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SLIPDUKSKONER



Beijer Industri, affärssegment slipmaterial, kan tack 
vare sitt breda kontaktnät av leverantörer erbjuda ett 
komplett produktsortiment av slip- och polermaterial 
för metallindustrin. Vi representerar ledande  
leverantörer inom området och lagerför våra produkter 
i Malmö. Lång erfarenhet och bred kompetens gör oss 
till specialister inom dessa segment där vi idag,  
tillsammans med våra kunder och leverantörer, arbetar 
för att hitta effektiva kundanpassade lösningar.

  

AFFÄRSSEGMENT SLIPMATERIAL

VI ERBJUDER 
Vårt utbud är omfattande och innefattar bland annat: 

Flexibela slipmaterial 
Slipduk som band, hylsor, koner, rullar, rondell och ark. 
Lamellprodukter som rondeller, stift och skivor. Fiber-
rondeller, kvickrondeller och kardborrerondeller samt 
kontakt- och självexpanderade skivor.

Hårda slipmaterial 
Precisionslipskivor, verktygsslipskivor, grovslipskivor, 
skärpverktyg, kap- och navrondeller, slipstift, slipskå-
lar, sliptoppar och brynen.  

Diamant och CBN
Slipskivor, dresskivor, stift, filar, pasta och brynen.

Produkter för gradning
Borstar, hårdmetallfilar, gradningsskivor, 
-stift och keramiska knivar.

Polerprodukter
Polernylon som skivor, stift, ark, band 
och valsar. Sisalskivor, fiberborstar, bom-
ull och polyestersskivor samt vax.  

Maskiner - Övrigt
Bandslipmaskiner, handhållna slipmaski-
ner, polermaskiner och sågblad. 

KONTAKTA OSS
Beijer Industri AB
Jägershillgatan 16
213 75 Malmö
Tel: +46 40 35 83 26
E-post: slip@beijerind.se
www.beijerind.se



 
SÅ HÄR BESTÄLLER DU

Du beställer önskade produkter snabbt och enkelt via 
vår kundservice eller e-post.  
 
Tel: +46 40 35 83 00  E-post: order@beijerind.se 

 
OFFERTFÖRFRÅGAN

Har du önskemål om en offert eller frågor om pris och  
leveranstid är du välkommen att kontakta oss. 
 
Tel: +46 40 35 83 26 E-post: slip@beijerind.se 

HUR KAN VI HJÄLPA DIG?

 

 
KUNDANPASSADE LÖSNINGAR

Utöver de produkter som ingår i vårt standardsortiment  
tillhandahåller vi kundanpassade lösningar. Med lång erfarenhet 
och bred kompetens strävar vi efter att finna den bästa lösningen 
för dig som kund. Tillsammans arbetar vi fram en effektiv lösning. 
Slå oss en signal eller skicka ett mail så berättar vi mer. 
 
Tel: +46 40 35 83 26 E-post: slip@beijerind.se 

 
ETT KOMPLETT SORTIMENT

Genom vårt globala kontaktnät av leverantörer kan vi erbjuda ett  
komplett produktsortiment av slip- och polermaterial för metallindustrin. 
Saknar du någon produkt? Kontakta oss så hjälper vi dig.  
 
Tel: +46 40 35 83 26  E-post: slip@beijerind.se 



VÅRA VARUMÄRKEN



SLIPDUKSKONER

BORA7 - PREMIUM  
 

Art nr  Beskrivning         Antal per kolli  
1222-0796 20/14X63MM 40 BORA7       100  
1222-0803 20/14X63MM 60 BORA7       100  
1222-0810 20/14X63MM 80 BORA7       100  
1222-0896 20/14X63MM 120 BORA7       100  
 
1222-0858 36/22X60MM 40 BORA7       50  
1222-0865 36/22X60MM 60 BORA7       50  
1222-0872 36/22X60MM 80 BORA7       50  
1222-0889 36/22X60MM 120 BORA7       50  
 

En premiumprodukt med keramiska slipkorn och  
värmereducerande kylfiller ger en slipdukskon med hög  
slitstyrka och god prestanda. Ett högavverkande  
alternativ med lång livslängd. Lämpligt för slipning av 
stål och rostfritt stål. 
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ZIRKON - STANDARD  
 
En slipdukskon av god kvalité med slipkorn i zirkon. 
Lämplig för slipning av stål och rostfritt stål. 

