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PRODUKTKATALOG 2020 I SLIPTEKNIK 

SLIPMASKINER STATIONÄRA (ACETI)



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
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BANDSLIPMASKIN 76

En bandslipmaskin för slipning av plana detaljer. Maskinen är anpassad för både torr- och  
våtslipning och kan utrustas med ett antal tillval för att passa just era behov. Som tillval  
kan maskinen, utöver två stycken specialdesignade rullbord för att underlätta slipning av längre 
detaljer, urustas med:  
 
- Totalt fyra stycken arbetsstationer för önskad finnish (3 slibandsstationer + 1 borststation)  
- Torkzon för användning i samband med våtslipning 
- Inverterer för elektronisk justering av slipbandets hastighet (0-3000 Rpm) 
- Tank för automatisk filtrering av kylmedel 
- Utsug med cyklonsystem 



SLIPMASKINER STATIONÄRA

BANDSLIPMASKIN 76 
 
En bandslipmaskin med en  
slipbandsstation. Utrustad med  
slipband 300X1900.

BANDSLIPMASKIN 76 1N + 2S 
 
En bandslipmaskin med en  
slipbandsstation + en borststation. 
Utrustad med slipband 300X1900 
samt borste Ø200X300.

BANDSLIPMASKIN 76 2N 
 
En bandslipmaskin med två stycken 
slipbandsstationer. Utrustad med  
slipband 300X1900. 
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BANDSLIPMASKIN 76 - TILLVAL 
 
Specialdesignade rullbord för att underlätta slipning 
av längre detaljer.

BANDSLIPMASKIN 76 - TILLVAL 
 
Torkzon för användning i samband med våtslipning.

BANDSLIPMASKIN 76 - TILLVAL 
 
Borststation för borste Ø200X300.



SLIPMASKINER STATIONÄRA

BANDSLIPMASKIN 76 - TILLVAL 
 
Utsug med cyklonsystem
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BANDSLIPMASKIN 76 - TILLVAL 
 
Tank för automatisk filtrering av kylmedel 
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BANDSLIPMASKIN 76 2N + 2S 
 
En bandslipmaskin med två stycken  
slipbandsstationer + en borststation. 
Utrustad med slipband 300X1900 
samt borste Ø200X300.

BANDSLIPMASKIN 97
En bandslipmaskin med två fasta hastighetslägen för slipning av plana detaljer. Maskinen 
är anpassad för torrslipning och kan utrustas med ett antal tillval för att passa just era 
behov. Som tillval kan maskinen bland annat urustas med:  
 
- Ett specialdesignat rullbord för att underlätta slipning av längre detaljer
- Totalt två stycken arbetsstationer för önskad finnish (2 slibandsstationer)  
- Inverterer för elektronisk justering av slipbandets hastighet (0-3000 Rpm) 
- Utsug med cyklonsystem 
 
 



SLIPMASKINER STATIONÄRA

BANDSLIPMASKIN 97 2N 
 
En bandslipmaskin med två stycken 
slipbandsstationer. Utrustad med  
slipband 220X1750 

BANDSLIPMASKIN 97 - TILLVAL 
 
Specialdesignat rullbord för att underlätta slipning av 
längre detaljer.

BANDSLIPMASKIN 97 - TILLVAL 
 
Utsug med cyklonsystem
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PLANSLIPMASKIN 143
En bandslipmaskin med två fasta  
hastighetslägen för slipning av plana 
detaljer som kan utrustas med inverter 
för för elektronisk justering av  
slipbandets hastighet (0-3000 Rpm).   

PLANSLIPMASKIN 144
En bandslipmaskin med två fasta  
hastighetslägen för slipning av plana 
detaljer. Som tillval kan maskinen  
utrustas med inverter för för  
elektronisk justering av slipbandets  
hastighet (0-3000 Rpm).   
 



SLIPMASKINER STATIONÄRA

RÖRSLIPMASKIN 150

En bandslipmaskin för slipning av rör. Maskinen är anpassad för torrslipning och kan utrustas med 
ett antal tillval för att passa just era behov. Som tillval kan maskinen, bland annat utrustas med:  
 
- Fyra stycken arbetsstationer för önskad finnish 
- Justerbar matningshastighet (1-5 m/min)  
- Inverterer för elektronisk justering av slipbandets hastighet (0-3000 Rpm) 
- Utsug med centrifugalsystem 
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RÖRSLIPMASKIN 150 2N/3N/4N 
 
Rörslipmaskin med upp till fyra stycken  
arbetsstationer för önskad finnish.  
 
