
MÄSSINGSSPECIALISTEN 
med Nordens bredaste utbud och komplett service under ett tak



Brett utbud av glänsande metall med komplett service
Nordic Brass  Gusum tillverkar halvfabrikat i mässing 

för VVS- och verkstadsindustrin, fordon, bygg, el och 
telecom, i en av Europas främsta produktionsenheter. Vi 
förser marknaden med ett brett utbud av högkvalitativa 
mässingsprodukter som rund, fyrkantig och sexkantig 
stång, profiler, mutter och tackor. 

Merparten levereras till den nordiska  
hemmamarknaden i form av produktionsanpassade  
ämnen som vidareförädlas av våra kunder till slutproduk-
ter som skruv, mutter, VVS-armatur, låsdetaljer, 

elkomponenter, prydnadsföremål m.m. 
Vår erfarenhet av mässing och mässingstillverkning 

sträcker sig bakåt ända till 1607 då Skultuna Messingsbruk 
grundades och 1653 då Gusums bruk grundades. 
Verksamheten bygger på väl beprövad forskning och 
utveckling i nära samarbete med våra kunder. Vi vet 
att våra kunder vill känna vårt stöd, få en högkvalitativ 
produkt, teknisk rådgivning och kortast möjliga ledtid, det 
vill säga komplett service. Utvecklingen syftar också till att 
möjliggöra nya användningsområden för mässing. 

”Av skrot i kretslopp med miljövänlig rening vi 
tillverkar mässing i bästa legering”

Mässing är ett viktigt material inom många 
industrigrenar. Ibland som en synlig, men ofta utgör 
den en dold, betydelsefull del eller komponent i 
en produkt. Grundbeståndsdelarna är koppar och 
zink. Tack vare tillsats av olika legeringsämnen kan 
mässingen ges unika egenskaper, vilket gör att detta 
material ständigt utvecklas för nya, spännande och 
utmanande användningsområden.
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Lokal omarbetning av kundernas mässingsavfall

Mässing är ett kretsloppsmaterial som har en given plats 
i en miljöbefrämjande verkstadsproduktion. Mässing 
är lönsamt att återvinna och närmare 90 procent av vår 
råvara utgörs därför av mässingsskrot, dels som  retur-
material från våra kunder, dels från återvinningsföretag.  
För att undvika föroreningar ställs mycket höga krav på 
sortering och klassning av det återvunna materialet.
Nordic Brass Gusum har specialiserat  tillverkningen till 
enbart mässing. 
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Korta ledtider, jämn kvalitet och hög leveranssäkerhet

Mässingsverket i Gusum är en modern, flödesinriktad 
och kostnadseffektiv anläggning för tillverkning av 
högkvalitativ mässing i Norden. Här investerar vi för att 
vara ledande både vad gäller kvalitet och effektivitet.

Genom att samla försäljning, kundservice, tillverkning, 
lager, in- och utlastning under ett ”tak” har vi skapat 
ett effektivt flöde i en effektiv organisation. Det ger 
oss kontroll över materialflödet, från råmaterial till 
optimalt förädlade ämnen med hög och jämn kvalitet, 
färdiga att tas in i våra kunders produktion. Vi håller 
en  hög leveranssäkerhet och erbjuder kundanpassade 
transportlösningar. 

Samspelet mellan  motiverad arbetsstyrka och avancerad 
produktionsteknik är vår styrka. 

Långsiktiga relationer och ett nära samarbete med våra 
kunder och leverantörer utgör grunden för vår logistik för 
minskad lagerhållning hos våra kunder. 

