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Utveckling och produktion av:  
 

 Professionell teknologi, utrustning och maskiner för betonggjutning, bearbetning, slipning och polering av ytor av 
betong, terrazzo (cement-mosaik beläggningar), sten samt trä.  

 Ett brett sortiment av slipverktyg för snabb och effektiv slipning av betong och sten ytor av olika hårdhet och 
densitet.  

 Professionellt utbud av impregnering, producerade med influenser av den senaste världsforskningen avseende 
mineraler och ythärdning och i enlighet med EU:s kvalitetskrav.  

 
Kontinuerligt nära samarbete med professionella användare gör det möjligt att ständigt utveckla nya innovativa tekniska 

idéer och implementera de bästa lösningarna till nya typer av utrustning, verktyg och material. Därmed uppnår alla våra 

produkter bästa prestanda när det gäller produktivitet, ergonomi, pålitlighet och hållbarhet.  
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Kantslipmaskin GPM-240 

LÄTT  - EFFEKTIV  - PÅLITLIG  - UNIVERSELL 

 

 
 

GPM-240 är en professionell kantslipmaskin för slipning och polering av ojämna ytor på betong, terrazzo och mosaik 
eftersom den når områden nära pelare och kanter intill väggar. Maskinen används också för borttagning av lim, färg, 
spackel, etc. CE-märkt.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modell  Enheter Vid arbete:  Vid transport: 

Effekt kW 1.5 

Enhet: mm  Sliphuvud Kontrollpanel 

Längd mm 1310 535 1270 

Bredd mm 380 380  220 

Höjd  mm 1140 370  295 

Spänning V 230 

Verktyg Diamantverktyg, golvrondeller, sandpapper, etc. 

Slipskiva Ø mm 1x236 

Varvtal rpm 100-2000 

Vattentank volym liter 2.5 

Vikt kg 39 

Pris SEK  
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GENERELLT OM KANTSLIPMASKINEN: SPECIELLA EGENSKAPER: 

 Drift nära kanten 0 mm. Snabbavtagbart glidande gummiband 
med skyddande ”nära-vägg” rullar, som skyddar väggen från 
repor och skador 

 

 Möjligt att driva maskinens hjul vid höger eller vänster kant 

 

 Reglering av varvtal 100-2000 rpm 
(frekvensomriktare) 
 

 Arbete vid olika hastigheter och 
verktyg: 

 
o Rengöring (golvtvätt med 

schampo och vatten): 200-300rpm 
o Slipning: 750-1000rpm 
o Polering: 1500-2000rpm 

 Låg vikt - 39kg  

 Liten storlek 

 Magnetinfästning av slipskivan 
 

 Magnetinfästning på slipskivan för 
förenklat och snabb verktygsbyte 
“Quick-fix” 

  

 Omvänd rotation av slipskiva – verktyg ändrar rotationsriktning  Reglerat tryck för slipning och polering 

 Som tillval – extra vikter för ökat 

sliptryck 

 Torrslipning och vattenslipning är möjligt 
 

 Anslutningsmunstycke för dammsugarslang vid torrslipning 
 

 Vattentank (2,5l) för reglerad vätsketillförsel eller reglering av 
rinnande vattentillförsel 

 Egenkontroll av jämnhet och planhet 
av slipskivan och verktyg 

  

 Handtag med reglerad höjd och vinkel 

 Handtag som skyddar maskinens kontrollpanel mot skador 

 

 Ljusa hjul som inte lämnar märken på 
golvet 
 

 Starka aluminiumhjul med rullager 

 Lätt demonterbar i två delar med kompakt konstruktion  Membranenhet och verktygskiva 
förenas med GPM-500 

 Lång livslängd: metalldelar, enkel konstruktion, tysk elektronik 
och svenska kul- och rullager 

 Arbetsbelysning 

 Tysta och bekväma i drift  Ficka för extra skivor och verktyg 

 Verktyg t.ex. golvrondeller, borstar och andra speciella verktyg 
med diameter mellan 200-600mm kan installeras på snabbt 
löstagbara verktygskivor 
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Slip- och poleringsmaskin GPM-400 

LÄTT  - EFFEKTIV  - PÅLITLIG  - UNIVERSAL 

 
Planetariska slip- och poleringsmaskin GPM-400 används för hög produktivitet och effektiv slipning av betong, granit, mosaik, 
marmor, trä (inklusive parkett) golv samt för borttagning av lim-, färg och spackelbeläggningar och slutlig golvbearbetning (polering). 
Varvtal kan ändras från 300 till 1350 varv per minut. Våtslipning är möjlig för att man använder sig av integrerad vattenförsörjning. 
CE-märkt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modell  Enheter GPM-400 

Effekt kW 2.2 

Mått vid Transport 

Längd mm 780 

Bredd mm 490 

Höjd  mm 900 

Mått vid Arbete 

Längd mm 1010 

Bredd mm 490 

Höjd (handtag upprätt) mm 900 

Spänning V 230 

Verktyg Diamantverktyg, volframkarbid segment, golvrondeller, sandpapper, etc. 

Slipskiva Ø mm 180 

Antalet slipskivor St 3 

Varvtal rpm 300-1350 

Arbetsbredd mm 430 

Vattentank volym l 6 

Vikt kg 100 

Pris SEK  
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GENERELLT OM SLIPMASKINEN: SPECIELLA EGENSKAPER: 
 

 Justerbara skivor varvtal 300-1350 rpm 

 Flexibla sliphuvuden 

 

 230V – möjligt att arbeta inomhus i bostäder  

 

 GPM-400 är lättare att hantera än de större maskiner 

 

 Omvänd riktning vid slipskivornas 
rotation 

 

 Magnetinfästning av verktygsskivor 

 Bekväm och snabb magnetisk låsning av diamantverktyg, 
“quick-fix” 

       

 Integrerad vattentillförsel för våtslipning 
 Dammfri miljö vid anslutning till en dammsugare ->   

Två anslutningsmunstycken för dammsugarslang vid 
torrslipning 

 Luftvirvel under sliphuvudet ger effektivare dammuppsamling 

 Snabbavtagbart glidande gummiband  

 

