Utfør alle dine oppdrag med
høykvalitetsprodukter, uten
å kaste penger ut av vinduet

SPESIALKAMPANJE
F
FO
OR
MU
UR
MU
UR
&F
FLLIISSLLEEG
RM
RM
RE
ME
ER
ES
RE
ST
E&
TE
GG
ER
GE
RE
ER
E,, M
RE
E

SVERRE HELLUM & SØNN AS
Sjøsenteret Vallø
N-3150 Tolvsrød Norway
Tlf. 33 01 51 40 Fax 33 01 51 44
E-post: Glenn@HellumDiamant.com
Q

Q

Q

Murere m.v. – 05/05

Flisebormaskin & Kjernebor

FLISEBORMASKIN – TEKNISKE DATA
-

1150 Watt – 230 V
Trinnløs hastighet 0-1000 RPM
Egen integrert vanntank
Diamantkjernebor fra Ø18 - 120 mm
Kan leveres med gulvstativ

BRUKERINFORMASJON
-

Markedets mest effektive flisebormaskin. Borer i alle typer av fliser og
steinfliser. Uansett hårdhet på flis
garanterer vi at jobben blir gjort på få
sekunder – helt problemfritt!

Laser Aggressor™ diamantkjernebor har ekstrem skjærehastighet og meget lang levetid i alle
typer av fliser og steinfliser. Leveres i to utgaver. Bildet til venstre viser bor for Eibenstock
flisebormaskin med ½” gjenger. Bildet til høyre viser flisebor beregnet for vanlige bormaskiner
med 6-kant feste og sentrumsbor. Begge typer leveres i følgende dimensjoner: Ø18 – Ø20 –
Ø30 – Ø40 – Ø50 – Ø55 – Ø60 – Ø65 – Ø70 – Ø75 – Ø80 – Ø120 mm.

DIAMANTBOR I SPESIALUTFØRELSE LEVERES FOR FESTETEKNIKK Ø8 OG Ø10MM.

Beregnet for baderomsinnredninger, speil, såpekopper, etc. ”SOM Å BORE I SMØR!”

Diamantkjernebor for pipeboring
DIMENSJONER PÅ PIPEBOR
Ø143 mm brukes til boring av 125
mm røykrør - 5” - (ildfast rør).
Ø168 mm brukes til boring av 150
mm røykrør - 6” - (ildfast rør).
Ø208 mm brukes til boring av Leca
pipe-element – 7” røykinnføring.
ui

Ø226 mm brukes til boring av Leca
pipe-element – 8” røykinnføring.
Alle bor leveres med 12 mm sekskantfeste og 12 mm styretapp.

Andre tilgjengelige dimensjoner:
Ø130 - Ø135 - Ø150 - Ø165 - Ø171 mm
ØK DIN EFFEKTIVITET DRAMATISK MED VÅRE LASERSVEISEDE TØRRKJERNEBOR.

Hullet blir perfekt tilpasset alle typer røykinnføringer. Boringen foregår tørt!!! Dette gir
deg store kostnadsbesparelser. Samtidig sparer du masse tid og ergrelser.
Du kan for eksempel benytte vår utmerkede Eibenstock EHD 2000 S maskin til å
utføre dine oppdrag. Maskinen er kraftig (1700 W), og har to hastigheter. Vekt: 6,8 kg.
Du er nå optimalt utstyrt for å utføre alle typer av pipeboringsoppdrag. Kontakt oss for
nærmere beskrivelse av hvordan pipeboringen utføres mest effektivt.

Eibenstock betongsliper – 1500 Watt
Dette er en kraftig og robust maskin. Leveres komplett med diamantslipeskive. Kan
kombineres med vår fine Eibenstock støvsuger og vårt nye gulvslipestativ. Vi løser alle
små og mellomstore slipejobber effektivt, problemfritt; og selvfølgelig helt støvfritt.

TENK MILJØ!

STATIV & STØVSUGER

Mørtelblandere

EHR 20 S

EHR 15 SB

EHR 14.1 S

Ekstra kraftig
blander på
1150 Watt

Kraftig
blander på
1000 Watt

Vår minste
blander på
960 Watt

Eibenstock mørtelblandere er et begrep over hele verden. Høy kvalitet, driftssikkerhet og
service kombinert med konkurransedyktige priser gjør at disse maskinene har en naturlig
plass i alle profesjonelle håndverkeres arsenal.
NYHET! Batteridrevet mørtelblander AHR 24 volt med 2 batterier og ladestasjon er nå
leveringsklar.

AUTOMIX 1800 HELAUTOMATISK TVANGSBLANDER

Dette er en kraftig og robust blander på
1800 Watt. Den egner seg meget godt
for blandinger opp til 70 liter, og har et
dreiemoment på hele 165 Nm.
Automix 1800 leveres med hjul for
enkel transport, og er meget driftsikker
og enkel i bruk.
Totalvekt: 26,5 kg.

