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Anleggsentreprenører – 05/05

PROFESJONELLE ASFALT & BETONGSAGER

Asfaltsager – RZ 170 og RZ 111
MODELL

MOTOR

DIAMANTBLAD

RZ 111
RZ 170

6,5 HK Honda
13 HK Honda

Ø300-Ø350
Ø400-Ø450

Høykvalitetsprodukter for profesjonelle brukere. Perfekte for asfalt-, betong-, vei- og anleggsentreprenører, samt anleggsgartnere. Begge modellene leveres med spindel 25,4 mm. og
pinnehull. Avtagbar vanntank. Produsert i EU.

Diamantsagblad for asfalt
Super Silent er et lyddempet blad, som definitivt gir et bedre
arbeidsmiljø. Bladet er av absolutt høyeste kvalitet og har ekstremt gode
skjæreegenskaper og lang levetid. Leveres i følgende dimensjoner:
Ø 230–250–300–350–400–450–500–550–600–650 mm.
Laserdiamant Asfalt, vår nyeste diamantkappeskive, er meget
robust og sikker i bruk. Foruten våt og tørrsaging av asfalt kan
skiven også benyttes til saging av Leca. Leveres i følgende
dimensjoner: Ø 250–300–350–400–450–500 mm.

Laserdiamant Asfalt

DIAMANTKAPPESKIVER
Next Generation™ er tørrkappeskiven for deg
som ønsker overlegen levetid og skjære-hastighet,
samt laveste skjærekostnad. Kan brukes i flg.
materialer: Betong m/u armering, betongheller,
granitt, skifer, taksten, mursten, Leca, kantsten,
marktegel, ildfast sten m.m. Leveres i flg.
dimensjoner: Ø230 – Ø300 – Ø350 – Ø400 –
Ø450 mm. Støydempede blader leveres for
bordsager. Lagerføres i alle hulldimensjoner.

Power Twister™ er en høykvalitets
kappeskive utviklet for kontinuerlig bruk
uten kjøling. Bladstammen er perforert med
huller i hele kroppen for optimal kjøling og
minimal vekt. Egner seg meget godt til
kapping av alle typer betong m/u armering
– granitt – marktegel m.m. Lagerføres i
følgende dimensjoner: Ø125 – Ø 230 –
Ø300 – Ø350.

Helsintret kappeskive er et
spesialsagblad utviklet for kapping av fliser,
granitt, marmor, bergarter m.m. Skiven har
meget gode skjære-egenskaper og lang
levetid. Leveres i følgende dimensjoner:
Ø85 – Ø105 – Ø110 – Ø125 – Ø150 –
Ø180 – Ø200 – Ø230 – Ø250 – Ø300 –
Ø350.

DIAMANTSAGBLAD FOR BETONG

VED BRUK AV VÅRT NYE DIAMANTSAGBLAD HP-2 GARANTERER VI
MEGET HØY SKJÆREHASTIGHET OG LANG LEVETID.
•
•
•
•
•

Kan benyttes på alle typer hydrauliske veggsager.
Kan også benyttes til gulvsaging.
Store, grove diamanter gir optimale skjæreegenskaper i armering.
Vi garanterer deg som bruker absolutt laveste skjærekostnad.
Bladene lagerføres i følgende dimensjoner:

Ø600x4,5x10
Ø600x5,0x10 (forsaging)
Ø700x4,5x10
Ø800x4,5x10

Ø 800x5,0x10
Ø 900x4,5x10
Ø1000x4,5x10
Ø1200x4,5x10

Bildet viser våre diamantsegmenter med V-spor.
Dette øker skjærehastigheten, samt renser sporet
for kvaks og slam. Som du ser av bildet benytter vi
store, grove diamanter i vårt segment. Vi har ingen
backing på diamantsegmentet. Vi har 10 mm.

Nærbilde av segment

effektiv segmenthøyde.

LEI AV Å ’GNAGE’ I BETONGEN?

Next Generation™
Ringsagblad

Laserdiamant
Ringsagblad

Next Generation™ Ringsagblad gir maksimal skjærehastighet og levetid til absolutt laveste
skjærekostnad. Bladene er 100% fri for kobolt. Én kvalitet dekker alle arbeidsområder. Leveres
med originale drivhjul fra Partner.
Laserdiamant Ringsagblad er bladet for deg som ønsker meget gode skjæreegenskaper og
god levetid til en gunstig pris. Leveres i myk, medium og hard binding. Drivhjul for K 3600 og
K 3500 leveres med hvert blad.

Bladene er tilpasset Partner K 3600 og 3500 Ringsag

Next Generation™ er diamantkappeskiven med
maksimal skjærehastighet og levetid. Et ’må-ha’
produkt for deg som er lei av å ’gnage’ i betongen!
Bladene er spesialtilpasset Partner K 2500, og
egner seg meget bra som forsagingsblad for
ringsag. (Dette gjelder Ø400 mm.) Leveres også i
Ø230, Ø300, Ø350, Ø400, Ø450.

Next Generation™
Diamantblad

Bladene er 100% fri for kobolt.

DIAMANTKJERNEBOR FOR BETONG

Med Carbodiam Turbostart™ Borsegmenter er du garantert maksimal borsynk fra du entrer
kjerneboret til boringen er utført. Lagerføres i all dimensjoner fra Ø12 mm. Til Ø 800 mm.
Borene har Pixiefeste og 500 mm. Kjernelengde.

