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Lesjöfors gasar på och växlar upp utbudet av specialiserade, högkvalitativa ventilfjädrar för motorsporten.
Med snabbhet i leveranstider och kompetens i servicedepån intar vi pole position i denna starkt växande bransch.

Lesjöfors koncept för ventilfjädrar speciellt för motorsporten har 
utvecklats tack vare ett flerårigt, nära samarbete med ledande 
racingaktörer. Ventilfjädern har en kritisk funktion för att optimera 
bilmotorns prestanda. 

Snabba leveranser
Du erbjuds nu tillverkning av skräddarsydda ventilfjädrar med korta
leveranstider, även i små volymer ner till några tiotal. Alla ventilfjädrar 
tillverkas i fabriken i Hudene och levereras inom ett par veckor.

Specialfjädrar utifrån ditt behov
Skicka ett exemplar av din nuvarande fjäder till oss för uppmätning 
så tillverkas ventilfjädern efter ditt prov eller annan specifikation. 
Har du specifika önskemål för att uppnå annan prestanda på 
motorn hjälper vi dig beräkna en fjäder utifrån dina krav och 
önskemål. Vi kan givetvis även beräkna och tillverka en fjäder 
utifrån önskade livslängdskrav.

Skyddande förpackning
Då ventilfjädrar tillverkas i ett mycket lättkorroderande material 
har förpackningen stor betydelse för att motverka rostangrepp. 
Dina ventilfjädrar levereras i en skyddande förpackning och är mer 
miljövänlig då inoljning av fjädern inte behövs.

Adress och kontaktuppgifter
Skicka ett exemplar av din ventilfjäder till:
Lesjöfors Industrifjädrar AB 
Hudene
524 92 Herrljunga
Märk förpackningen: Försäljning valvespring

Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta oss.
Telefon: 0513-22 000
E-post: valvespring.hja@lesjoforsab.com

Kunder utanför Sverige kan kontakta våra lokala kontor som kommer att hantera din förfrågan:

Högpresterande ventilfjädrar för motorsport

Lesjöfors är en ledande fjädertillverkare med internationellt välkända kunder. Vi har ett 
brett sortiment av fjädrar, både standardfjädrar och skräddarsydda lösningar helt utifrån 
kundens unika behov. Vår problemlösningsförmåga är ett av de starkaste argumenten för 
att anlita oss. Välkommen till Lesjöfors!
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