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 Tekniska Gummiprodukter
Produktion & Omslipning
Gummi Valsar
Teniska gummi produkter

- Gummibelagda remskivor, pluggar
och ringar för kantlistmaskiner
(Brandt, Homag, Holzher, Ott m.fl.)
- Rullar för lim applikation
- Olika kunanpassade produkter

 Gummi Valsar
Produktion & Omslipning
-

E-mail: post@mared.se
http://www.mared.se
Tel: 036 – 387800
Fax: 036 – 387845

Produktion &
Omslipning

För Sandslipning
För Limvalsar (släta och rillade)
För Betsning (skumgummi)
För Färg, Olja och Tryck
För Transportörer
Ca 5 veckors produktions tid (Kortare leveranstid möjlig om kunden kräver det)

Max. Dimension på valsarna
- Max. Vikt: 500kg
- Max. Längd: 3200mm
- Max. Diameter: 380mm

E-mail:

Elsastomeri d.o.o
Bežigrajska 4, SI-3000 Celje
Slovenia
info@elastomeri.si
http://www.elastomeri.si

Av Gummi, PU & Metall rullar
samt gummi valsar för Snickeri
och Träindustrin
Kvalitets produkter med snabb och trygg
service som finns över hela världen

Vänligen Välj Profiler
 För Matarverk (Holzer, Haffner, Elu, MaggiFesto,
Frommia, Roma, SCM, Univer, Wegoma bl.a)
 För bordsfräs (Weinig, SCM, Wadkin, Gubisch, Verboom,
Gulliet, Harbs, Lestro-Ledinek, Georg Fischer, TSN, Chuet
Vierseiter och många fler)

 För planhyvel (Martin, Panhans, SAC, Kölle, Hofmann…)

 Köp nya Standard rullar direkt från lager
Vi har många rullar på lager om inte har vi väldigt
korta leveranstider till förmånligt pris.

 Omslipning av utslitna rullar
Vår leverantör slipar använda metall rullar.
Ca.tid för omslipning är 5-7 arbetsdagar (kortare
leveranstid om kunden kräver det.)

Profil A
Profil B

För fuktigt trä

Profil C

Elastomeri Standard

Profil D

Gamla Weinig profilen
 Special dimensionerade rullar helt enligt order
Om du inte kan hitta en rulle som skulle passa för
ditt ändamål i det utbud som finns har vi
möjlighet att låta producera rullar helt enligt er
design.
När du beställer var god uppge rullens
dimensioner (diameter, bredd, håldiameter
och centrumpassning), material på rullarna
och producent av maskinen. Använder du
ett Z i beställningen av rullar kan det
generellt sett ses som metall rullar
Exempel
Rulle 140-50-35 ZB chr Weinig betyder
följande: En stål rulle till en Weinig maskin
med 140mm i diameter och 50mm i bredd
för fuktigt trä med sned tandade och krom
förstärkta rullar

 Inköp av nya rullar
Mer än 200 standard rullar i lager
Uppdatera ditt lager redan idag
 Special mått efter beställning
Hittar du inte det du söker bland
det breda urvalet är du välkommen
att göra en förfrågan med egna mått

* Omslipning av utslitna rullar
Vår leverantör slipar bort gammalt
gummi och vulkaniserar på nytt
Gummi eller PU lager på en rengjord
metallvals
När du beställer var god specificera
dimensionerna (diameter, bredd, håldiameter
och centrumpassning) samt maskintillverkare.
När du beställer rullar behöver du inte ange
hårdhet på gummit då vår leverantör alltid
använder det gummi som passar bäst för
ändamål och rulle.
Vid special beställning går det kräva ett speciellt
gummi som passar för det ändamål ni efterfrågar

Profil E
Profil F
Profil G

Riktning på rullarna
Raka Drivbanor
Vridna Drivbanor

Material på rullarna
*Krom försinkade
*Standard

