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PRODUKTKATALOG 2020 I SLIPTEKNIK 

KAPSKIVOR OARMERADE



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



KAPSKIVOR OARMERADE

Art nr  Beskrivning         Antal per kolli
1510-0771 150x1x20 mm 40A 60 O B (80 m/s)     10  
1512-0705 180x1x32 mm 40A 60 P B (80 m/s)     30  
 

KAPSKIVA OARMERAD 40A 60 O/P
 En oarmerad kapskiva med grövre korn främst 
avsedd för större dimensioner av härdat  
verktygsstål och HSS-stål. Bland annat lämplig 
för kapning av stansar och utstötare. 

KAPSKIVA OARMERAD M10A
En oarmerad kapskiva med grövre korn främst 
avsedd för större dimensioner av härdat  
verktygsstål och HSS-stål. Bland annat lämplig 
för kapning av stansar och utstötare. 

Art nr  Beskrivning         Antal per kolli 
1510-0722 100x1x20 mm M10A 60 O B  (80 m/s)     10 

KAPSKIVA OARMERAD A70
En oarmerad kapskiva främst avsedd för härdat 
verktygsstål och HSS-stål. En storsäljare när det 
kommer till oarmeade kapskivor, bland annat 
lämplig för kapning av stansar och utstötare. 

Art nr  Beskrivning         Antal per kolli
1075-0035 150x1x20 mm A70-P5-B (80 m/s)      10 
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KAPSKIVOR OARMERADE

*För övriga kvalitéer, dimensioner och kornstorlekar, kontakta oss för offert. 
 
Art nr  Beskrivning         Antal per kolli
1512-2220 125x0,8x20 mm 40A 80 P B20 (80 m/s)     50 
1510-0736 150x1x20 mm 40A 80 P B20 (80 m/s)     10 
1510-0743 150x1,5x20 mm 40A 80 P B20 (80 m/s)     10 
1512-1469 150x2x20 mm 40A 80 P B20 (80 m/s)     10 
1510-0729 200x1x20 mm 40A 80 P B20 (80 m/s)     10 
1510-0764 200x1,5x20 mm 40A 80 P B20 (80 m/s)     10 
1512-5401 225x1,5x32 mm 40A 80 P B20 (80 m/s)     30 
1510-0780 300x2x25,4 mm 40A 80 P B20 (80 m/s)     10 

KAPSKIVA OARMERAD 40A 80 P

En oarmerad kapskiva främst avsedd för härdat 
verktygsstål och HSS-stål. En storsäljare när det 
kommer till oarmeade kapskivor, bland annat  
lämplig för kapning av stansar och utstötare. 
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*För övriga kvalitéer, dimensioner och kornstorlekar, kontakta oss för offert. 
 
Art nr  Beskrivning         Antal per kolli
1512-3506 125x0,7x20 mm 40A 100 R B90 (80 m/s)     50
1510-0785 125x1x20 mm 40A 100 R B90 (80 m/s)     10 

KAPSKIVA OARMERAD 40A 100 R
 
En oarmerad kapskiva med finare korn främst 
avsedd för mindre dimensioner av härdat  
verktygsstål och HSS-stål. Bland annat lämplig 
för kapning av stansar och utstötare. 



KAPSKIVOR OARMERADE

*För övriga kvalitéer, dimensioner och kornstorlekar, kontakta oss för offert. 
 
Art nr  Beskrivning         Antal per kolli
1076-1680 250x1,5x32 mm AA46-O5-B80 (80 m/s)     10 
 
1076-0355 300x2x32 mm AA46-O5-B80 (80 m/s)     30
 

KAPSKIVA OARMERAD AA46

En laberatoriekapskiva främst avsedd  
för materialanalyser.  

*För övriga kvalitéer, dimensioner och kornstorlekar, kontakta oss för offert. 
 
Art nr  Beskrivning         Antal per kolli
1512-2151 250x1,5x32 mm 35A 70 M 6 B70 (80 m/s)    30 
 
1512-2472 300x2x32 mm 35A 54 M 15 B70 (80 m/s)     30

1512-5653 300x2x32 mm 35A 70 J 15 B70 (50 m/s)     30 

1512-4477 350x2,5x32 mm 35A 60 L 15 B70 (50 m/s)    20 

KAPSKIVA OARMERAD 35A

En laberatoriekapskiva främst avsedd  
för materialanalyser.  
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KAPSKIVOR OARMERADE

*För övriga kvalitéer, dimensioner och kornstorlekar, kontakta oss för offert. 
 
Art nr  Beskrivning         Antal per kolli
1512-4659 250x0,7x22 mm 10A 120 P R20 (80 m/s)     50
1512-5828 250x1,0x22 mm 10A 120 P R20 (80 m/s)     50 

KAPSKIVA GUMMIBUNDEN 10A 120 P
 
En oarmerad kapskiva med hög precision för mycket fina 
snitt. Lämlig för detalj- och labratoriekapning.
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PRODUKTKUNSKAP
KAPSKIVOR OARMERADE
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MÄRKNING AV KAPSKIVOR

*Förtydliganden 
KORNSTORLEK 46 (Grov) - 120 (Fin)  
Grova korn hög avverkning smatidigt som det leder till att skivan blir hårdare. I regel skär 
mjukare skivor lättare varför häsyn också bör tas till skivans hårdhet.  
HÅRHET E (Mycket mjuk) - U (Mycket hård)
Skivans hårdhet påverkas även av skivans täthet, kvalité och storlek på slipkorn samt 
bindemedlet.  
TÄTHET 4 (Tät) - 17 (Öppen) 
En tät skiva är mindre porös vilket minskar risken för att slipkornen släpper. Samtidig 
kyler och skär en öppen skiva bättre. 
BINDEMEDEL B (Fenoplats/Backelit) R (Gummi)
 
 



 

 

ANVÄNDNINGSREKOMENDATIONER

- Kontrollera att maskinens varvtal ej överstiger maximalt tillåtna hastighet. 
- Kontrollera att maskinens sprängskydd är monterat och intakt.
- Vid montering - Använd alltid medfäljande pappersflänsar. Kontrollera att flänsar  
  är hela, av sammastorlek och fria från smuts.    
- Använd alltid förskriven skyddsutrustning. 
- Använd enabart produkten till det den är avsedd att användas till. 
  (Kapskivor används endast för att kapa, slipa inte med en kapskiva. Kapskivor utan  
  vävförstärkning får inte användas i handhållna maskiner. Användning endast tillåten i  
  innesluten maskin. Kapning med kylmedel får endast ske om produkten är anpassad för detta)     
- Skivorna är känsliga för stötar. Lagring och transport bör därför ske varsamt.  
- Förvara skivorna tortt, helst i rumstemperatur. Använd de äldsta produkterna först. 
- För friläggande av nya slipkorn bör matningshastigheten ej vara för låg. 

Mer information kring säker användning finner på FEPAs webbplats. 
www.fepa-abrasives.org/safety/safety-publications/  
 
Bakelitprodukter har en begränsad livsläng. Dessa produkter bör användas inom tre år vart 
efter funktion och säkerhet inte kan garanteras. För information kring bäst före datum, se  
datummärkningen på slipskivan. För högsta kvalité och säkerget rekomendera vi att dessa  
produkter inte används efter angivet datum.   

PRODUKTKUNSKAP
KAPSKIVOR OARMERADE
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