
      

    Metusan er en moderne virksomhed  
    med traditioner. 

Koncernen består af: JOHAN DVORAK Gmbh og 
JOHAN DVORAK produktionsselskabet m.b.h. 
samt salgsselskabet METUSAN Metalvare m.b.h.   
og ejes 100 % af familien DVORAK. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Virksomheden har et produktionsareal på 7600 m² 
og beskæftiger ca. 100 medarbejdere.  
Med sin højt moderne maskinpark på hele 95 
drejeautomater og nyeste CNC drejemaskiner, til en 
eller flere spindelautomater med computerstyring, 
samt robot styrede bearbejdningscentre, 
forarbejder virksomheden over 3000 tons messing 
og lignende legeringer om året. 
 

Løbende investeringer i moderne og  
nyeste teknologi. 
 

Løbende investeringer i moderne produktions- 
anlæg giver kunderne en bred mulighed for at deres 
konstruktioner kan blive serieproduceret.  
For kendte firmaer fra varme og sanitære/solar- 
områder samt industrien, er METUSAN Østrigs 
førende leverandør af drejedele og halvfabrikata. 
 

METUSAN leverer omgående. 
 

METUSAN gør det muligt for kunder med 
rammeaftaler, at benytte METUSANS store 
lagerfaciliteter der på hele 1500 pallepladser i et 
fuldautomatiseret højlager, har en betydelig 
kapasitet. Denne logistikservice er til stor fordel for 
vore kunder, da dette betyder omgående levering 
samt en minimal kapitalbinding. 
 
 

Produkter af højeste kvalitet. 
METUSAN er specialist i fremstilling af 
drejdele til kunder med store krav til præcision.  
METUSAN giver samtidigt mulighed for teknisk 
støtte ved udvikling og konstruktion af specielle 
komponenter, som ud fra deltegninger, skitser, 
prøver og arbejdsbeskrivelser fra vore kunder, 
fremstilles færdige tegninger som fremlægges til 
teknisk godkendelse. 

 
 

METUSAN har også et omfattende standardprogram 
f.eks. som kan bestå af en eller flere drejedele, 
forskruninger, samlinger samt andre tilbehørsdele. 

Alt efter behov kan alle sendinger kundespecifikt 
beskrives, pakkes og etiketteres. 
 

Materialevalg. 
METUSAN er udelukkende specialiseret i 
bearbejdning af messing, specialmessing, 
legeringer, kobber og rødgods. 
METUSAN arbejder som udgangsmateriel med 
stænger, rør og profiler. 
Såfremt kunden ønsker det, kan vi tilbyde messing 
med reduceret blyindhold i følgende legeringer: 
CuZun39Pb3 (MS 58) CuZn40Pb2 samt 
afzinkningsfrit messing CuZn36Pb2As, og som noget 
nyt nu også blyfri messing CuZn21Si3P. 
 

METUSANs agent i Danmark er: 
  Tlf.: +45 43 99 16 11 
  Vandmestervej 37 
  DK  2630 Tåstrup 


