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StanSade Produkter
Stansade packningar, brickor och dylikt i alla dimensioner och framförallt i stort sett alla material. allt från standardut-
förande till kundanpassade packningar med speciella verktyg.

Våra stansade produkter tillverkas i många olika material. geometrin varierar från enkla ringar/brickor till komplexa ge-
ometriska former. Vi erbjuder dimensioner från någon millimeter upp till 10 meter, ringar/brickor upp till 2 meters diameter 
och tjocklekar upp till 50 mm.

Vi erbjuder våra produkter i alla:
 former       material       storlekar       volymer

För runda brickor har vi redan färdiga verktyg till i stort sett alla dimensioner, så inga dyra verktygskostnader tillkommer.
Vi har även ett väldigt brett standardsortiment av olika runda brickor, bl.a. koppar-, aluminium- och vulkanfiberbrickor enligt 
din 7603.

För att rationalisera er serieproduktion kan vi leverera våra stansade produkter av gummi eller skum på rulle eller remsa med 
självhäftande tejp. Packningarna är anpassade, med eller utan utstansad del, för att passa just er produktion/montering. 

Mycket effektiva produktionsmetoder ger oss möjligheter att hålla låga priser vid både små och stora volymer. Produktionen 
är genomgående kvalitetssäkrad enligt din iSo 9001:2008.
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VattenSkurna Produkter
På en yta som är upp till 3000 mm lång och 2000 mm bred kan vi vattenskära produkter i nästan alla ickemetalliska mate-
rial. Beroende av materialet kan vi bearbeta material upp till 100 mm i tjocklek. 

Vattenskärning kan utföras i väldigt tjocka material utan att ändra formen på produkten. raka väggar/ytor är garanterade 
även med väldigt mjuka celliga material.

Fördelarna med vattenskärning är många:
 Högprecisionsskärning av ett antal arbetsstycken med bara en maskin
 ingen temperaturhöjning i materialet vid bearbetning
 ett verktyg som är fritt från slitage och alltid håller högsta skarphet
 konstant hög precision
 raka snittytor vid skärningen (inte konkavt som vi stansning)
 direktöverföring från cad-filer
 Möjlighet att snabbt ändra geometrin
 Storlekar på munstycket från 0,04 till 0,4 mm i diameter
 Snabba leveranser av prover, prototyper eller provserier
 Brett användningsområde, från tjocka cellmaterial till tunna precisionsdelar
 optimalt materialutnyttjande

i korthet: Vattenskärning är bäst när det gäller flexibilitet. allt är möjligt på en yta upp till 3 x 2 meter!



MutterSkydd
i mer än 50 år har radoLid gjort det till sin uppgift att skydda skruv och bultförband mot korrosion och skador. uppback-
ad av ett flertal patent har de gjort det möjlig att på ett tillförlitligt sätt skydda praktiskt taget varje typ av skruv- och bultför-
band.
Mutterskydden finns i en mängd olika utförande kan användas i alla industriella fält där det finns skruv- och bultförband. du 
hittar mutterskydd från radoLid på bland annat, vindkraftverk, lastbilar, broar, oljeplattformar, raffinaderier, osv. 

radoLidS mutterskydd är synonyma med:
 korrosionsskydd  Skydd mot mekaniskt slitage
 Skydd mot olycka/skada  design
 Lägre underhållskostnader  kvalitet
 Maximal hållbarhet och tillförlitlighet.

radoLidS mutterskydd finns tillgängliga i varierande storlekar från M3 upp till M90 (även unc) så i stort sett alla skruv-
montage kan skyddas.
alla storlekar finns i ett flertal höjder för att passa förekommande höjder på bultförbanden. dessutom finns varianter med 
förlängd nederdel för att täcka förband med brickor under bulten.

radoLid har också, tillsammans med tillverkare av hjulbultar, tagit fram mutterskydd för bilar, lastbilar, bussar etc.
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PLaStProdukter
Skruvsäkringar-isolerhylsor

duBo® Skruvsäkring, säkrar och tätar alla skruvförband.
Skruvsäkringen pressar sig in i skruvens/bultens gängor och låses genom friktionen så att säkringen inte vrider sig kring 
skruven. den omsluter också sexkantmuttern så att muttern inte lossnar. ojämnheter fylls ut och därmed hindras läckage.
Skruvsäkringen tar upp vibrationer och förhindrar utmattning av skruvförbandet och livslängden ökar. dessutom erhålls en 
bullerdämpning.

korreX® isolerhylsor, skyddar mot korrosion i skruvförband med två olika metaller. isolerhylsorna är tillverkade i nylon 6 
(Pa6) och finns i två olika utföranden, med försänkt huvud/hatt eller med plant huvud.

korreX® Snäpphättor, skyddsknappar och skyddsbrickor skyddar huvuden på insexskruvar och vanliga skruvar från smuts 
och korrosion.