2N - Två stycken slipbandsstationer 
3N - Tre stycken slipbandsstationer 
4N - Fyra stycken slipbandsstationer

RÖRSLIPMASKIN 78 
 
Liten och smidg rörslipmaskin för mindre  
dimensioner av rör.



SLIPMASKINER STATIONÄRA

RÖRSLIPMASKIN 160

En bandslipmaskin för slipning av rör. Maskinen är anpassad för torr- och våtslipning och kan 
utrustas med ett antal tillval för att passa just era behov. Som tillval kan maskinen, bland annat 
urustas med:  
 
- Tre stycken arbetsstationer för önskad finnish 
- Justerbar matningshastigeht (1-5 m/min)  
- Inverterer för elektronisk justering av slipbandets hastighet (0-3000 Rpm) 
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CENTERLESS SLIPMASKIN 65

En bandslipmaskin med två fasta hastighetslägen för centerlesslipning av rör. Maskinen är  
anpassad för våtslipning och kan utrustas med ett antal tillval för att passa just era behov.  
Som tillval kan maskinen, bland annat urustas med:  
 
- Tre stycken arbetsstationer för önskad finnish 
- Tank för automatisk filtrering av kylmedel 
 
 
 
 



SLIPMASKINER STATIONÄRA

CENTERLESS SLIPMASKIN 65 - TILLVAL 
 
Tank för automatisk filtrering av kylmedel 

RÖRSLIPMASKIN 60

En bandslipmaskin för radieslipning av rör.  
 

PRODUKTKATALOG 2020 I 16



SLIPMASKINER STATIONÄRA

17 I PRODUKTKATALOG 2020

RÖRSLIPMASKIN 56

En bandslipmaskin med två fasta hastighetslägen för radieslipning av rör.  
 

RÖRSLIPMASKIN 142

En bandslipmaskin för radieslipning av rör.  
 



SLIPMASKINER STATIONÄRA

RÖRSLIPMASKIN 130

En bandslipmaskin med justerbar bandposition (horisontellt eller vertikalt läge) och två fasta  
hastighetslägen för radieslipning av rör.  

ART. 130
Horisontell 

position
ART. 130
Vertikal  
position
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BORSTGRADNINGSMASKIN 92

En borstgradningsmaskin utrustad med en arbetsstation  
och två fasta hastighetslägen för gradning av rör. 
 
 

BORSTGRADNINGSMASKIN 81

En borstgradningsmaskin utrustad med två stycken  
arbetsstationer och två fasta hastighetslägen för  
gradning av rör. 
 



SLIPMASKINER STATIONÄRA

KANTAVGRADNINGSMASKIN 37

En kantavgradningsmaskin, med automatisk matning  
som tillval, för kantgradning av ståldetaljer.  
 
 

KANTFASNINGSMASKIN 93

En kantfasningsmaskin med justerbar  
vinkelinställning och behändigt rullbord  
som tillval för ökad flexibilitet.  
 

TILLVAL
Automatisk 
matning
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KANTFASNINGSMASKIN 141

En kraftfull kantfasningsmaskin med  
justerbar vinkelinställning och behändigt  
rullbord för ökad flexibilitet.  
 

KANTFASNINGSMASKIN 43

En liten och smidig kantfasningsmaskin för  
fasning av mindre detaljer.   
 
 



SLIPMASKINER STATIONÄRA

BÄNKSLIPMASKIN 86

En liten och smidig bänkslipmaskin för  
allmän slipning. Som tillval kan maskinen  
utrustas med inverterer för elektronisk 
justering av slipbandets hastighet  
(0-3000 Rpm).    
 
 

PELARSLIPMASKIN 87

En pelarslipmaskin för allmän slipning. Som 
tillval kan maskinen utrustas med inverterer 
för elektronisk justering av slipbandets  
hastighet (0-3000 Rpm).     
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BÄNKSLIPMASKIN 82

En liten och smidig bänkslipmaskin för allmän 
slipning och polering. Som tillval kan maskinen 
utrustas med inverterer för elektronisk justering 
av slipbandets och polerskivans hastighet  
(0-3000 Rpm).     
 
