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EPDM sort - Peroxid hærdet – høj kvalitet
EPDM hvid - FDA / EN 1935/2004 fødevareegnet
NR/SBR - Naturgummi sort 
CR/SBR - Neoprengummi sort 
NBR sort - Nitril til olie, gas og brændstof
NBR hvid - BGA / EN 1935/2004 fødevareegnet  
Paragummi - Naturgummi i høj kvalitet shore 40°
PUR - Polyuretan shore 70 – 80 – 90
Silikone - FDA / EN 1936-2004 fødevareegnet
FPM / FKM - Flouroelastomer (Viton)
LINATEX® - Rød slidgummi, særdeles høj slidstyrke

Bredriflet - Sort gummiløber med bredde riller
Cirkulær - Sort måtte med runde knopper
Dørkmåtte - Sort eller grå syntetisk med mønster 
Finriflet - Sort gummiløber SBR med smalle riller
Finrillet - Sort gummiløber NR – olie bestandig
Grovriflet  - Sort gummiløber med store riller/ribber
Isolermåtte  - Ved eltavler m.m. 50.000 volt
Arbejdsmåtte  - Sort universal, ”klik klak” montering
Åben ringprofil - Sort med åbne runde huller

Neopren - Med lukkede celler - sort
NR/SBR - Natur svampegummi
NR - Svampegummi lysegrå 
Polyuretan - Cellegummi
Silikone - Hvid og grå i FDA / EN 1935-2004 
fødevareegnet kvalitet
Orange - Svampegummi natur orange

Både cellegummi og standard gummi kan leveres 
med klæb.

GUMMI PRODUKTER
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EPDM - svampegummi 
CR - Neopren gummi snore
FKM / FPM - Høj temperature snore (Viton)
NBR - Nitril O-ring snore
NR - Para drap natur gummi snore
Silikone - FDA – fødevaregnet snore

Leveres i runde og firkantede udformninger.
Fødevareegent iht. FDA og EN 1935/2004

Inkl. 6 gummiruller á 1.400 x 10.000mm:
Natur gummiplade kval. A506 - 3mm
Nitril gummiplade kval. P 540 - 3mm
Nitril gummiplade kval. P 540 - 5mm
Neoprene gummiplade kval. N580 - 3mm
Finriflet gummiløber - 3mm
Dørkmåtte - 3mm

Eller anden sammensætning efter dine ønsker

EPDM gummi
NBR gummi
Neoprene cellegummi 
Fiberpakning
Kork  
Dobbeltklæbende tape med liner
Oliepakningspap

Eller anden sammensætning af materialer efter dine 
ønsker

CELLEGUMMI

GUMMI- OG SVAMPEGUMMI-SNORE

MINI REOL MED A4 ARK
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Fiberpakninger af høj kvalitet - produceret i Europa

Gambit AF300 - NBR bundet aramid, kevlar og mineral 
fibre 
Gambit AF-GL - NBR bundet aramid, kevlar og glasfibre
Gambit Paro - NBR bundet kulstof og mineral fibre
Gambit Soft - NR bundet mineral- og natur fibre
Gambit AF-Chemacid - CSM bundet aramid, kevlar og 
mineral fibre
Hecker DSL 3670 - EPDM bundet aramid og mineral 
fibre
Hecker WS 3820 - NBR bundet aramid og mineral fibre

Godkendelser:DVGW - BAM - KTW - TA-luft -WrC - W270 
- VP4011BAR M.fl

Høj kvalitet i udførelse med 99,5% ren grafit 
”Økonomi” udgave med 98,0% ren grafit, 
Med perforeret metal indlæg for større styrke.

Plade materiale
Pakninger
Specielle udførsler
Temperaturer -200 til 550°C

PTFE - Pakninger 
PTFE - Plader
PTFE - Glideskinner
PTFE - Euroflon med fyldstoffer
PTFE - Ekspandere m/klæb for montering
PTFE - Flettede snor pakninger

Kan leveres som FDA og/eller EN 1935/2004
fødevareegnet og syre- og kemikalie bestandige

HØJTRYKSPAKNINGER
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For let montage i pumper, ventiler m.m.
Tysk producent – høj kvalitet.
I materialer som:

Aramid - Bomuld - E-glas - Grafit – Hamp
Kulstof - Ramie - Polyamid eller PTFE

O-ringe 
Bonded seals 
Stempel tætninger
Cylinder tætninger
(Både til pneumatik og hydraulik)

Stort lagerhold af kvalitetsdæmpere og maskinsko

Vibrationsdæmpere 
Paraboldæmpere
Maskinsko

FLETTEDE SNORE

VIBRATIONSDÆMPERE 
MASKINSKO

TÆTNINGSRINGE
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TEGNESTUE

Vi har egne 2D applikationer og kan udarbejde filer og 
redigere i tegninger for udfærdigelse af pakninger og 
gummi iht. kravspecifikationer 

CNC ATOM 

Med vores CNC styrede fuldautomatiske skære-
maskine kan vi udfærdige gummi og pakninger efter 
tegninger og iht. målspecifikke krav.

UDSTANSNING 

Vi har stanse maskiner der kan stanse i store og små 
antal. Vi har mange værktøjer på lager og udfærdiger 
også værktøjer efter kunden ønske.

BEARBEJDNING

Vores kompetente produktionsmedarbejdere fremstiller spe-
cialiserede kundespecifikke løsninger, hvor pasform og materiale 
skal gå op i en højere enhed.
Vi fabrikerer alle tænkelige konstruktioner i gummi og/eller plast 
som plade, formdel, svampegummi eller slange. Vi kan fræse, 
bore, dreje, stanse, slibe, skære og lime i samtlige materialer.
I samarbejde med vores søsterselskaber Linatex A/S og BS 
Specialslanger A/S kan vi tilbyde yderst specialiserede løsninger 
- og findes det ikke - så spørg alligevel.

PAKNINGER

Vores produktionsafdeling kan fremstille små og store 
serier.
Materialerne kan være gummi, fiber, teflon, skum- og 
svampegummi.

Vi kan levere FDA godkendte produkter og materialer 
til højt tryk og høje temperaturer.

Vi kan levere materialerne med klæb og liner, klar til 
montage.

ENGINEERING