 Lätt demonterbar i två delar 

 

 Unik remspänning tillåter kontroll och reglering utan 
demontering av sliphuvuden – inga specialverktyg krävs för 
att montera inre bälte 

 

 Justerbart handtagshöjd för komfortabel 
drift 

 

 Lång drifttid på grund av minskad belastning på lager, vår 
höga kvalite av driftremmar, fjärdestål i huvudsystem samt 
alla galvaniserade metalldelar 

 Tysta och bekväma i drift   Kan utrustas med extra vikter för att öka eller minska sliptryck 

 Stort sortiment av verktyg 
 Ljusa hjul som inte lämnar märken på golvet 

 

 Arbetsbelysning         
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Slip- och poleringsmaskin GPM-500 

LÄTT  - EFFEKTIV  - PÅLITLIG  - UNIVERSAL 

 
Planetariska slip- och poleringsmaskin GPM-500 används för hög produktivitet för att så enkelt som möjligt kunna slipa och 
polera golv såsom granit, betong, mosaik, marmor, trä (inklusive parkettgolv). GPM-500 har även möjlighet att få bort lim, färg samt 
spackelbeläggningar. Varvtal kan ändras från 300 till 1350 varv per minut. Våtslipning är möjlig för att man använder sig av 
integrerad vattenförsörjning. CE-märkt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modell  Enheter GPM-500 

Effekt kW 4.0 

Mått vid Transport 

Längd mm 1100 

Bredd mm 590 

Höjd  mm 1150 

Mått vid Arbete 

Längd mm 1350 

Bredd mm 550 

Höjd (handtag upprätt) mm 1500 

Spänning V 400 

Verktyg Diamantverktyg, volframkarbid segment, golvrondeller, sandpapper, etc. 

Slipskiva Ø mm 236 

Antalet slipskivor St 3 

Varvtal rpm 300-1350 

Arbetsbredd mm 520 

Vattentank volym l 20 

Vikt kg 160 

Pris SEK  
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GENERELLT OM SLIPMASKINEN: SPECIELLA EGENSKAPER: 
 

 Justerbara skivor varvtal 300-1350 rpm 

 Flexibla sliphuvuden 

 

 GPM-500 är an större variant av GPM-400 

 

 

 

 Omvänd riktning vid slipskivornas 
rotation 

 

 Magnetinfästning av verktygsskivor 

 Bekväm och snabb magnetisk låsning av diamantverktyg, 
“quick-fix” 

       

 Integrerad vattentillförsel för våtslipning 
 Dammfri miljö vid anslutning till en dammsugare ->   

Två anslutningsmunstycken för dammsugarslang vid 
torrslipning 

 Luftvirvel under sliphuvudet ger effektivare dammuppsamling 

 Snabbavtagbart glidande gummiband  

 

 Lätt demonterbar i två delar 

 

 Unik remspänning tillåter kontroll och reglering utan 
demontering av sliphuvuden – inga specialverktyg krävs för 
att montera inre bälte 

 

 Justerbart handtagshöjd för komfortabel 
drift 

 

 Lång drifttid på grund av minskad belastning på lager, vår 
höga kvalite av driftremmar, fjärdestål i huvudsystem samt 
alla galvaniserade metalldelar 

 Tysta och bekväma i drift   Kan utrustas med extra vikter för att öka eller minska sliptryck 

 Stort sortiment av verktyg 
 Ljusa hjul som inte lämnar märken på golvet 

 

 Arbetsbelysning         
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Slip- och poleringsmaskin GPM-750 

LÄTT  - EFFEKTIV  - PÅLITLIG  - UNIVERSAL 

 

Planetariska slip- och poleringsmaskin GPM-750 används för hög produktivitet för att så enkelt som möjligt kunna slipa och 
polera golv såsom granit, betong, mosaik, marmor, trä (inklusive parkettgolv). GPM-750 har liksom våra andra slipmaskiner 
möjligheten att få bort lim, färg samt spackelbeläggningar. Varvtal kan ändras från 300 till 1350 varv per minut. Våtslipning är möjlig 
för att man använder sig av integrerad vattenförsörjning. CE-märkt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modell  
Enheter GPM-750 

Effekt kW 11.0 

Mått vid Transport 

Längd mm 1240 

Bredd mm 820 

Höjd  mm 1250 

Mått vid Arbete 

Längd mm 1600 

Bredd mm 820 

Höjd (handtag upprätt) mm 2270 

Spänning V 400 

Verktyg Diamantverktyg, volframkarbid segment, golvrondeller, sandpapper, etc. 

Slipskiva Ø mm 260 

Antalet slipskivor St 4 

Varvtal rpm 300-1350 

Arbetsbredd mm 750 

Vattentank volym l 20 

Vikt kg 320 

Pris SEK  
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GENERELLT OM SLIPMASKINEN: SPECIELLA EGENSKAPER: 
 

 Justerbara skivor varvtal 300-1350 rpm 

 Flexibla sliphuvuden 

 

 GPM-750 är den största slipmaskin inom vårt sortiment  - 
har 4 slipskivor 

 

 

 

 Omvänd riktning vid slipskivornas rotation 

 

 Magnetinfästning av verktygsskivor 

 Bekväm och snabb magnetisk låsning av diamantverktyg, 
“quick-fix” 

       

 Integrerad vattentillförsel för våtslipning 
 Dammfri miljö vid anslutning till en dammsugare ->   

Två anslutningsmunstycken för dammsugarslang vid 
torrslipning 

 Luftvirvel under sliphuvudet ger effektivare 
dammuppsamling 

 Snabbavtagbart glidande gummiband  

  

 Lätt demonterbar i två delar  

 Unik remspänning tillåter kontroll och reglering utan 
demontering av sliphuvuden – inga specialverktyg krävs 
för att montera inre bälte 

 

 Justerbart handtagshöjd för komfortabel drift 

 

 Lång drifttid på grund av minskad belastning på lager, vår 
höga kvalite av driftremmar, fjärdestål i huvudsystem samt 
alla galvaniserade metalldelar 

 Tysta och bekväma i drift   GPM-750 kan utrustas med extra vikter för att öka eller 
minska sliptryck 

 Stort sortiment av verktyg 
 GPM-750 har ett avtagsbart förlängt handtag för att ge 

andvändare en bättre komfort vid drift 

 

 Arbetsbelysning         
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Diamantverktyg för slipmaskiner 
 

Diamantverktyg används till slipmaskiner för att ta bort ytskikt på betong, sten, trä och andra ytor. Diamantverktyg 

består av en metallplatta med pålödda diamantsegment.  

