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VELKOMMEN

VELKOMMEN HOS LARKO MAGNET APS

Denne produktbrochure er udarbejdet til jeres virksomhed med det formål at give et
overskueligt billede af vores produkter og løsninger lige fra deres specifikke fordele og
muligheder til deres anvendelsesområder samt tekniske data.
Produkterne er inddelt i forskellige hovedkategorier alt efter deres formål, type og
materiale. Ønsker I uddybende information om priser og dimensioner, kan I finde det i
priskataloget bagerst i denne brochure.
Larko Magnet er en af Europas førende udbydere af kvalitetsmagneter til det professionelle
erhvervsliv. Med et af markedets bredeste sortiment inden for magnetprodukter sikrer vi
vores kunder de mest optimale løsninger på både større såvel som små projekter.
For altid at kunne imødekomme jeres høje krav og forventninger benytter vi udelukkende
råmaterialer af høj kvalitet og samarbejdspartnere, som kan leve op til de internationale
kvalitetskontroller. Disse parametre, kombineret med professionel rådgivning og høj faglig
ekspertise, gør os i stand til at garantere jer effektive løsninger på både kortere og længere
sigt.
Larko Magnet har gennem firmaets mangeårige virke opnået et solidt erfaringsgrundlag
inden for permanente og ikke-permanente magneter. Vi kan derfor rådgive jer fra
projektets begyndelse og tilbyde løsninger, som tager højde for jeres individuelle ønsker og
behov.
Har I behov for yderligere oplysninger om de enkelte produkter, er I velkommen til at
kontakte vores salgsafdeling.

Rigtig god fornøjelse.

Lars Kobberholm
Adm. direktør, Larko Magnet International ApS
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VIRKSOMHEDSPROFIL

MISSION & VÆRDIER
Mission
Vores mission er at tilbyde løsninger, som højner kvaliteten af jeres
arbejde og giver jer bedre resultater. Derudover er det essentielt for
os at formidle produkter, som øger sikkerheden på jeres
arbejdsplads takket være produkternes høje kvalitet og den
professionelle rådgivning.
Værdier
Kompetencer & faglighed
Vi følger nøje den seneste udvikling og sørger altid
for, at vores faglighed er i højsædet, så vi kan
tilbyde jer fremtidssikrede løsninger.
Troværdighed
Vores stærke ekspertise danner grobund for den
troværdighed, som vi nyder godt af hos vores
kunder. Vi skaber tryghed omkring produktet,
og vi forstår at lytte til jeres ønsker.
Innovation
Vi har stor fokus på innovation og nyskabelse, således at vi kan
tilbyde jer skræddersyede løsninger, der imødekommer jeres behov.
Takket være dygtige ingeniører og udenlandske samarbejdspartnere
skaber vi sammen fremtidssikrede løsninger.

INTERNATIONALT SAMARBEJDE
Vi anser det internationale samarbejde for en nødvendighed for at
kunne tilbyde jer som kunde den seneste viden og den bedste
kvalitet.
Vi samarbejder derfor på tværs af grænserne i verden og takket være
etablerede samarbejdsaftaler i Tyskland, Holland, Sverige og Asien
finder I Larko blandt nogle af de største udbydere på det europæiske
marked.
Med disse stærke og kompetente samarbejdspartnere udvikler vi
sammen en unik faglig ekspertise, som vi bruger til både at skabe
nye specielle magnetprodukter samt forbedre de eksisterende.
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GUMMIMAGNETER

RUNDE GUMMIMAGNETER
Disse gummimagneter er runde og er især velegnede
til lakerede og malede overflader.

Larkos runde gummimagneter bruges generelt af
industrien til mange forskellige opgaver. De bruges
desuden ved reklameskilte på biltage, som
lygtebærere, og som hyldeholdere på metaldele mv.

Selve gummidelen indeholder materialet "santoprene",
som beskytter både magneterne og den overflade, de
fastgøres på.

Alle Larkos gummimagneter skal påføres på lakerede
overflader med stor omhu grundet den stærke
magnetisme.

Magneten er den kendte og meget stærke NdFebmagnet, som er støbt ind i den sorte gummidel.
Gummidelen beskytter overfladen mod ridser og skal
altid rengøres før brug. Gummi coatingen sikrer
desuden, at gummimagneten ikke glider ved brug på
glatte overflader.

