette har ledelsen valgt at 
implementere ISO 9001, som et kval-
itetsværktøj for såvel kunden som virk-
somheden og dens medarbejdere.
Det er ledelsens ansvar, at virksom-
heden lever op til kravene i kvalitetssty-
ringssystemet, så disse integreres, 
anvendes og bliver en del af virksom-
hedens kultur.

Hos FINSØ håndterer vi alt 
fra enkeltstyksproduktion til 

decideret serieproduktion

Bagom FINSØ