 

Verktygsspecifikationen består av: 

1. Segment form: R (rektangulära), C (runda). Förtydligande:  ju mer skarpa kanter som finns i segmenten, desto 

grövre och mer aggressiva (mer produktiva) för ytslipning, och ju mer segmenten håller emot belastning effekt. Ju 

färre kanter, såsom exempelvis i fall av cirkelsegment, desto färre repor är kvar på ytan. 

2. Bond typ i segmentet: S (mjukt bindemedel för hård betong), N (normalt bindemedel för normal betong), H 

(hårt bindemedel för mjuk betong). Förtydligande: ju mjukare betongen, desto hårdare mindemedel 

rekommenderas, och vice versa. För väldigt mjuk betong och sand-cement beläggningar rekommenderas verktyg 

med volframkarbid (TC).   

3. Segments antal: nummer från “1” till “2”. Förtydligande: ju mindre den totala ytan av segmenten, desto högre 

tryck på golvet, och därmed mer agressiv och produktiv slipning, men desto mindre segmentens livstid (snabb 

förslitning).  

4. Storlek i grit: nummer från “16” till “150”, som motsvarar de siffror: 16 grit – svart, 30 grit – brun, 60 grit – grå, 

100 grit – gul, 150 grit – vit. Förtydligande:  ju större diamant grit (ju mindre grit nummer), desto mer aggresiva 

och effektiva för slipning. 

 

Det korrekta valet beror på: 

1. Ytplanhet – valet beror på belastningeffekt. Rektangulära segment är bättre.  

2. Porositet av betongen – valet av antalet segmenter. Större antal av segment är bättre.  

3. Hårdhet av betongen – val av bindemedel. Mjukt bindemedel är mer anpassad till hårda ytor och vice versa.   

4. Önskad ytgrovhet – val av segment form och grit. Runda segment med små grit storlek 150 grit är mer anpassad 

för jämna ytor.   

 

Diamantverktygen har 2 typer av fastsättning, anpassade för alla trapets-form plattor: tre skruvade hål och dessutom tre 

enkla hål för stiften att fixa på magnet verktygskivor.   

 

Till exempel, diamantverktyg klassificeras enligt antalet segment och dess form enligt följande: 

 

 

Segment antal /  
Segment form 

R (rektangulära) C (runda) Pris, SEK 

«1» 

  

 

«2» 
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Diamantverktyg klassificeras enligt grit och bindemedel enligt följande: 

Diamantverktyg för slipning med GPM-240/400/500/750 
Användning mjuk betong normal betong hård betong Grit / Färg 

mycket grovslipning  
 

RH 2-16 
 

RN 1-16 
 

RN 2-16 
 

RS 1-16 
 

RS 2-16 grit 16 / Svart 

grovslipning  
 

RH 2-30 
 

RN 1-30 
 

RN 2-30 
 

RS 1-30 
 

RS 2-30 grit 30 / Brun 

medelgrov slipning  
 

RH 2-60 
 

RN 1-60 
 

RN 2-60 
 

RS 1-60 
 

RS 2-60 grit 60 / Grå 

finslipning  
 

RH 2-100 
 

CN 1-100 
 

CN 2-100 
 

CS 1-100 
 

CS 2-100 grit 100 / Gul 

superfin slipning  - 
 

CN 1-150 
 

CN 2-150 
 

CS 1-150 
 

CS 2-150 grit 150 / Vit  

 hård - "H" normal - "N" mjuk - "S"  

 Metall-Bond Typ  

för cement-sand 
beläggningar  

 
Volfram-karbid 
(TC) / Beige  

 

Verktyg för Polering och Finpolering 

Används för polering och finpolering för slutlig ytbehandling av betong, sten, trä och andra ytor efter slipning 

med diamantverktyg för att gradvis öka ytans glansnivå.   

Verktygen kan vara plastbundna diamantsegment, speciellt impregnerade golvrondeller, etc.  

Baksidan på verktygen försedda med kardborrfästen som matchar slipskivornas kardborr, vilket innebär enkla och 

snabba byten. 

Ju högre siffra av grit, desto lägre poleringsförmåga för att uppnå önskad glansnivå.  Något som innebär att man 

inte kan hoppa över nödvändiga steg när det gäller polering och finpolering. 

 

Specifikation Bild Pris, SEK 

Poleringspad för betong och sten ø 80 mm & 12 mm 
tjocklek:  100/200/400/600/800/1500/3500 grit 
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Impregnering av Mineraliska Ytor 
Namn Beskrivning Pris, SEK 

SPEKTRIN® 
Impregnering  baserad 

på organokisel 
Torrhalt – 11% 

 

SPEKTRIN® - penetrerande impregnering för betong från 14 dagar gammal och terazzo. 
Penetrerar ca 4 mm, konsoliderar, hårdnar och dammbinder. Ökar tryckhållfasthet av betongen med 
så mycket som 25%, motståndskraft mot frys-tö cykler, nötningsbeständighet ungefär 2,5 gånger, 
varför nästan alla nötning damm elimineras 100%. Ökar motståndskaft mot smuts, och därför 
förenklar rengöringen. Enkel och kostnadseffektiv att använda. Noll-VOC, inte eldfarlig, ingen lukt, 
och säker att använda. Behandlat området kan lätt poleras tills den nödvändiga glansnivå. För 
användning både inomhus och utomhus. Produkten har CE-märkning.  
 
Täckförmåga: Normalt 8 m2/liter 
                         på maskinglättad yta: 12 m2/liter.  

       / ltr. 