 
 

BÄNKSLIPMASKIN 136

En liten och smidig bänkslipmaskin för allmän 
slipning. Som tillval kan maskinen utrustas med 
inverterer för elektronisk justering av  
slipbandets och slipskivans hastighet  
(0-3000 Rpm).   
 

TILLVAL
Inverter



SLIPMASKINER STATIONÄRA

BÄNKSLIPMASKIN 22

En liten och smidig bänkslipmaskin med  
justerbar bandposition (horisontellt  
eller vertikalt läge) för allmän slipning.   
 
 
 
    

PELARSLIPMASKIN 45

En pelarslipmaskin med justerbar  
bandposition (horisontellt eller  
vertikalt läge) för allmän slipning.   
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BÄNKSLIPMASKIN 89

En liten och smidig bänkslipmaskin med  
justerbar bandposition (horisontellt  
eller vertikalt läge) för allmän slipning och  
polering. Som tillval kan maskinen utrustas  
med inverterer för elektronisk justering av  
slipbandets och polerskivans hastighet  
(0-3000 Rpm).       

BÄNKSLIPMASKIN 135

En liten och smidig bänkslipmaskin med  
justerbar bandposition (horisontellt  
eller vertikalt läge) för allmän slipning.  
Som tillval kan maskinen utrustas med  
inverterer för elektronisk justering av  
slipbandets och polerskivans hastighet  
(0-3000 Rpm).   
 



SLIPMASKINER STATIONÄRA

PELARSLIPMASKIN 16/07/63

En pelarslipmaskin med två fasta hastigheteslägen 
och justerbar bandposition (horisontellt eller  
vertikalt läge) för allmän slipning. Som tillval kan 
maskinen bland annat utrustas med utsug.   
 
 
 
 

TILLVAL

INKLUSIVE SKYDD  

TILLVAL

ART. 63

ART. 07

ART. 16
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PELARSLIPMASKIN 08
En pelarslipmaskin med två fasta  
hastighetslägen och justerbar bandposition 
(horisontellt eller vertikalt läge) för allmän 
slipning. Som tillval kan maskinen, bland  
annat, utrustas med utsug.  
 
 
 
 

PELARSLIPMASKIN 06
En pelarslipmaskin med två fasta  
hastighetslägen och justerbar bandposition 
(horisontellt eller vertikalt läge) för allmän 
slipning. Som tillval kan maskinen, bland  
annat, utrustas med utsug.  
 
 
 
 

TILLVAL



SLIPMASKINER STATIONÄRA

PELARSLIPMASKIN 05
En pelarslipmaskin med två fasta  
hastighetslägen och justerbar bandposition  
(horisontellt eller vertikalt läge) för allmän  
slipning och polering. Som tillval kan maskinen, 
bland annat, utrustas med utsug.  
 
 
 
 

PELARSLIPMASKIN 127
En pelarslipmaskin med två fasta  
hastighetslägen och justerbar bandposition  
(horisontellt eller vertikalt läge) för allmän  
slipningoch polering. Som tillval kan maskinen, 
bland annat, utrustas med utsug.  
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BANDSLIPMASKIN 67

En bandslipmaskin för allmän  
slipning. Som tillval kan maskinen 
utrustas med utsug.  
 
 
 
 
    

BANDSLIPMASKIN 33

En bandslipmaskin med två fasta  
hastighetslägen för allmän slipning. 
Som tillval kan maskinen utrustas  
med utsug.  
 
 
 
 
    



SLIPMASKINER STATIONÄRA

BANDSLIPMASKIN 38

En bandslipmaskin med två fasta  
hastighetslägenför allmän slipning.  
Som tillval kan maskinen utrustas  
med utsug. (Inklusive skydd)  
 
 
 
 
    

BANDSLIPMASKIN 90

En bandslipmaskin med två fasta  
hastighetslägen för allmän slipning. 
Som tillval kan maskinen utrustas  
med utsug.  
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BANDSLIPMASKIN 73N

En vertikal bandslipmaskin med två fasta  
hastighetslägen och ställbart mothåll för  
slipning av plana och vinklade detaljer  
Som tillval kan maskinen utrustas  
med utsug.  
 