Vi har eget verksted for resetting av kjernebor og
produksjon av nye – gjerne tilpasset dine ønsker!

Våre tynnveggede diamantkjernebor er lasersveiset og
leveres med ½” frøkenfeste. Borene har svært god borsynk
og lang levetid. Går meget godt i armering.

Leveres fra Ø12 mm. t.o.m. Ø 186 mm.

SHIBUYA KJERNEBORMASKINER

TSH 163

TS 252

TS 403

Shibuya er en av Japans ledende
produsenter av profesjonelle
kjernebormaskiner.
De er kjent for sin meget høye kvalitet og særdeles
brukervennlige tekniske løsninger. Alle maskinene er
produsert i lette og nye legeringer. Vi benytter også
gjennomgående de samme delene til alle Shibuyamodellene.

TS 162

Gunstige priser på maskiner og deler gjør Shibuya til en
vinner! Vi har komplett delelager til alle modeller.

MODELL

EFFEKT

TS 092
TS 162
TSH* 163
TS 252
TS 403

1000
1500
1500
1700
2800

Watt
Watt
Watt
Watt
Watt

ANT. GIR BOROMRÅDE
1
2
3
2
3

0-127
0-186
0-186
0-250
0-450

mm.
mm.
mm.
mm.
mm.

* TSH 163 kan brukes som håndholdt
maskin, eller benyttes med kolonne.

Vi lagerfører også vakuumplater, vakuumpumper og
trykktanker, samt spennsystemer mellom gulv og tak.
TS 092

”IMPORTØR AV SHIBUYA
SIDEN 1986”

TSH 163
Håndholdt

BREDDE

BK
REDDE
VALITET
KVALITET
SIKKERHET
SK
IKKERHET
OMPETANSE

VÅRT
SORTIMENT
• Diamant tørrkappeblad
• Diamantsagblad for
bordsager
• Diamantsagblad for
våtkapping
• Diamantsagblad for slissing
• Diamantsagblad for v-fuger
• Diamant ringsagblader
tilpasset partner
• Diamant slipekopper for sten
og betong
• Diamantslipeskiver for
gulvsliping
• Diamantsegment tilpasset
HTC/Dianova
• Diamantslipeskiver for
industrien
• Komplett diamantverktøyprogram for stenindustri
• Diamantkjernebor lasersveiset for betong/asfalt
• Diamantkjernebor
lasersveiset for pipeboring
• Diamantkjernebor for
Geologi
• Diamantwire for sten/betong
• Resetting av diamantkjernebor
• Bordsager i alle størrelser
• Kjernebormaskiner i alle
størrelser
• Mørtelblandere og tvangsblandere
• Betongslipere og Støvsugere
• Asfaltsager i flere størrelser
• Komplett delelager for
Shibuya og Weka
• Komplett sagbladprogram for
tre og metallindustri
• Generalagent for Westlings
Sagbladfabrikk, Sverige
• Egen slipestasjon for alle
typer sagblader

TA KONTAKT FOR
FLERE DETALJER

KOMPETANSE

Vi vektlegger disse egenskapene for å garantere deg profesjonelle
Vi vektlegger
disse
produkter
og løsninger
duegenskapene
kan stole på. for å garantere

deg profesjonelle produkter og løsninger du kan
stolebesparelser
på.
Vi tilbyr
uten kompromiss på kvalitet. Vi gir deg tilgang
til 25 års bransjeerfaring, med ditto trygghet for hver enkelt kunde.

Vi tilbyr besparelser uten kompromiss på kvalitet.

I tillegg
vi tilgang
eget serviceverksted,
og gir tips, rådmed
og veiledning
Vi girhar
deg
til 25 års bransje-erfaring,
for ditto
å forenkle
prosessen
for
deg
når
det
gjelder
produktvalg
og
trygghet for hver enkelt kunde.
effektiv produktanvendelse.

I tillegg har vi eget serviceverksted, og vi gir

Dette har gitt oss tillit blant en lang rekke av landets fremste
tips, råd og vegledning for å forenkle prosessen
aktører. Som en pålitelig totalleverandør ønsker vi hermed deg og
deg
når det til
gjelder
produktvalg
og effektiv
dittfor
firma
velkommen
et gjensidig
nyttig samarbeid.

produktanvendelse.

Kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan
Dette
harskreddersydde
gitt oss tillitløsninger.
blant en lang rekke av
bistå
deg med

landets fremste aktører. Som en dreven og
pålitelig totalleverandør ønsker vi hermed deg
og ditt firma velkommen til et tett og gjensidig
nyttig samarbeid.

Stikk gjerne innom
vårt hovedkontor
Kontakt oss idag, eller besøk vårt hovedkontor
på på
Sjøsenteret,
Sjøsenteret (Vallø), for en uforpliktende
Vallø
(10
fra
samtale min.
om hvordan
vi kan bistå deg med
Tønsberg).
skreddersydde løsninger.
Du kan også ta
kontakt med vår
avdeling i Oslo
v/ Hans Petter
Børresen, tlf.
95 11 93 64.

Sjøsenteret på Vallø (se pil)

SVERRE HELLUM & SØNN AS

Sjøsenteret Vallø
Tolvsrød Norway
VERRE N-3150
ELLUM
ØNN
Tlf. 33 01 51 40 Fax 33 01 51 44
Sjøsenteret Vallø
E-post: Glenn@HellumDiamant.com
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