SPEKTRIN® PLUS 
Hybrid Impregnering  

baserad på organokisel 
och hartspolymer 

Torrhalt - 16%  

 

SPEKTRIN® PLUS – penetrerande impregnering, modifierad med 100% polymerharts med en 
speciell tensid för färsk och gammal betong. Har alla egenskaper av SPEKTRIN®, men skapar 
också ett härdmembran för jämn härdning av färsk betong. Efter reaktion kan den inte flagna eller 
släppa från underlaget. Helt eliminerar damm, minskar vatteninträngning med 5 gånger. Ökar 
motståndskraft mot smuts och därför gör rengöring enkel. Speciellt effektiv på mjuk betong och 
sand-cement ytor. Transparent efter torkning. Produkten har CE-märkning.  
 
Täckförmåga: Normalt 8 m2/liter.   
                        på maskinglättad yta: 12 m2/liter. 

 

      / ltr. 

SPEKTRIN® LITHIUM 
Djuppenetrerande 

impregnering baserad på 
litiumsilikat 
Torrhalt 20% 

 

SPEKTRIN® LITHIUM – djuppenetrerande impregnering med högt innehåll av litium-
komponent. Har alla egenskaper av SPEKTRIN®, och tack vare litium som basmaterial tränger in 
ca 5mm och djupare. Har mycket snabbare reaktionstid. Accepterar gångtrafik efter 1-2 timmar och 
lätt fordonstrafik efter 24 timmar. Den mest lämpliga impregneringen för polerad betong. Skapar 
hög glans på ytan. Rekommenderas för hårt och tätt maskinglättad betong. Produkten har CE-
märkning.   
 
Täckförmåga: Normalt 8 m2/liter.   
                         på maskinglättad yta: 12 m2/liter. 

      / ltr 

SPEKTRIN® LITHIUM 
PLUS  

Djuppenetrerande 
Impregnering 
Torrhalt 24% 

 

SPEKTRIN® LITHIUM PLUS – djuppenetrerande impregnering med högt innehåll av litium-
komponent. Har alla egenskaper av SPEKTRIN® LITHIUM, men skapar också en härd 
membran för jämn härdning av färsk betong. Tack vare litium som basmaterial tränger djupare in. 
Transparant när torr. Rekommenderas för hårt och tätt maskinglättad betong, även som en sista 
tätskikt i polerad betong teknik. Produkten har CE-märkning.  
 
Täckförmåga: Normalt 8 m2/liter.   
                          på maskinglättad yta: 12 m2/liter. 

 

      / ltr 

SPEKTRIN® 
CLEANER 

 
Koncentrerat 

rengöringsmedel baserad 
på kolloidal kiseldioxid 

 

SPEKTRIN® CLEANER – är en överlägsen vattenburen koncentrerad kraftigt svagt basisk 
(alkaliskt) ytrengöringsmedel som tar bort smuts, fett, sot,olja, mögel och alger fläckar från nästan 
alla underlag. Speciellt utmärk på mineraliska underlag som betong och marmor, för att den stärker 
dess styrka med varje rengöring. Perfekt för polerad betong, för att den fortsätter att förtäta med 
tiden och skapar ett hårdare golv som kräver lite underhåll. På polerade betonggolv den också håller 
glans. För användning både inomhus och utomhus. Produkten har CE-märkning.    
 
Täckförmåga: För regelbunden rengöring användningskoncentration  0.7-2%. 
                         För mycket stark rengöring användningskoncentration 2.5-10%.   
                         Normalt 5 m2/liter av klar-att-använda lösning. 
 

      / ltr 
(20 ltr pack) 
 
     / ltr 
(5 ltr pack) 

Pro Uretan Akryl Sealer WB / Polyuretan vattenburen lack – filmbildande vattendispersion hybrid uretan-akryl lack för 
mineral- och trä ytor. Akryl skapar vidhäftningen, och uretan skapar hårdhet. Materialet bildar kristallklar yta. Skapar hög glans på 
ytan. För användning både inomhus och utomhus.   
Täckförmåga: 5-15 m2 / liter.  

      / ltr. 
 

Pro Colorant koncentrerat färgämne för SPEKTRIN® och SPEKTRIN® LITHIUM impregnering. Mycket resistent mot 
alkali, väder och UV-ljus. Tillsätts till impregneringen i mängden 5-10%. Ekologiska och anti-ellergiska egenskaper. Noll VOC 
(Volatile Organic Compounds), giftfri och därför säker att använda. Kulörer enligt RAL: Pure White (9010), Golden Yellow (1004), 
Brown Beige (1011), Copper Brown (8004), Beige red (3012), Pastel Blue (5024), Pastel Green (6019), Pebble grey (7032), Slate 
Grey (7015), Jet Black (9005).  

      / kg 
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24" = 61 cm 30" = 76 cm 35" = 89 cm 36" = 91,5 cm 36" = 91,5 cm 36" = 94,5 cm 36" = 94,5 cm 38" = 97 cm 40" = 101,6 cm

24" = 61 cm S610-2,5-90-4 / S760-2,5-90-8 / S890-2,5-45-4/ S915-2,5-45-8 / S915-2,5-90-8 / S945-2,5-45-8/ S945-2,5-90-8/ S970-2,5-45-8 S1060-2,5-45-8

SH610-3,0-90-4 S610-3,0-90-4 S760-3,0-90-8 S890-3,0-45-4 S915-3,0-45-8 S915-3,0-90-8 S945-3,0-45-8 S945-3,0-90-8 S970-3,0-45-8 S1060-3,0-45-8

