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Produktöversikt 

Maskinskydd till 

maskiner med 

skärande 

bearbetning 



Vi som jobbar på EKM Komponenter AB har många års erfarenhet av maskinskydd till 

bearbetningsmaskiner. I vår verkstad tillverkar och renoverar vi bland annat teleskopskydd, 

rullgardiner och kundanpassade avstrykare.  

 

Vi har ett brett utbud av olika maskinskydd som tex teleskopskydd, bälgar, avstrykare och 

rullgardiner. Dessutom har vi även oljeskimmrar, spåntransportörer samt ett profilsystem i 

aluminium. 

 

Vi hoppas att Du finner något intressant bland urvalet av produkter vi presenterar. Vill Du veta mer är 

Du alltid välkommen att kontakta oss eller beställa vår kostnadsfria produktkatalog. 
 

Teleskopskydd 

 

Vi renoverar…… 

 

Teleskopskydd kan ofta renoveras istället för att köpa in ett 

nytt. Även om vissa lådor i skyddet skulle vara så skadade att 

dessa inte går att renovera kan vi renovera skyddet genom att 

ersätta de skadade lådorna med nya och renovera övriga som 

vanligt. 

 

……och bygger nytt. 

 

Helt nya teleskopskydd beställs antingen genom att det gamla 

skyddet skickas till oss för uppmätning eller genom att skicka 

en ritning till oss.   

Bälgar 

 

Bälgar finns för många olika miljöer och användningsområden. 

Allt från medicinsk utrustning till bearbetningsmaskiner. 

Modellerna och materialen varierar stort, tex små eller stora 

cylindriska i neoprengummi eller polyuretan, takformade eller U-

formade bälgar i läder, polyuretan, PVC, självsläckande, för 

höga temperaturer osv. Möjligheterna är många. 
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Avstrykare 

 

Vi har avstrykare på standardlängder samt måttanpassade efter 

kundens gejder och önskemål. 

Spåntransportörer 

 

Spåntransportörer finns som skraptransportörer, lamelltransportörer 

samt magnettransportörer. Vi säljer alla tre varianterna. 
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Rollo / Rullgardiner 

 

Vi bygger kundanpassade rollos som kan förses med en mängd 

olika typer av dukar beroende på den miljö rollon skall sitta i. 

Dukarna kan vara av PVC-belagd textil, självsläckande material, 

gummi mm 

Rollos kan fås både med eller utan kassett. Vi har även möjlighet 

att byta duk på gamla rollos. 
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Oljeskimmer 

 

Oljeskimmern avlägsnar lätt olja från ytan av kyl- och smörjmedium 

och förlänger därmed livslängden för mediet vilket bidrar till bättre 

effektivitet i produktionen. 

 Oljeskimmrarna är kompakta och driftsäkra med lång livslängd, 

enkla att montera och den kompakta storleken gör att de passar till 

nästan alla CNC maskiner. 

 

Lamellmattor 

 

Lamellmattor är ett enkelt och effektivt skydd som kan användas 

både som släpskydd och på rulle. 

Vi har lamellmattor från 3 mm tjocklek upp till 35 mm. 

Lamellmattorna kan vara helt i aluminium eller av en kombination 

av metall och textil eller gummi 

Teleskopfjädrar 

 

Teleskopfjädrar finns i en mängd olika storlekar och är ett utmärkt 

skydd för spindlar mot smuts, spånor och annan mekanisk 

påverkan. Som standard görs teleskopfjädrarna av härdat, 

blånerat stål men kan även fås i ett rostfritt utförande. 

Vi hoppas att Du finner något intressant bland urvalet av produkter vi presenterat. Vill Du veta mer är 

Du alltid välkommen att kontakta oss eller beställa vår kostnadsfria produktkatalog. 

Aluminiumprofiler 

 

Vi säljer även ett profilsystem i aluminium av märket MiniTec. 

Deras smarta fästsystem och standardiserade sortiment gör det 

enkelt och snabbt att konstruera och montera olika applikationer.  
 



Kontaktuppgifter 

 

Huvudkontor 

 

EKM Komponenter AB 

Bruksvägen 3 

861 92 BERGEFORSEN 

 

Tel: 060-800 65 

Fax: 060-800 64 

 

e-post: info@ekmab.eu 

 

Hemsida: www.ekmab.eu 

 

 

Säljkontor Stockholm 

 

Tel: 0720-63 12 36 


