SKRUTREKKER og SKRUTREKKER M/SKRUEAUTOMAT
• Tiltrekning og fjerning av skruer i gips og ulike trematerialer
• Boring i stål og aluminium
• Tiltrekning av båndede skruer i gips og ulike trematerialer
BORMASKIN
• Tiltrekning og fjerning av skruer i gips og ulike trematerialer
• Montering av gips mot stålrammer
• Montering med staps etc.
SLAGBORMASKIN
• Boring med slag i harde materialer som betong og steinmaterialer
• Boring uten slag i tre, stål, aluminium etc.
• Tiltrekning/fjerning av treskruer, maskinskruer etc. uten slagfunksjon
BORHAMMER
• Boring med slag i harde materialer som betong og steinmaterialer
• Boring uten slag i tre, stål, aluminium etc.
KOMBIHAMMER
• Boring med slag i harde materialer som betong, fliser og ulike steinmaterialer etc.
• Boring uten slag i tre, stål, aluminium etc.
• Meiselarbeid i betong, fliser, tegl og ulike steinmaterialer med
rotasjonsstopp
• Sporgraving og kanting
MEISELHAMMER
• Meiselarbeid som fjerning av fliser, støp, fug og pigging i betong
og ulike steinmaterialer
BREKKHAMMER
• Meiselarbeider i bl.a. gulv, fundament, betong, asfalt og veier etc.
MUTTERTREKKER
• Tiltrekning og fjerning av bolter og muttere i ulike materialer
• Service og vedlikehold av kjøretøy og maskiner

HØVEL
• Høvling og planering av ulike typer tre og paneler
• Lafting etc.
OVERFRES
• Trebearbeiding, sporfresing og kantfresing
PLANSLIPER / EKSENTERSLIPER
• Pussing, sliping og polering av trematerialer og metallflater
BÅNDSLIPER
• Pussing og sliping av trematerialer og ulike flater belagt med trevirke
• Pussing og sliping av ulike metallflater
• Fjerning av rust, gammel maling etc.
• Overflatepussing av betong, skifer og ulike steinmaterialer
POLER- /SLIPEMASKIN
• Pussing og sliping av trematerialer og metallflater
• Fjerning av rust, gammel maling etc.
• Overflatesliping og mattsliping av trematerialer før maling
• Pussing og polering av lakkerte metallflater som biler, båter, hvitevarer etc.
RETTSLIPER
• Polering og sluttbearbeiding av sveiseskjøter etc. i stål og metaller
• Polering av gjengeskjær, verktøy og andre smådeler
• Innvendig sliping av verktøy og maskindeler
VINKELSLIPER
• Kapping, sliping og overflatebehandling i ulike metaller, stål- og
steinmaterialer
• Fjerning av støp og fug etc.
KAPPEMASKIN
• Kutting av ulike metall- og stålmaterialer som rør, stenger, formede
stålelementer og kledningsplater etc.

SIRKELSAG
• Kapping og skråskjæring i ulike materialer

BETONGSLIPER
• Sliping av betong og ulike steinmaterialer som naturstein, tegl,
marmor, klinker etc.

KAPP- /GJÆRSAG
• Kapping og skråskjæring i ulike materialer

BETONGKUTTER
• Kutting og rissing i betong og ulike steinmaterialer

STIKKSAG
• Skjæring av ulike typer materialer som tre, stål, aluminium, plast,
rustfritt stål og tynne, bløte bygningsmaterialer etc.
• Formskjæring og utskjæring i ulike materialer

PLATESAKS / PLATETYGGER
• Plateskjæring av metaller og ulike stålmaterialer som stål, rustfritt
stål, messing, kobber, aluminium og blikk etc.
• Kutting av lær og fiberplater

BAJONETTSAG
• Skjæring av ulike typer materialer som tre, stål, aluminium og plast etc.
• Kapping av stålrør og profiler
• Diverse grovarbeider som utskjæring av dører og vinduer etc.

INDUSTRISTØVSUGER
• Oppsuging av støv, avkapp og spon av ulike materialer
• Rengjøring og oppsuging av flytende væske
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