Weight, kg 8.5/9.5 7.0 / 8.0 11.5 / 13.5 12.0 / 14.5 17.5/18.5 19.0

Price,  SEK

ALLEN USA VP424 EDGER 430

BARIKELL Italy Moskito 60 Moskito 75; MK8-75 MK8-90 MK8-90 OL-120

BARTELL Canada B424 B430; BXR830 TS88

BELLE Great Britain Pro 600 P750

BESTO 426

B-MAC Belgium BM60/4 BM75 BM85

BTC Italy BTC 424-60, BTC60

DYNAPAC Sweden BG21; BG21 GF BG33 BG42

ENAR Spain Tifon 600; P600E

IMER Italy Delta 60

KREBER Poland K-600 ETP; K-600 BT-ET K-600; K-600 R/4 K-750 K436-2

MAKER Italy LS60

MASALTA China MT24-4 MT30-4 MT42-4

NORTON Luxemburg MT22S/C

NTC Czech Republic PT 600

OSCAR Turkey P600 P700; P750; P750 x 2

SHATAL Israel ST 62

SIMA Spain 60/ET/EM/G4H

STONE USA CF-24

TREMIX Sweden G610B, G610E G700 G Combi E

WACKER Germany CT24 CT30

WEBER Germany PG 55 BF PG 70 PG 110; PG 110 E-2 PG 110; PG 110 E-2

WHITEMAN USA C series M series

СОМ, Ukraine СО 170 (600 Б/Э) СО 170

B series; HTN

ST-122

CF-464; CF-484

G1203, G1229B 

CT48; CRT48

LS120; MB120

MT46-4

PT 1200

P1200; P1200 x 2 

BTC445-120

BG49; BG92

Tifon 1200

Delta 120

K-446; K-446-2

4-120; MK8-120

B446; TS96

Pro 1200

1200

BM1200; BM 1200-2-S/4

446;MP315;MSP415;MSP445;MSP460;HDX600

Machine / Disc

14.0 / 16.5 16.0 / 17.5

46" = 120 cm

S1200-2,5-45-8

S1200-3,0-45-8

27,5/30.0

436; 436; MP215, MP235 EDGER

4-90; MK8-90; MK8-90HCS 4-90; MK8-90

B436; TS78; TS65, TS74; BXR836

Pro 900 Pro 900

436/900 436/900

BM 900; BM436/900; BM955; BM900-2-S BM 900; BM955

BTC436-90, BTC90, BTC836-90

BG39

Tifon 900 Tifon 900

Delta 90 Delta 90

K-436; K-436-2 K-436

LS90; MB90 LS90; MB90

MT36-4; MRT73 MT36-4

MTA36P5H MTA36P5H

PT 900; PTD 900 PT 900

P900; P900 x 2 P900

ST92 ST92

90/E3/G5.5H; G6R

CF-36; CF-364 CF-36; CF-364

G905B,G906B,G926B,G929B,

СО 170, СО-170.1; СО-170.2Б СО 170; СО-170.1; СО-170.2Б

CT36; CRT36

PG 90, PG 90 E-2

G series

Skurskivor och Glättarblad1 av Stål 

Skurskivor används för glättningsmaskiner för glättningen av ytskikt av betong eller sand-cement grund. Skivor av olika 

storlek och form tillverkas av speciellt kallvalsat stål för alla befintliga typer av glättningsmaskiner     

Diameter: 610mm, 760mm, 800mm, 840 mm, 915mm, 945mm, 950mm, 980mm, 1080mm, 1200 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1 På grund av ständiga förändringar i maskiners konstruktion, lämplighet av skivor till glättningsmaskiner bör dubbelkontrolleras.   
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Glättarblad2 

Glättarblad används för glättningsmaskiner för slutlig ytbehandling av övre nivån av färsk betong eller sand-cement yta. Glättarblad 

tillverkas av härdat kallvalsat fjäderstål. Glättarblad har tre modifieringar: finish, combo och float samt olika former och storlekar för alla 

befintliga glättningsmaskiner. .  

 

 

Specifikation: [blad längd] – [blad bredd] / [fixtur storlek]  

Maskin / Blad 

Finish blad 

S230-120/16-16 S267-152/16-16 S355-152/16-16 S457-152/16-16 

Vikt, kg / 4 blad 2.30 3.75 4.50 6.50 

Pris,  / 4 blad     

ALLEN, USA   430 436; 900 446 (1200) 

BARIKELL, Italien Moskito 60 MK8-75 
4-90; MK8-90; 
MK8-90HCS 4-120; MK8-120 

BARTELL, Kanada B424 B430; BXR830 
B436; TS78; 
BXR836 B446; TS96 

BELLE, Storbritanien Pro 600   Pro 900 Pro 1200 

B-MAC, Belgien BM60/4   BM 955 BM1200 

BTC, Italien BTC 424       

DYNAPAC, Sverige  BG21     BG92 

ENAR, Spanien Tifon 600; P600E   Tifon 900 Tifon 1200 

IMER, Italien Delta 60     Delta 120 

KREBER, Polen K-600; K-600 R/4 K-750   K-446; K-446-2 

MASALTA, Kina MT24-4 MT30-4 MT36-4 MT46-4 

NTC, Tjeckiska 
Republiken PT 600   PT 900 PT 1200 

OSCAR, Turkiet P600  P700; P750; P750 x 2 P900 P1200; P1200 x 2  

SHATAL, Israel ST 62   ST92 ST-122 

STONE, USA CF-24   CF-36; CF-364 CF-464 

WACKER, Tyskland CT24 CT30 CT36 CT48 

WEBER, Tyskland PG 55 PG 70     

WHITEMAN, Kanada C series M series   B series 

 

                                            
2 På grund av ständiga förändringar i maskiners kontruktion, lämplighet av blad till glättningsmaskiner bör dubbelkontrolleras.   
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Golvvibratorer 

LÄTTA - PÅLITLIGA - LÄTTMANÖVRERADE  - UNIVERSELLA 

Flyt Screed Elektrisk (PSE) och Flyt Screed Bensin (PSP) används för avjämning av betongplatta både vid form-

arbete och utan styrskenor. Flyt Screed har utbytbara blad som är lätta att ändra och som tillåter att arbeta på 

svåråtkomliga ställen.    