Bordsager

Manta bordsager er stabile og kraftige
produkter du får nytte av i alle typer
jobber på byggeplasser m.m.
Sagene leveres
kundegrupper:

Manta TS 351

•
•
•
•
•
•
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dag

til

følgende

Murere, murmestere & flisleggere
Betongentreprenører
Anleggsgartnere
Geologiske laboratorier
Asfaltlaboratorier
Andre produksjonsfirmaer

Vi tilbyr i dag meget hyggelige kampanjepriser!
Modell

Sagtype

Effekt

TS 351

Med rullebord

2,2 KW

Sagblad
Ø350

Manta-modeller med bevegelig saghode:

Manta

Manta TB 120

Modell

Sagtype

Effekt

Manta 90
Manta 100
Manta 120
Manta 500
TB 120

Lengde 0,9 m.
Lengde 1,0 m.
Lengde 1,2 m.
Lengde 1,2 m.
Lengde 1,2 m.

1,5 HK
3,0 HK
3,0 HK
5,0 HK
5,5 HK

Sagblad
Ø230
Ø350
Ø350
Ø500
Ø650

Større modeller kan også leveres. I tillegg
lagerfører vi 4 forskjellige flisesager.

Manta 500

Diamantkappeskiver
Next Generation™ er tørrkappeskiven for deg
som ønsker overlegen levetid og skjærehastighet, samt laveste skjærekostnad. Skiven
kan brukes i følgende materialer: Betong m/u
armering, betongheller, granitt, skifer, taksten,
mursten, Leca, kantsten, marktegel, ildfast sten
m.m. Bladene leveres i følgende 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 skjæreegenskaper og lang levetid. Leveres i følgende
dimensjoner: Ø85 – Ø105 – Ø110 – Ø125 –
Ø150 – Ø180 – Ø200 – Ø230 – Ø250 – Ø300
– Ø350.

Laser Pro Gold™
diamantskive for grovsliping
av betong. Lang levetid. Lav
vekt. Tilpasset Eibenstock
betongsliper og vinkelslipere.
Lev. i følgende dimensjoner:
Ø100 – Ø125 – Ø150 – Ø180.

Typhoon Master™
diamantskive for ekstrem
grovsliping av betong m.m.
Meget lang levetid. Tilpasset
Eibenstock betongsliper.
Lev. i følgende dimensjoner:
Ø125 – Ø150 – Ø180 mm.

Raptor™ diamantskive for
grovsliping av betong,
fjerning av tepper, limrester
o.a. Ekstrem avvirkning.
Tilpasset Eibenstock betongsliper m.m. Lagerføres i
Ø125 mm.

Diamantverktøy
V-Fugefres er verktøyet for deg som ønsker
å fjerne gammel krakulert masse mellom f.
eks. mursteiner – fjerne gamle fuger, etc.
V-Fugefresen har 9,5 mm. maks bredde og
går ut i en spiss (se bilde). Total høyde på
diamantbelegg er 12 mm. Utforming av
diamantsegmentet gjør det meget enkelt å
styre fresen ned for å lage spor i ønsket
bredde inntil 9,5 mm. Benyttes på vinkelslipere. Fresen kan kjøres tørt. Leveres i
følgende dimensjon: Ø92 mm og Ø180 mm.

Hi-Tech Slissesagblad™ er verdens mest
effektive verktøy for å lage slisser i alle typer
betonggulv, fiberarmert betong og bygningsmateriale. Bladene er vigget og leveres i par.
Skjærebredde 3,1 til 3,5 mm. Bladene har
meget høy diamantkonsentrasjon, særdeles
gode skjæreegenskaper, og meget lang levetid. Her vil du aldri oppleve at bladene tetter
seg eller polerer. Brukes i slissemaskiner
eller vinkelslipere. Leveres i følgende
dimensjoner: Ø125 mm og Ø150 mm.

Hi-Tech Notfreser™ er verktøyet for deg
som vil lage fuger i betong, terasso og
granitt. Leveres i to forskjellige skjærebredder - 4,0 mm og 6,4 mm. Våre notfreser
har høy diamantkonsentrasjon, meget gode
skjæreegenskaper, og lang levetid. Brukes
på vinkelslipere uten vannkjøling. Leveres
i følgende dimensjoner:
Ø125
Ø125
Ø180
Ø180

x
x
x
x

4,0
6,4
4,0
6,4

x
x
x
x

7/H22,2
7/H22,2
7/H22,2
7/H22,2
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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 Sjøsenteret,
på Sjøsenteret (Vallø), for en uforpliktende
Vallø
(10 min.
fra
samtale
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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