Art nr  Beskrivning         Antal per kolli  
1222-0277 20/14X63MM 40 ZIRKON       100  
1222-0284 20/14X63MM 50 ZIRKON       100  
1222-0291 20/14X63MM 80 ZIRKON       100  
1222-0642 20/14X63MM 120 ZIRKON       100  
 
1222-0338 38/24X60MM 40 ZIRKON       50  
1222-0345 38/24X60MM 50 ZIRKON       50  
1222-0352 38/24X60MM 80 ZIRKON       50 
1222-0841 38/24X60MM 120 ZIRKON       50 
 



SLIPDUKSKONER

PRIZMA - PREMIUM
 En slipdukskon med pyramidformade slipkorn jämnt  
fördelade över slipdukskonens yta ger en produkt med  
konsekvent och jämnt slitage. Den ultimata lösningen för dig 
med krav på bra finish och repeterbarhet. Lämplig för slipning 
av rostfritt stål, aluminium och titan. 

Art nr  Beskrivning         Antal per kolli 
1222-  20/14X63MM A65 (320) PRIZMA      100  
1222-0703 20/14X63MM A45 (400) PRIZMA      100  
1222-  20/14X63MM A30 (600) PRIZMA      100  
1222-0710 20/14X63MM A16 (1200) PRIZMA      100  
 
1222-  36/22X60MM A65 (320) PRIZMA      100  
1222-  36/22X60MM A45 (400) PRIZMA      100  
1222-  36/22X60MM A30 (600) PRIZMA      100  
1222-  36/22X60MM A16 (1200) PRIZMA      100  
 

SJÄLVEXP. GUMMIRULLAR
 

Art nr  Beskrivning      Antal per kolli Max hast. (rpm) 
1235-6143 20/14X63X6MM SP. HÅRD    1   15 000-22 000 
1235-7933 20/14X63X6MM  SP. MJUK     1   15 000-22 000 
 
1235-  36/22X60X6MM  SP. HÅRD    1   9 100-13 000 
1235-7940 36/22X60X6MM  SP. MJUK     1   9 100-13 000 
 
1235-6082 38/24X60X6MM  SP. HÅRD     1   9 100-13 000 
1235-6730 38/24X60X6MM  SP. MJUK     1   9 100-13 000 
 

Självexpanderande gummirullar för slipdukskoner. 
För effektivare avverkning, välj med fördel en 
hård gummirulle. 
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SM25LR-CA/SM16LR-CA/SM10LR-CA 

För pris och mer information kring produkten, kontakta oss för offert.  
 
Art nr  Beskrivning  Vikt (kg) Hastighet (rpm) Effekt (W) Längd (mm) 
1329-  SM25LR-CA  0,73  25000   820  213   
1329-9898 SM16LR-CA  0,73  16000   820  213 
1329-  SM10LR-CA  0,73  10000   820  213 
 

Ett prisvärt och användarvänligt alternativ. En rak  
luftdriven slipmaskin med gjuten hylsa för bättre  
ergonomi, komfort och isolering. Levereras med 6  
millimeter spännhylsa. 

För pris och mer information kring produkten, kontakta oss för offert.  
 
Art nr  Beskrivning  Vikt (kg) Hastighet (rpm) Effekt (W) Längd (mm)  
1329-9700 SMD25LR-CA (L) 0,80  25000   820  208   
1329-9717 SMD18LR-CA (B) 0,80  18000   820  208  
 

SMD25LR-CA/SMD18LR-CA

Ett prisvärt och användarvänligt alternativ. En rak 
luftdriven maskin med unikt antivibrationssystem. 
Maskinen är försedd med en ergonomiskt utformad 
spakkonstruktion och en strypventil för smidigare 
uppstart. Hylsan är gjuten för bättre ergonomi, komfort 
och isolering. Levereras med 6 millimeter spännhylsa.       

SLIPDUKSKONER
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SLIPDUKSKONER

SMX25LR-CA/SMX16LR-CA/SMX10LR-CA 

För pris och mer information kring produkten, kontakta oss för offert.  
 