Modell PSE  PSP 

Motor Elektrisk – 230 V / 42 V Bensin Honda GX 35 

Vikt utan blad, kg 13  14 

Effekt, kW 0.19 1.1 

Bredd, mm 600  850 

Höjd, mm 1100 1100 

Bladlängd, m 1.0; 1.5; 2.0; 3.0; 4.0; 5.03 

Vibration inträngning i 
betong mix, mm 

70…100  100…120 

Bladmaterialet aluminium 

Pris, SEK   

Egenskaper: 

 Slitstarkt ram gjord av starkt och lätt stål 

 Ergonomiska isolerade från vibrationer handtag  

 Lätt-att-byta styva blad  

 PSP motor är höjd över betongytan för att skydda mot 

nedsmutsning 

 PSE 220 V är säker och bekväm för inomhusdrift  

 Används för betongplatta upp till 120mm djup  

 Lätta att demontera för transport  

 Bekväma under drift med varvtalsreglering och  

larmomkopplare   

 Blad finns i flera längder  

 

 

Ref. Bild Pris, SEK 

1.0 m Aluminium blad   
1.5 m Aluminium blad  
2.0 m Aluminium blad  
2.5 m Aluminium blad  
3.0 m Aluminium blad  
3.5 m Aluminium blad  
4.0 m Aluminium blad  
5.0 m Aluminium blad  

  

                                            
3 Icke-standardiserade bladlängder kan produceras på förfrågan  
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Rättningsverktyg 
LÄTTA  - PÅLITLIGA  - ENKELA ATTANVÄNDA PÅ STORA YTOR 

Kanal Float (CF) används för att förbättra betongens planhet när den fortfarande är plastisk. Vinkeln kan justeras upptill 

30 grader, och med förlängningshandtag en räckvidd på 7 meter. Scraper float (SF) används för att kontrollera golvets 

planhet, och eliminera höjd- och lågpunkter. Genom att vrida handtaget förändras vinkeln vilket förenklar användningen.    

 Mått, m Vikt, kg 

CF SF CF SF 

Blad 1.0 1.0 1.38 2.20 

1.5 1.5 2.11 3.29 

2.0 2.0 2.84 4.41 

2.5 2.5 3.56 5.50 

3.0 3.0 4.28 6.59 

 3.5  7.68 

 4.0  8.77 

 4.5  9.86 

 5.0  10.90 

 5.5  12.04 

 6.0  13.10 

Standard handtag 3.04 1.42 

Förlängare av standard handtag 3.05 1.53 

Material aluminium 

Egenskaper: 

 Bladen är tillverkade av lätt och stark speciell aluminium  

 Unik enkel reduktionsväxel gjort på basis av rostfri kabel tråd  

 Möjlighet att installera en stabilisator för att hålla styvhet av blad längre än 1.5m    

 Långt handtag (3-6m) för att öka det bearbetade området  

 Ingen tandad koppling i konstruktionen ökar produktens livstid  

 Stort utbud av blad, handtag och förlängare ökar verktygens användningsområde.  

 

Ref. Specifikation Bild         Pris, SEK  

Kanal Float (CF) = blad + reduktionsväxel + handtag ± förlängare  
1.0 m blad + reduktionsväxel  Blad 1.0 x 0.15 x 0.025 m. Reduktionsväxel 225 x 150 x 132 mm;  

 

 
1.5 m blad + reduktionsväxel  Blad 1.5 x .015 x 0.025 m. Reduktionsväxel 225 x 150 x 132 mm;   
2.0 m blad + reduktionsväxel Blad 2.0 x 0.15 x 0.025 m. Reduktionsväxel 225 x 150 x 132 mm;   
2.5 m blad + reduktionsväxel Blad 2.5 x 0.15 x 0.025 m. Reduktionsväxel 225 x 150 x 132 mm;   
3.0 m blad + reduktionsväxel Blad 3.0 x 0.15 x 0.025 m. Reduktionsväxel 225 x 150 x 132 mm;   

Scraper Float (SF) = blad + reduktionsväxel + handtag  ± förlängare  
1.0 m blad + reduktionsväxel  Blade 1.0 x 0.4 x 0.1 m.  Reducer 225 x 150 x 132 mm                                          

Blade 1.5 x 0.4 x 0.1 m.  Reducer 225 x 150 x 132 mm                                          

 

 
1.5 m blad + reduktionsväxel 
2.0 m blad + reduktionsväxel 

 
Blade 2.0 x 0.4 x 0.1 m.  Reducer 225 x 150 x 132 mm  

2.5 m blad + reduktionsväxel Blade 2.5 x 0.4 x 0.1 m.  Reducer 225 x 150 x 132 mm  
3.0 m blad + reduktionsväxel Blade 3.0 x 0.4 x 0.1 m.  Reducer 225 x 150 x 132 mm  
3.5 m blad + reduktionsväxel Blade 3.5 x 0.4 x 0.1 m.  Reducer 225 x 150 x 132 mm  
4.0 m blad + reduktionsväxel Blade 4.0 x 0.4 x 0.1 m.  Reducer 225 x 150 x 132 mm  
4.5 m blad + reduktionsväxel Blade 4.5 x 0.4 x 0.1 m.  Reducer 225 x 150 x 132 mm  
5.0 m blad + reduktionsväxel Blade 5.0 x 0.4 x 0.1 m.  Reducer 225 x 150 x 132 mm  
6.0 m blad + reduktionsväxel Blade 6.0 x 0.4 x 0.1 m.  Reducer 225 x 150 x 132 mm  

3.0 m handtag    
3.0 m förlängare  

                                            
4 Andra handtag längder (1.0 m, 1.5 m, 2.0 m) kan produceras på förfrågan  
5 Andra förlängare längder (1.0 m, 1.5 m, 2.0 m) kan produceras på förfrågan  
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Dubbla Vibratorbalkar 

KRAFTFULL - LÄTT ATT ANVÄNDA  - PÅLITLIG - UNIVERSELL 

Dubbel Vibratorbalk Elektrisk (DSE) och Dubbel Vibratorbalk Bensin (DSP) används för vibrering och 

kompaktering av färsk betong på upp till 200mm tjock. Riktad och justerbar vibration med justerbar strålavböjning gör 

betongen plan och slät.    