 
 
 

RONDELLSLIPMASKIN 24

En vertikal rondellslipmaskin med två  
fasta hastighetslägen och ställbart  
mothåll. Som tillval kan maskinen  
utrustas med utsug.  
 

 
 
 
    



SLIPMASKINER STATIONÄRA

RONDELLSLIPMASKIN 62

En vertikal rondellslipmaskin med två  
fasta hastighetslägen och ställbart  
mothåll. Som tillval kan maskinen 
utrustas med utsug.  
 

 
 
 
 

RONDELLSLIPMASKIN 52

En vertikal rondellslipmaskin med två  
fasta hastighetslägen och ställbart  
mothåll. Som tillval kan maskinen 
utrustas med utsug.  
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RONDELLSLIPMASKIN 98

En horisontell rondellslipmaskin.  
för slipning av plana ytor. Som  
tillval kan maskinen utrustas  
med utsug.  
 

 
 
 
 

PELARSLIPMASKIN 21

En pelarslipmaskin med två fasta  
hastighetslägen, justerbar bandposition  
(horisontellt eller vertikalt läge) och 
ställabrt mothåll för rondellslip. Som  
tillval kan maskinen utrustas med  
utsug.  
 

 
 

TILLVAL

Dammsug



SLIPMASKINER STATIONÄRA

PELARSLIPMASKIN 30

En pelarslipmaskin med två fasta  
hastighetslägen, justerbar bandlängd för 
bättre livslängd och ökad flexibilitet samt 
ställabrt mothåll för rondellslip. Som  
tillval kan maskinen utrustas med utsug.  
 
 

 
 

PELARSLIPMASKIN 99

En pelarslipmaskin med två fasta  
hastighetslägen, justerbar bandposition  
(horisontellt eller vertikalt läge) och 
ställabrt mothåll för rondellslip. Som  
tillval kan maskinen utrustas med utsug.  
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PELARSLIPMASKIN 32

En pelarslipmaskin med två fasta  
hastighetslägen för slipning och polering. 
För bättre livslängd och ökad flexibilitet 
kan bandlängden justeras. Som tillval  
kan maskinen utrustas med utsug.  
 
 

 
 

PELARSLIPMASKIN 26

En pelarslipmaskin med två fasta  
hastighetslägen för slipning och polering.  
Som tillval kan maskinen utrustas med  
utsug.  
 
 

 
 
    

TILLVAL



SLIPMASKINER STATIONÄRA

BANDSLIPMASKIN 28

En bandslip med två fasta hastighetslägen  
och justerbar bandlängd för bättre  
livslängd och ökad flexibilitet. Som tillval  
kan maskinen utrustas med utsug.  
 

 
 
 
    

PELARSLIPMASKIN 34

En pelarslipmaskin med två fasta  
hastighetslägen för slipning. För  
bättre livslängd och ökad flexibilitet 
kan bandlängden justeras. Som tillval  
kan maskinen utrustas med utsug.  
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BANDSLIPMASKIN 68
En pelarslipmaskin med två fasta hastighetslägen 
för slipning och polering. För bättre livslängd 
och ökad flexibilitet kan bandlängden justeras. 
Som tillval kan maskinen utrustas med utsug  
och inverter för elektronisk justering  av  
hastighet (0-3000 Rpm) 
 
 
 

BANDSLIPMASKIN 29

En bandslip med två fasta hastighetslägen  
och justerbar bandlängd för bättre  
livslängd och ökad flexibilitet. Som tillval  
kan maskinen utrustas med utsug.   
 
 
 
 
    

TILLVAL
Dammsug

TILLVAL



SLIPMASKINER STATIONÄRA

BANDSLIPMASKIN 57
En bandslip med två fasta hastighetslägen  
och justerbar bandlängd för bättre livslängd  
och ökad flexibilitet. Som tillval kan maskinen  
utrustas med utsug och inverter för  
elektronisk justering av slipbandets  
hastighet (0-3000 Rpm).   
 
