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Komponenter och  
slitdelar av plast



Drifstopp och underhåll inom trä- och sågverksindustrier
kan vara en dryg kostnad, speciellt då kapaciteten är begränsad. 
Därför kan det vara klokt att vid översyn och revision ersätta de 
ursprungliga slitdelarna av metall med material av plast som har 
många unika egenskaper.

Minska underhållskostnaderna, öka driftsäkerheten 
med slitdelar och komponenter av plast

Glidskenor och fixturer av plast har en lång livslängd, 
kräver ringa underhåll och ger en säker drift. Vi tillverkar 
enligt era ritningar och önskemål.

Glidskenor för transport- och transmissionskedjor kräver 
ingen smörjning. Vi tillverkar glidskenor med integrerad 
bärskena av stål.

Klingstyrning av plast minskar vibrationer i sågklingorna 
och håller dem samtidigt rena.

• Ingen/ringa smörjning
• Låg friktion
• Högsta slitstyrka
• Korrosionssäkert

• Kemikalieresistent
• Bullerdämpande
• Låg vikt
• Lätt att bearbeta

Komponenter av konstruktionsplast, t. ex. lager i maskiner  
för framställning av pappersmassa- och papper, är korrosions- 
säkra och kemikalieresistenta.



Carlsson & Möller – totalleverantör av
polymera material och lösningar

Carlsson & Möller har mer än 60 års material- och 
applikationskunnande inom polymera material. Vi vet 
hur fördelarna kan nyttjas inom trä-, sågverks- och 
relaterade industrier samt hur kostnaderna för drift och 
underhåll kan minskas.

TERMOPLASTER 

Bemalon CM 2000 DS Gul
Bemalon CM 2000+Mos2
Bemalon CM 1000 Grön/Svart/Natur
Bemalon CM 1000 Reg (50/50)
Bemalon CM 1000 Reg 161 (100)
Bemalon CM 500 Grön/Svart/Natur
Bemalon CM 300 Svart/Natur

Användningsområden
Plattor:
• Kedjebanor
• Glidbanor
• Klingstyrning 
• Infordringar lastfickor
  

Rör och stänger:
• Valsar
• Rullbanor
• Avbärare 

HÄRDPLASTER

Vävbakelit
Vävbakelit+Teflon
Vävbakelit+Grafit

Grossist / Halvfabrikat

I vårt omfattande och välsorterade lager i Helsingborg 
lagerför vi termoplaster, härdplaster och avancerade 
konstruktionsplaster från världens ledande tillverkare.  
Vi levererar även halvfabrikat i form av kapat, fräst, 
eller på annat sätt bearbetat material. 

I vår moderna maskinpark gör vi avancerad bearbetning 
av konstruktionsplaster i såväl i korta som långa serier. 
Vi tillverkar även komponenter klara för montage samt 
kan på ett kostnadseffektivt sätt ta fram färdiga prototy-
per och nollserier.

Bearbetning / Detaljer Material- / Applikationskunnande

TERMOPLASTER

Nylatron GSM
Nylatron GS
Nylatron NSM
Nylatron MC901
Nylatron 703XL
Nylatron 4.6
Nylon PA 6G+Mos2
Nylon PA 6G Natur
Nylon PA 6G+Olja Grön
Nylon 6 Svart/Natur

PC (Makrolon/Lexan)

Konstruktionsplaster för trä- och sågverksindustri
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