Modell DSE  DSP 

Motor Elektrisk - 400 V / 42 
V 

Bensin 95, Honda GX 
160 

Standardlängder, m 3.15; 4.25; 5.25; 6.25; 7.25*; 8.25*; 9.25*; 10.25*6 

Vikt beroende på 
standardlängder, m  

73; 76; 85; 92  78; 87; 94; 101 

Motorns vikt, kg 19 15.1 

Effekt, kW 0.55 4.0 

Bredd, mm 450 

Höjd, mm 355 555 

Balk höjd, mm 120 

Vibration inträngning i 
betong mix, mm 

200…250 

Balkmaterialet aluminium 

Egenskaper: 

 Producerad av speciell aluminium 

 Reglerad riktning och kraft av vibrationer  

 Justerbara spännstavar 

 Vändbar riktning av balkrörelse 

 Utrustad med speciella draghandtag och remmar 

 Drivenhet kan placeras på olika balklängder 

 Optimal vikt att användas av två arbetare  

 Böjd i mitten profilen att kompensera för vibrator vikt  

Ref.  Specifikation  Bild Pris, SEK 

DSE 3.15m: Dubbel 
Balk Elektrisk 

400V/42V; 0.55kW; 73kg; vibration inträngning i 
betong  220mm 

 

 

DSE 4.25m Dubbel 
Balk Elektrisk 

400V/42V; 0.55kW; 76kg; vibration inträngning i 
betong  220mm 

 

DSE 5.25m: Dubbel 
Balk Elektrisk 

400V/42V; 0.55kW; 85kg; vibration inträngning i 
betong  220mm 

 

DSE 6.25m: Dubbel 
Balk Elektrisk 

400V/42V; 0.55kW; 92kg; vibration inträngning i 
betong  220mm 

 

DSP 3.15m: Dubbel 
Balk Bensin  

Honda GX160; 4kW; 78kg; vibration inträngning i 
betong  250mm 

 

 

DSP 4.25m: Dubbel 
Balk Bensin 

Honda GX160; 4kW; 87kg; vibration inträngning i 
betong  250mm 

 

DSP 5.25m: Dubbel 
Balk Bensin 

Honda GX160; 4kW; 94kg; vibration inträngning i 
betong  250mm 

 

DSP 6.25m: Dubbel 
Balk Bensin 

Honda GX160; 4kW; 101kg; vibration inträngning i 
betong  250mm 

 

                                            
6 * Kan tillverkas på begäran.  
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Mini vibratorsloda 

EFFEKTIV  - LÄTT ATT ANVÄNDA - BEKVÄM FÖR STORA OMRÅDEN 

 

Mini  vibratorsloda (MS) används för vibrering och utjämning av våt betongplatta för att uppnå jämna och plana ytor.  

 

Modell Mini vibratorsloda (MS) 

Motor Elektrisk - 230V/42 V 

Effekt, kW 0.19 

Bladlängd, m 1.5; 2.0; 2.57 

Vikt beroende på 
bladlängd, kg 

16.0; 17.8; 19.9 

Bredd, mm 220 

Höjd, mm 320 

Handtag längd, m 3 

Bladmaterialet aluminium 

 

 

 

Egenskaper: 

 Möjligt att bearbeta och korrigera betonggolv planhet på avstånd upp till 7 meter  

 Justerbar anfallsvinkel upp till 15 grader  

 Tar effektivt bort cementhud från betongytan  

 

 

 

Ref. Specifikation Pris, SEK 

MS 1.5m: Mini vibratorsloda elektrisk med 1.5m blad 230V/42V; 0.19kW; handtag längd 3m  
MS 2.0m: Mini vibratorsloda elektrisk med 2.0m blad  230V/42V; 0.19kW; handtag längd 3m  
MS 2.5m: Mini vibratorsloda elektrisk med 2.5m blad 230V/42V; 0.19kW; handtag längd 3m  

 

 

 

 

 

                                            
7 Icke-standardiserade bladlängder kan produceras på förfrågan  
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Strövagn 

EFFEKTIV  -  UNIVERSELL  -  MULTIFUNKTIONELL 

Strövagn (SW) innebär jämn spridning av topping material på våt betongyta för att uppnå homogen kulör och hållbar 

golvyta. 

Modell SW 1000 

Vikt, kg 45 

Material kapacitet, kg 100 

Allmänt bredd, mm 1060 

Drift bredd, mm 1000 

Höjd, mm 1126 ± 50 

Längd, mm 990 

 

Egenskaper: 

 Reglerat utsläpp av topping per kvm. 

 Förbättrad tillförlitlighet tack vare sfäriska lager  

 För SW-1000 breda pneumatiska hjul som inte 

lämnar spår på färsk betong  

 För SW-1000 manuell blockeringsanordning för 

en eller två hjul med trumman för jämn material 

spridning  

 För SW-1000 hög manövrerbarhet tack vare möjligheten att låsa hjulen från trumman.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ref. Specifikation Bild Pris,SEK 

SW-1000: Strövagn 1000 mm 
drift bredd  

Drift bredd 1000 mm, breda pneumatiska hjul, 
lastkapacitet 100 kg 

 

 

 

 



Sidan 21 av 23 

 

                        Stalats AB                                                                                        Tel: +46700390087 
                        P.O. Box 885                                                                                   E-Mail: info@stalats.com 
                        S-101 37 Stockholm                                                                         Web: www.stalats.com  

Betongbaskar 

LÄTTA - BEKVÄMA - SÄKRA -  KOMPAKTA - PROBLEMFRIA 

Betongbask (CB) och Lay-down Betongbask (LCB) används för transport och lossning av betong samt för bekväm 

fyllning av betonggolv och kolumner i monolitisk byggprocessen. Lay-down betongbaskar (LCB) har sänkt höjd för 

lastning av betong i horisontellt läge (se bild nedan), vilket möjliggör enkel och direkt lastning från betongbilar.  

Modell CB-1 CB-1.5 CB-2 LCB-01 LCB-1.5 

Kapacitet, m3 1.0 1.5 2.0 1.0 1.5 

Längd, mm 1546 1546 1546 1546 1546 

Bredd, mm 1546 1546 1546 1546 1546 

Höjd, mm 1880 2147 2481 2390 2450 

Vikt, mm 240 275 325 290 320 

Höjd av betong belastning, m 1.88 2.15 2.48 1.10 1.10 

 

 

Egenskaper: 

 Lätt att reglera rännans utgång (med en spak) 

 Särskilt lås förhindrar rännans utgång från spontan 

öppning  

 Rännans utgångsplacering möjliggör enkel och 

bekväm arbete.  Operatören ser vart betongen hälls.  

