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Lösningar i konstruktionsplast 
inom  järnvägsindustrin

Raka spåret till säkrare drift och lägre underhåll 
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Tillsammans skapar vi nya möjligheter

AB Carlsson & Möller, Box 22161, 250 23 Helsingborg,  

Tel 042-253800, info@c-m.se

Vid beställning: 
order@c-m.se

Vid förfrågan: 
forfragan@c-m.se

www.c-m.se

MATERIAL/
APPLIKATIONS-

KUNNANDE

BEARBETNING/
DETALJER

GROSSIST/
HALVFABRIKAT

CM Lean för optimal kundnytta
Vi arbetar enligt en Lean-modell med värdebegrepp utifrån 
initialerna i vårt företagsnamn.

CM = Customer Motivated: Kundfokus – engagemang.

CM = Cross Minded: Nytänkande – innovativa lösningar.

CM = Cost Minded: Kostnadsmedvetna ekonomiskt kloka lösningar.  

Vår verksamhet omfattar tre områden, 
som var för sig eller i kombination  
tillgodoser våra kunders behov.



Carlsson & Möllers lösningar i konstruktionsplast: 
Raka spåret till säkrare drift och lägre underhåll

Centrumskål boogie   

Skyddskåpor

Bussning krängningshämmare

Detaljer för luftfjädring

Kabelgenomföringar

Buffert/Energiupptagare

Isolatorer

Glidskenor och glidrullar för 
dörrar och fönster

Modern järnvägsindustri och företag inom in-
frastruktur arbetar intensivt med att förbättra 
och utveckla produkter och system som ger 
säkrare drift och lägre driftskostnader. 
Konstruktionsplast är här sedan länge ett 
beprövat material, som ger många betydande 
fördelar jämfört med traditionella material. 
Carlsson & Möller erbjuder ett omfattande 
sortiment av konstruktionsplaster och tjänster 
med inriktning på järnvägsindustri. Materia-
len uppfyller internationella föreskrifter och 
miljökrav.

Carlsson & Möller 
hjälper er hela vägen

Carlsson & Möller har mer än 60 års material- och 
applikationskunnande inom polymera material.  
Dra nytta av den!

Grossist / Halvfabrikat

Vi lageför bland annat Quadrants värlsdsledande konstruk-
tionsplaster speciellt utvecklade för applikationer inom järnvägs-
industri. Materialen kan levereras som halvfabrikat: kapat, fräst, 
eller på annat sätt bearbetat..

I vår moderna maskinpark gör vi avancerad bearbetning av 
konstruktionsplaster. Vi tillverkar även komponenter klara 
för montage samt kan på ett kostnadseffektivt sätt ta fram 
färdiga prototyper och nollserier.

Bearbetning / Detaljer

Material- / Applikationskunnande

• Hög mekanisk styrka och formstabilitet
• Låg vikt
• Självsmörjande
• Flamsäkert - uppfyller DIN EN 45545-2
• Tål höga och låga temperaturer 
• Korrosionssäkert
• Elektriskt isolerande
• Hygieniskt - lätt att rengöra
• Hög resistens mot olika kemikalier 
• Lång livslängd
• Lätt att bearbeta
• Återvinningsbart


