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Lamellmattor

LGS

Lamellmattor används som skydd för
maskinbäddar och utsatta maskindelar.
Lamellmattor är ett enkelt och utrymmessnålt skydd med stort användningsområde.

Är speciellt utformad för att klara höga
temperaturer och att kunna bära extremt
stora spånlaster – och ändå bara ta upp
minimalt med utrymme.

53-serien

FLEX PROTECT

Lamellmattor tillverkade av en extremt
rivtålig industriduk med metallameller
på båda sidor. Stänk- och vattentätt enligt IP54.

Vertikalt rörliga aluminiumlameller sammanfogade av en rivtålig polyuretanlist
erbjuder ett solitt och kompakt alternativ
till reguljära skyddssystem.

PGS

Användningsområde: Skyddar mot olja,
kylvätskor, förorenat vatten, damm och
spånor från bearbetningsmaskiner.

Aluminiumlameller med en polyuretanlist som sammanhållande "gångjärn".
Lättviktsutförande, vattentätt enligt IP54.

Exempel på infästningsmöjligheter

Lamellmatta typ LGS 67
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Fakta LGS 67

Anodiserad aluminiumprofil av lättviktsmodell.
Tjocklek 6,7 mm.
Minsta böjningsradie 30 mm.
Maximal bredd 1500 mm.
Maximal belastning med stöd på 1 meters bredd = 90 kg/m2.

Lamellmatta typ LGS 140
Fakta LGS 140

Anodiserad aluminiumprofil av lättviktsmodell.
Tjocklek 14 mm.
Minsta böjningsradie 42 mm.
Maximal bredd 2000 mm.
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Skydd över maskingropar

LGS 140 är en lamellmatta som genom sin
bastanta konstruktion är mycket lämplig för
övertäckning av skyddade maskingropar, där
människor riskerar att trampa ner med svåra
personskader som följd.

Belastningstabell för LGS 140 i kg/1 m längd
Bredd mellan stöden A (mm)
Egenvikt
kg/m2
500
1000
1500
2000
1950
486
216
122
30,4
1000

A

Lamellmatta typ PGS
är ett flexibelt, korrosionssäkert lamellskydd som består
av extruderade, anodiserade aluminiumprofiler sammanlänkade med en slitstark polyuretanlist.
Två modeller finns – PGS 30 och PGS 55.

PGS 30

är vår lättaste lamellmatta och är mycket lämplig där det
krävs ett starkt och slittåligt skydd som samtidigt måste
vara lätt och smidigt.
PGS 55

är en lamellmatta med ett kompakt utförande (tjocklek 5,5
mm) och låg vikt (8 kg/m2).
Utmärkande för PGS 55 är den lilla böjningsradien –
endast 25 mm.
Tack vare den speciella utformningen av lamellerna och
polyuretanlisten är lamellmattan så pass tät mot vattengenomträngning att den klarar skyddsklass IP 54.
Alu-profilerna är utformade så att polyuretanlisten skyddas mot spånor.

Fakta PGS 30

Aluminiumprofiler sammanbundna av polyuretanlist.
Minsta böjningsradie 25 mm.
Max bredd 900 mm
Lamellmått 19 x 3 mm.
Längd efter önskemål.
Vattentät.
Fakta PGS 55

Aluminiumprofiler av lättviktsmodell sammanbundna av polyuretanlist.
Minsta böjningsradie 25 mm.
Bredd efter önskemål.
Längd efter önskemål.
Lamellmått 20,5 x 5,5 mm.
Vikt 8 kg/m2.
Vattentät (IP 54).

Flex Protect är det idealiska skyddet
där man behöver ha ett robust skydd
med stor flexibilitet.

FLEX PROTECT

Det är idealiskt för att täcka stora
öppningar på maskiner som har stora
rörelser i sidled eller vid öppningar
för in- och utmatning.

Upphängning:

I överkant hänger Flex Protect i en
glidskena som skruvas fast och i underkant sitter en U-profil över en list
som styrning.

Flex Protect kan byggas i höjder upp
till 3000 mm.
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Din självklara partner
på effektiva maskinskydd!
SVEMAKO (Svenska Maskinkomponenter AB) har mångårig erfarenhet och gediget kunnande inom området maskinskydd med kunder inom hela den svenska industrin.
Förutom att erbjuda ett synnerligen
omfattande standardprogram är vi ledande på alla slags renoveringsuppdrag
och specialtillverkning av skräddarsydda
enstycksdetaljer och reservdelar till konkurrenskraftiga priser.

Avstrykare – vi har det du behöver till dina
maskiner! Profilerade eller i raka standardlängder.

Rullgardiner – det perfekta skyddet vid små
utrymmen. Levereras skräddarsydda med rätt
duk för era krav.

Teleskopskydd – skyddar effektivt gejdrar
och prismor från heta metallspånor. Ett robust
skydd för tuffa miljöer.

Kabelkedjor – bästa lösningen för säker
energitillförsel till rörliga maskindelar. Finns
både i stål och plast i ett flertal olika modeller.

Skyddsbälgar till era maskiner – finns i
alla utföranden och material, t ex polyuretan,
gummi, läder, PVC etc.

Lamellmattor – ett slitstarkt skydd mot
mekanisk påverkan! Finns i aluminium och stål.
Kan även monteras på rullgardin.

Teleskopfjädrar – skyddar axlar, spindlar
och skruvar. Minimal sammantryckt längd och
stor maxlängd – ca 200 olika standardmodeller!

Borstar – lagerförs i mängder av utföranden,
standard och special i flera olika material, t ex
nylon, tagel och mässingsborst.
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