Standardprodukter

Vi har ett brett utbud av standardprodukter när det skyddspluggar, huvar, hydraulikskydd, kåpor, skyddslock, flänsskydd, 
brickor, skruvar, bussningar, genomföringar, insatser, möbelfötter, distanser m.m
kontakta oss med ert specifika behov så tar vi fram en produkt som passar.

LÅG-
UPPLÖST
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SkyddSnät
PoLy-net® knutfria extruderade nätstrumpor och nätplattor för axelskydd, ytskydd, mellanlägg, industriella tvättapplikationer, 
nättuber för filtrering och kompletta filterlådor.
Skyddsnäten är gjorda av låg- och högdensitets polyeten (LdPe/HdPe), polypropylen (PP), polyamid (Pa) eller sampolymerer. 

POLY-NET® nätstrumpor i mjuk polyeten för att skydda komponenter med känsliga ytor och kanter under transport, monter-
ing och vid lagring. nätstrumporna är mycket elastiska och kan sträckas för att passa olika former. de levereras i tubform 
på rulle eller i färdigklippta längder.

POLY-NET® mellanläggsnät förser komponenter med ett mjukt skrapskydd som hindrar att detaljernas ytor och kanter kom-
mer i direkt kontakt med varandra vid lagring och transport. Mellanläggsnäten finns i en rad olika nätstorlekar, trådtjockle-
kar och färger.

POLY-NET® nät för tvättprocesser används som mellanlägg för att hindra fysisk kontakt mellan detaljerna under tvätt- och 
rengöringsprocesser. olika tvättprocesser kräver olika material beroende på tvättvätskornas kemiska sammansätting, näten 
tillverkas i polyamid (Pa) och polypropylen (PP).

POLY-NET® tubnät/filternät används för applikationer som inkluderar luft- och vattenrening och kan levereras som filterhus 
eller som färdiga filterlådor. tubnäten finns i en rad olika former, diametrar, nätstorlekar och väggtjocklekar.

(utförligare information finns i vår separata nätbroschyr.)
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ForMgjutet ocH eXtruderat
Formgjutna och extruderade produkter i alla former och storlekar.

Våra formgjutna produkter tillverkas oftast efter våra kunders önskemål och ritningar. de extruderade produkterna förekom-
mer både i kundspecifika- men också i standardutföranden.

För många profiler finns färdiga verktyg för utföranden som:
 Fyrkantprofiler  Spårprofiler
 kantskyddsprofiler  u-profiler
 e-profiler  L-profiler
 Slangprofiler  ihåliga- och massiva profiler m m

Många av våra extruderade produkter kan utföras med självhäftande ytor som montagehjälp eller för fixering av produkten.

Silikonprodukter
Vi kan producera alla typer av formgjutna silikonprodukter, allt från små enkla till stora komplicerade detaljer.
Silikonprofiler i hårdhetsgrader från 20 upp till 80º shore, i temperaturintervall från - 60 till +250ºc, dessutom som silikons-
kum.



reMMar
Vårt sortiment av remmar består av profilremmar och kuggremmar. remmarna är tillverkade i slitstarkt polyuretan eller poly-
ester, de är resistenta mot olja, fetter, damm, smuts och de flesta förekommande kemikalier. 

Profilremmar
 rundremmar med diametrar i intervallet 2 – 20 mm. Med eller utan integrerad dragavlastning. 
 kilremmar i intervallet 8 – 32 mm. Med eller utan integrerad dragavlastning. Förutom standardutföranden innehåller

 sortimentet specialutföranden som dubbelkilrem, parallellkilrem, etc 
 Flatremmar i bredder mellan 10 och 100 mm.

kuggremmar
utförda i slitstak polyuretan och armerade med töjningstålig stålkord. Profiler och delning i de flesta förekommande mått 
och utföranden. kuggremmarna levereras i tre alternativa utföranden:

 ändlösa utan skarv
 ändlöst skarvade till en ring i valfri längd      
 Metervara

de olika remmarna kan också beläggas med olika material eller förses med påmonterade medbringare i många ut-
föranden. 
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