Genom att ständigt förfina vår logistik och styrning 
av produktionen styrs råmaterial, materialhantering, 
produktionsanpassning, kvalitetskontroll 
och kundleveranser med allt högre precision. 
Energiledningssystem SS627750:2003, kvalitets- och 
miljösäkring enligt ISO 9001:2008 respektive ISO 
14001:2004 ger kunderna en trygghet i leveranserna.
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Egenskaper för mångsidig användning
Mässingen är ett mångsidigt material som är lätt att förädla 
till högkvalitativa slutprodukter. Baslegeringen består av 
koppar och zink. Olika legeringstillsatser ger mässingen 
olika egenskaper. Bly används för att ge mässingen 
spånbrytande egenskaper. Kisel ger nötningsmotstånd. 
Arsenik används för avzinkningshärdighet. Aluminium ökar 
hållfastheten och gjutbarheten. Bor förbättrar flytbarheten. 
Det finns därför många olika legeringar anpassade för olika 
typer av bearbetning och slutprodukter.

Nordic Brass Gusum erbjuder ett sortiment, som är 
perfekt anpassad för specifika applikationer. 

En enhetlig kornstruktur är en förutsättning för en 
god och stabil flytbarhet hos metallen. Denna egenskap 
säkras genom vår användning av den senaste gjut- och 
presstekniken. 

De flesta mässingslegeringar har en bra korrosions-
härdighet i normala miljöer. I vissa sammanhang måste 
dock speciallegeringar användas. Ett sådant exempel är 
vattenledningsarmaturer då avzinkningshärdighet och 
korrosionshärdighet erfordras. Våra avzinkningsbeständiga 
legeringar är lämpade för både svarvning och varmsmide 
och uppfyller myndigheternas godkännande för VA-
armaturer i de flesta länder.

AquaNordic®, är det blyfria alternativet som uppfyller 
även de stränga Amerikanska kraven.
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Ytbehandling
Mässing har en guldglänsande yta som kan bearbetas  
till hög ytfinish. Ibland är det dock önskvärt med någon 
form av ytbehandling för att skydda ytan eller för att få ett 
visst utseende.     

Mässing är lätt att metallisera på olika sätt. Förkromade 
badrumsdetaljer är ett exempel. Förgyllda prydnads- och 
nyttoföremål blir också allt vanligare. 

Högkvalitativa produkter
Varmsmide
För många produkter, speciellt sådana som kommer 
i kontakt med gas eller vatten, är varmsmide en 
kostnadseffektiv produktionsmetod. Mässing är lätt att 
forma genom smidning. Mycket höga reduktionsgrader 
är möjliga och även komplicerade produkter kan därför 
formas till ett nära nog slutligt utförande med god 
ytfinish och snäva dimensionstoleranser. Beroende på 
användningsområde kan slutbearbetning genom skärande 
bearbetning, polering eller ytbehandling erfordras.

Den plastiska formningen under smidningsprocessen ger 
mässingen en tät och hållfasthetsmässigt mycket gynnsam 
struktur med hög duktilitet och seghet.

Skärande bearbetning, bockning och nitning
Den ojämnförligt största delen av den mässing som 
vi levererar bearbetas med skärande verktyg under 
sin vidareförädling till färdig produkt. Sådan mässing 
är vanligtvis legerat med bly vars spånbrytande och 
smörjande effekt möjliggör hög skärhastighet med 
minimalt verktygsslitage. Den goda skärbarheten 
möjliggör hög produktivitet och ger därmed en låg 
produktionskostnad jämfört med till exempel stål. Detta 
i kombination med den lönsamma återvinningen av spån 
gör att många detaljer kan tillverkas till lägre kostnad i 
mässing än i stål.

Lågtrycksgjutning, pressgjutning och kokillgjutning
Våra tacklegeringar är utvecklade tillsammans med 

våra armaturkunder för att klara mycket högt ställda 
krav på flytbarhet, finkornig struktur, polerbarhet och 
avzinkningshärdighet.

Tackorna tillverkas under mycket hög kvalitetskontroll 
genom kontinuerlig stränggjutning, kapas och packas på 
pallar.
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Standardlager för snabba leveranser
För att kunna erbjuda snabba leveranser lagerhåller vi ett 
brett sortiment av standardprodukter i Gusum. Därifrån 
utgår dagligen våra ”mässingsbilar” enligt fastställda rutter. 
Vi har också speciella spånhämtningsrutiner och är en av 
de ledande när det gäller återvinning. 