 
 

BANDSLIPMASKIN 128

En bandslip med två fasta hastighetslägen  
och justerbar bandlängd för bättre livslängd  
och ökad flexibilitet. Som tillval kan maskinen  
utrustas med utsug och inverter för  
elektronisk justering av slipbandets  
hastighet (0-3000 Rpm).   
 
 
 

TILLVAL

TILLVAL
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PELARSLIPMASKIN 72
En pelarslipmaskin med två fasta hastighetslägen 
för slipning och polering. För bättre livslängd 
och ökad flexibilitet kan bandlängden justeras. 
Som tillval kan maskinen utrustas med  
utsug och inverter för elektronisk justering av 
hastighet (0-3000 Rpm).   
 
 
 

BANDSLIPMASKIN 58

En bandslip med två fasta hastighetslägen  
och justerbar bandlängd för bättre livslängd  
och ökad flexibilitet. Som tillval kan maskinen  
utrustas med utsug och inverter för  
elektronisk justering av slipbandets  
hastighet (0-3000 Rpm).   
 
 
 

TILLVAL

TILLVAL



SLIPMASKINER STATIONÄRA

POLERMASKIN 66/74
En polermaskin med två fasta hastighetslägen. Som tillval  
kan maskinen utrustas med utsug.   
 
 
 
 
    

 

PELARSLIPMASKIN 70

En pelarslipmaskin med två fasta hastighetslägen 
för slipning och polering. För bättre livslängd 
och ökad flexibilitet kan bandlängden justeras. 
Som tillval kan maskinen utrustas med utsug och 
inverter för elektronisk justering av hastighet  
(0-3000 Rpm).   
 
 
 

TILLVAL

ART. 74 ART. 66
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POLERMASKIN 27/46
En polermaskin med två fasta hastighetslägen. Som tillval  
kan maskinen utrustas med utsug och inverter för  
elektronisk justering av hastighet (0-3000 Rpm).   
   
 
 
 
 
    

ART. 27

ART. 46

TILLVAL

TILLVAL

POLERMASKIN 71
En polermaskin med två fasta hastighetslägen. Som tillval  
kan maskinen bland annat utrustas med utsug och  
inverter för elektronisk justering av hastighet (0-3000 Rpm).   
   
 
 
 
 
    



SLIPMASKINER STATIONÄRA

POLERMASKIN 95
En höj- och sänkbar polermaskin med två  
fasta hastighetslägen. Som tillval kan maskinen 
utrustas med utsug och inverter för  
elektronisk justering av hastighet (0-3000 Rpm).   
   
 
 
 
 

POLERMASKIN 139
En polermaskin med inverter för elektronisk 
justering av hastighet (0-3000 Rpm). Som tillval 
kan maskinen utrustas med utsug.   
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POLERMASKIN 140
En polermaskin med inverter för elektronisk 
justering av hastighet (0-3000 Rpm). Som  
tillval kan maskinen utrustas med utsug.     
   
 
 
 
 
    

POLERMASKIN 132
En liten och smidig bänkmaskin som kan  
utrustas med inverter för elektronisk  
justering av hastighet (0-3000 Rpm),  
pelarställ och utsug som tillval.   
   
 

 
 
 

TILLVAL



SLIPMASKINER STATIONÄRA

SLIPMASKIN 133
En liten och smidig bänkmaskin som kan  
utrustas med inverter för elektronisk  
justering av hastighet (0-3000 Rpm),  
pelarställ och utsug som tillval.   
 

 
 
 
    

BÄNKSLIPMASKIN 134
En liten och smidig bänkmaskin för slipning 
och polering som kan utrustas med inverter för 
elektronisk justering av hastighet (0-3000 Rpm),  
pelarställ och utsug som tillval.   
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BORRSLIPMASKIN 101
En borrslipmaskin med två stycken  
slipstationer för slipning av borrspetsar  
Som tillval kan maskinen utrustas med  
utsug.   
 
 
 
 
    

ASP 04
Utsug med centrifugalsystem för uppsamling  
av slipdamm. 
 
 



SLIPMASKINER STATIONÄRA

ASP 03
Utsug med centrifugalsystem för uppsamling  
av slipdamm. 
 
 
    

 
 
 

HP2/HP4
Utsug med cyklonsystem för  
uppsamling av slipdamm. 
 
 

 
 
    

 

HP2

HP4
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