WILLBRANDT
Gummiteknik A/S

Snerydningsudstyr og reservedele
til lufthavne, vejvæsen og entreprenører

Sneskær, slid- og forbrugsdele
i polyuretan, gummi og stål

Kom sikkert gennem

vinteren

På det store lager i Haslev, syd for
København, lagerføres alle gængse
dimensioner i gummi og polyuretan samt stål.
Vi kan levere til alle typer plove.
Derudover lagerføres et stort antal
færdigvarer som f.eks.:
• Spredetallerken til Nido saltspredere og
nav dertil
• Diverse stålskær og specialstålskær med
carbid-indsatser
• Bolte og møtrikker
• Anslagsbuffere og dæmpere i gummi
og PUR

POLYURETAN

• Glidesko i polyuretan
• Støbte polyuretanskær til mange
forskellige plove

WILLBRANDT Gummiteknik A/S kan rådgive indenfor
valg af materiale og hårdhed. Desuden er vi i stand til
at skære og bore, så produkterne er monteringsklare.

• Diverse ophæng

Størrelser

STÅL
MATERIALE/HÅRDHED
Gummi NBR/SBR SHORE 80-85 A

Et speciale er lufthavne, hvor vi har udviklet en
materialesammensætning, som giver op mod 40%
længere levetid i forhold til andre polyuretanskær.
Derudover er vi i stand til at levere fra lager til alle de
plove, som normalt anvendes i lufthavnene.
Vi leverer ligeså andre artikler såsom
hjulstop/wheel chocks.

DIVERSE

GUMMI

6000 x 125 x 20 mm
6000 x 125 x 25 mm
6000 x 150 x 25 mm
3050 x 150 x 30 mm
1800 x 165 x 30 mm
3050 x 200 x 30 mm
3050 x 150 x 50 mm
3650 x 200 x 40 mm
3680 x 280 x 40 mm
3050 x 200 x 50 mm
3500 x 250 x 50 mm
3800 x 300 x 50 mm
3050 x 250 x 60 mm

Størrelser

POLYURETAN
3050 x 200 x 30 mm
3050 x 150 x 50 mm
3050 x 200 x 50 mm
3050 x 250 x 60 mm
• Formstøbt Schmidt
• Formstøbt Øveraasen
• Formstøbt Arctic og
Arctic flex ophæng

MATERIALE/HÅRDHED
SHORE 80-85 A

WILLBRANDT Gummiteknik A/S har gennem årtier
været kendt som en pålidelig leverandør af slid- og
forbrugsdele og er altid klar, når vinteren sætter ind.

GUMMI

WILLBRANDT Gummiteknik A/S
Finlandsgade 29
4690 Haslev
Denmark
Phone +45 56870164
info@willbrandt.dk
www.willbrandt.dk
www.willbrandt.se
www.willbrandt.dk/en

willbrandt.dk

Branch office Hannover
Reinhold-Schleese-Straße 22
30179 Hannover
Germany
Phone +49 511 99046-0
Fax 		 +49 511 99046-30
hannover@willbrandt.de

willbrandt.dk/en

WILLBRANDT KG
Schnackenburgallee 180
22525 Hamburg
Germany
Phone +49 40 540093-0
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+49 40 540093-47
info@willbrandt.de
www.willbrandt.de

willbrandt.de
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Tilmeld dig
nyhedsbrevet

TransQ

Copenhagen | Hamburg | Hannover | Berlin | Paris

Qualified