 Stabil i vertikalt och horisontellt läge 

 Det är möjligt att installera elektrisk motor på konen av basken för hårda och torra blandningar samt 

gummi Elephant Trunk att hälla i svåra-att-nå områden.  

 

 

 

Ref. Specifikation   Pris, SEK 

CB-1.0 (Metall ränna) / 
CB-1.0 (Gummislang) 

Kapacitet 1 m³; 220 kg;    

CB-1.5 (Metall ränna) / 
CB-1.5 (Gummislang) 

Kapacitet 1.5 m³; 270 kg; lasthöjd 
2.15 m 

 

CB-2.0 (Metall ränna) / 
CB-2.0 (Gummislang) 

Kapacitet 2.0 m³; 378 kg; lasthöjd 
2.5 m  

 

LCB-1.0 (Metall ränna) / 
LCB-1.0 (Gummislang) 

Kapacitet 1m³; 310kg; lasthöjd 
1.1m 

  

LCB-1.5 (Metall ränna) / 
LCB-1.5 (Gummislang) 

Kapacitet 1.5m³; 346kg; lasthöjd  
1.1m 
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Betonggolv formen: ω-Form med tillbehör 

STARK  -  RIGID  -  PÅLITLIG  

Omega-Form är en kvarsittande profilerad stålform för betonggolv med kompensationsfog. Omega-Form anger övre 

nivå av golvyta, tillåter ansluta en cut-off betongplatta med en nyskapad och bildar kompensationsfog.  

Modell Höjd, m Längd, m Plåttjocklek, mm Pris, SEK 

ω – Form 0.12 2.4 / 3 2.5       / m. 

Låsbleck  / pcs. 

Platta / pcs. 

Ställskruv / pcs. 

Metallramverk  / pcs. 

Metallfog  / pcs. 

Egenskaper: 

 Skyddar betongens kant   

 Bästa stålkvalitet  

 Låg vikt  

 Återanvändbara tillbehör  

 Lätt att installera  

 Förhindrar vertikal och horisontell rörelse av betongplattor  

Ett alternativ med icke-korrosiv kanter: 

 

 

 

 

 

Beskrivning av ω-Form inställning: 

1. Omega-formen. 

2. Låsbleck används att ansluta omega-form till de ställskruvarna (4), 

som plaserar omega-form i vertikal position.  

3. Plattor används att tätt fastställa anslutningen  

”låsbleck – ställskruv”. 

4. Ställskruv reglerar omega-formens nivå (golvnivå). 

5. Metallramverk/Armering används att ansluta två närliggande  

betongplattor. 

Flexibel koppling möjliggör liten rörelse av angränsade betong  

plattor längs omega-formen rörelsefog linjen.  

a. Metallfog används att ansluta två närliggande betongplattor.  

6. Yttre och inre former monteras flyttande en relativt varandra 

 med steg multipel mot kvadrat håll för armeringsgenomföring. 
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Betonggolv formen: T-Form med tillbehör 

ENKEL - BEKVÄMT - EFFEKTIV  - BILLIG 

T-forman används att ange den övre nivån av golvytan. Den kan användas som en kvarsittande profilerad stålform för 

alla typer av betongunderlag.   

Modell Höjd (H), mm Längd (L), mm Metall tjocklek (S), mm Pris,  SEK/m  

T-30 30 3000 (2500) 0.5 ÷ 0.55  

T-45 45 3000 (2500) 0.65 ÷ 0.7  

T-60 60 3000 (2500) 0.75 ÷ 0.8  

Egenskaper: 
 Gör det möjligt att uppfylla tolerans och utjämning krav på stora golvytor. 

 Skapar rörelse och isolerad fogar  

 Gör det möjligt att bilda vinklade ytor och fungerar som ett gränssnitt mellan betongplattor  

 Ingen ytdeformation från arbete med vibratorbalkar    

 Hål för armeringsgenomföring gör det möjligt att använda armering att förhindra lyftning av angränsade betongplattor.   

 Minimerar sprickbildning   

Beskrivning av T-Form inställning: 

1. Kör i marken justerskruvar 8mm diameter med avstånd 

 imellan från 750mm till 1200mm, höjd minus 20mm från avsedda 

 golvnivå, med noggrannhet ± 10mm. Höjden av justerskruv inträde i marken 

 beror på markens densitet och varierar från 500 mm (sand) till 50 mm  

(betong). Vid inträde i betongen höjden bör inte begränsas (se bild 1).  

2. En efter en böj ut justerskruvar till motsatta sidor och lägg T-form på dem.  

3. Efter inställning av T-form nivå med en avvägningsintrument,  

knyta den med elektrisk svetsning till justerskruvar (see bild 2).  

4. Det är möjligt att placera T-form på betongkullar (se bild 3).  

5. Anslut T-formor mellan varandra med an elektrod av 4 eller 3mm  

diameter (se bild 4).  Det skapar styv-skarvad ram och samma yta nivå utan  

andra åtgärder.  

6. Gjuta betong.  

7. Efter betong fattning är det möjligt att hälla topping på ytan  

för att förhindra T-form från yttre exponering (vatten) och 

 att eliminera metall korrosion (se bild 5).  

8. Nästa dag är det möjligt att börja skära temperatur fog. 

Fog kan fyllas på en gång med tätningsmassa (se bild 6). 

9. Tätningsmedel är väl fäst på toppen av T-formen, eftersom 

 hålet från cut-off skivan är mindre än F-forms bredd av 0,25 

till 1,0mm. Det är därför tätningsmedel inte går över golvytan.  

10. Om topping inte används, är det nödvändigt att skära betong  

med en kapskiva, vilket är bredare än T-formens topp (se bild 6) och 

fylla i hålet med tätningsmedel. Den förhindrar T-form från korrosion.  

11. Vid slipning av golvet med slipmaskiner, den övre  

delen av profilen slipas och fylls i inuti profilen med ett tätningsmedel  

och sedan vid behov slipas igen.     

 

 