Utöver standardsortimentet kan vi producera special-
stänger och profiler med olika legeringssammansättningar 
med mycket kort leveranstid.

Tänk också på att utnyttja vår erfarenhet och specialist-
kompetens. Våra säljare hjälper inte bara till med 
produkter, priser och leveranstider, utan sammanför dig 
dessutom med våra specialistteam. Vi ställer gärna upp 
som rådgivare åt våra kunder. 
En komplett och uppdaterad lagerlista finns  
på www.nordicbrass.se

Stångstandard
CW 607 N CuZn38Pb1,5 Nitmässing Smidning och svarvning. Lätt att bearbeta i kallt tillstånd. 

CW 617 N CuZn40Pb2 Smidesmässing Smidning och svarvning. Lätt att varmbearbeta.

CW 614 N CuZn39Pb3 Automatmässing Smidning och svarvning 

CW 603 N CuZn36Pb3 Automatmässing Smidning och svarvning. Lätt att bearbeta i kallt tillstånd. Amerikansk typ

CW 713 R CuZn40Mn1Pb1AlFeSn Slitmässing Smidning och svarvning 

CW 602 N CuZn36Pb2As Esmatur Smidning och svarvning, avzinkningshärdig/typgodkänd

CW 625 N CuZn35Pb1,5AIAs Avzinkningsbeständig Smidning och svarvning, UBA-listan

CW 626 N CuZn33Pb1,5AIAs Avzinkningsbeständig Smidning och svarvning, UBA-listan

AquaNordic® CuZn38As Avzinkningsbeständig Smidning och svarvning, UBA-listan

Tackor
CB 754S Vanligt gjutmässing Bästa gjutbarhet

CB 752S-B Avzinkningsbeständig Bra gjutbarhet/typgodkänd. Polerbar. Lämplig för lågtrycks-/pressgjutning

CB 751S-T Avzinkningsbeständig Bra gjutbarhet/typgodkänd. Lämplig för pressgjutning

CB 770S Avzinkningsbeständig Lågtrycksgjutning, polerbar, UBA-listan / Lämplig för pressgjutning

CB 772S Avzinkningsbeständig Lågtrycksgjutning, polerbar, UBA-listan / Lämplig för pressgjutning

AquaNordic® Avzinkningsbeständig Lågtrycksgjutning, polerbar, UBA-listan / Lämplig för pressgjutning

CB 757S Vanligt gjutmässing Lågtrycksgjutning, polerbar, UBA-listan / Lämplig för pressgjutning
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Centralt läge nära kunderna
Nordic Brass Gusum har sitt huvudkontor och  tillverkning 
i Gusum, nära kunderna i Skandinavien och norra Europa. 
Här grundades Gusums Bruk 1653. 
Anläggningen i Gusum är vår plattform för framtida 
expansion i Norden. Genom samgåendet mellan två 
av Europas äldsta mässingtillverkare kan Nordic Brass 
Gusum erbjuda ett bredare produktprogram, effektivare 

Huvudkontor 
Nordic Brass Gusum 
P.O.Box 63
SE 610 40 Gusum, Sweden 
Tel. +46 123 541 00
Fax +46 123 201 25
www.nordicbrass.se 
e-mail: info@nordicbrass.se

Försäljningskontor 
Nordic Brass Danmark 
Hvissingevej 116

DK-2600 Glostrup 
Danmark 
Tel. +45 43 268 350
Fax +45 43 268 383 PR
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distribution, större flexibilitet och högre servicegrad. 
Kunderna får fortsatt lokal avsättning för mässingsskrotet. 
Tack vare ökade resurser för utveckling och investeringar 
kan vi anta de tekniska utmaningar som blir en konsekvens 
av att våra kunder utvecklar sina verksamheter och 
produkter. Samtidigt kommer vi att fortsätta att värna om 
vår miljö och våra anställdas hälsa och säkerhet.