Art nr  Beskrivning  Vikt (kg) Hastighet (rpm) Effekt (W) Längd (mm) 
1329-  SMX25LR-CA  1,30  25000   820  345  
1329-  SMX16LR-CA  1,30  16000   820  345 
1329-  SMX10LR-CA  1,30  10000   820  345 
 

Ett prisvärt och användarvänligt alternativ. En rak  
luftslipmaskin med tvåhandsfattning för extra  
kontroll. Maskinen är försedd med en ergonomiskt  
utformad spakkonstruktion och en strypventil för  
smidigare uppstart. Levereras med 6 millimeter  
spännhylsa.        

För pris och mer information kring produkten, kontakta oss för offert.  
 
Art nr  Beskrivning  Vikt (kg) Hastighet (rpm) Effekt (W) Längd (mm)  
1329-1238 USC 25-R  1,45  11000-25000  600  348   
 
 
 

En rak, högkvalitativ slipmaskin med variabel  
hastighet speciellt disgnad för allmän slipning.  
Levereras med 6 millimeter spännhylsa.  

USC 25-R 
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USK15-R 

För pris och mer information kring produkten, kontakta oss för offert.  
 
Art nr  Beskrivning  Vikt (kg) Hastighet (rpm) Effekt (W) Längd (mm) 
1329-  USK 15-R (6)  3,10  6800-14500  1530  493 
 
 
 

En rak, högkvalitativ slipmaskin med variabel  
hastighet och tvåhandfattning för ökad kontroll.  
Levereras med 12 eller 6 millimeter spännhylsa. 
     

SLIPDUKSKONER
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SÄKER ANVÄNDNING

- Kontrollera att maskinens varvtal ej överstiger maximalt tillåtna hastighet. 
- Använd alltid förskriven skyddsutrustning. 
- Använd enbart produkten till det den är avsedd att användas till. 
  (våtslipning får endast ske om produkten är anpassad för detta)     
- Vid slipning uppstår gnistor, säkerställ att lättantändligt material ej finns i närheten. 
- Förvara konerna tortt, helst i rumstemperatur. Använd de äldsta produkterna först. 

Mer information kring säker användning finner på FEPAs webbplats. 
www.fepa-abrasives.org/safety/safety-publications/ 

SLIPDUKSKONER
INFORMATION



SLIPDUKSHYLSOR
INFORMATION

KVALITE
ZIRKONIUMOXID
Ett slipkorn i zirkon bryter vid användning nya skäreggar vilket resulterar i att  
produktens egenskaper bevaras under längre tid. Slipkorn i zirkon skiljer sig i på detta vis 
mot slipkorn i aluminiumoxid som vid belastning blir trubbiga vilket minskar  
avverkning och ökar värmeutvecklingen då kontakytan mot materialet blir större. Ett 
slipkorn i zirkon förbättrar således produktens livsläng. 

För att nya skäreggar ska brytas fodras ett högre sliptryck varför produkter i zirkon  
sällan/aldrig används vid slipning med finare korn än 120. Lämpligt vid slipning med hö-
gre averkning i rostfritt stål och vid borttagning av svetsfogar.   
 
KERAMISK
I likhet med ett slipkorn i zirkon bryter ett keramiskt slipkorn vid användning nya  
skäreggar. Ett keramisk korn är i jämförelse med ett slipkorn i zirkon hårdare. Vid  
slipning med keramiska korn fodras därmed ett högre sliptryck för att det keramiska  
slipkornets egenskaper ska erhållas.  
 
Produkter tillverkade med keramiska korn används därför i regel vid de mest krävande 
slipapplikationerna.  Det keramiska kornet erbjuder lång livsläng och mycket hög  
avverkning. Lämplig vid slipning med krav på hög avverkning. 

PRIZMA 
Till skillnad från en konventionell slipduk där mineralerna är slumpvist placerade  
erbjuder slipdukskoner försedda med pyramidformade slipkorn jämnt fördelade över 
ytan en produkt med konsekvent och jämnt slitage. Konsekvent prestanda och förslitning 
gör dessa produkter till den ultimata lösningen för de användare som vill uppnå en bra 
finish och repeterbarhet. 
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