Hos Larko udbyder vi følgende typer runde
gummimagneter:

Vnr. 60000-60050

GEVINDBØSNING
Materiale
Temperatur
Diameter

- NdFeb
- 60 °C
- 12 - 88 mm

| Overflade
| Styrke

- Santoprene
- Op til 420 N

Denne runde magnet er udstyret med en bøsning med
indvendigt gevind.
• Optimal sikkerhed for fastgørelsen
• Omhyggelig påsætning anbefales
• Stærk holdekraft

Vnr. 60300-60340

INDVENDIGT GEVIND
Materiale
Temperatur
Diameter

- NdFeb
- 60 °C
- 22 - 88 mm

| Overflade
| Styrke

- Santoprene
- Op til 420 N

Denne gummimagnet har indvendigt gevind.
• Optimal sikkerhed for fastgørelsen
• Omhyggelig påsætning anbefales
• Bemærk, at varenr. 60230 (Ø31) er med gennemført
skruehul

Vnr. 60100-60130

UDVENDIGT GEVIND
Materiale
Temperatur
Diameter

- NdFeb
- 60 °C
- 22 - 88 mm

| Overflade
| Styrke

- Santoprene
- Op til 420 N

Denne gummimagnet er udstyret med et udvendigt gevind.
• Optimal sikkerhed for fastgørelsen
• Omhyggelig påsætning anbefales
• Flere forskellige dimensioner fås alt afhængig af kundens behov
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GUMMIMAGNETER

RUNDE GUMMIMAGNETER

Vnr. 60199-60240

INDVENDIG CYLINDERBORING
Materiale
Temperatur
Diameter

- NdFeb
- 60 °C
- 22 - 66 mm

| Overflade
| Styrke

- Santoprene
- Op til 260 N

Denne gummimagnet er udstyret med indvendig
cylinderboring.

•
•
•
•
•

Optimal sikkerhed for fastgørelsen
Omhyggelig påsætning anbefales
Vnr. 60230-F er udført i ferrit
Vnr. 60230-F samt 60240 er vist på billede 2. Disse tåler
begge arbejdstemperaturer på 80 grader C.
Vnr. 60201 er udført med boring og nedsænket hul. Skal
anvendes med en jernfri skrue, der passer til denne type
nedsænkning.
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GUMMIMAGNETER

REKTANGULÆRE GUMMIMAGNETER
Larkos gummimagneter er rektangulære og benyttes
især ved lakerede og malede overflader, da selve
gummidelen både beskytter magneterne og den
overflade, som de fastgøres på.
Gummidelen indeholder materialet "santoprene", som
udgør det beskyttende lag, og selve magneten er den
kendte og stærke NdFeb-magnet, som er støbt ind i
gummidelen. Gummidelen beskytter overfladen for
ridser, og skal altid rengøres før brug. Gummi
coatingen sikrer desuden, at gummimagneten ikke
glider ved brug på glatte overflader.

- NdFeb
- 60 °C.
- 43 mm

Alle Larko Magneters gummimagneter skal påføres på
lakerede overflader med omhu, grundet den stærke
magnetisme.
Hos Larko udbyder vi følgende type rektangulære
gummimagnet:

Vnr. 60400-1-60410-2

INDVENDIGT GEVIND
Materiale
Temperatur
Længde

Larkos rektangulære magneter bruges især af
reklame- og skiltefirmaer, og ses også brugt som
lygtebærere hos politi og sikkerhedsfirmaer mv.

| Overflade
| Styrke
| Bredde

- Santoprene
- Op til 115 N
- 31 mm

Denne gummimagnet er en utroligt stærk rektangulær
magnet, som er udstyret med indvendigt gevind.

•
•
•
•
•
•

Magneten fås med et eller to gevindhuller
Der er NdFeb N48 magneter i gummidelen
Optimal sikkerhed for fastgørelsen
Omhyggelig påsætning anbefales
Varenummer 60400-1 har et skruehul
Varenummer 60410-2 har to skruehuller
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GUMMIMAGNETER

GUMMIMAGNETER MED KLÆB
Disse gummimagneter er udstyret med klæb og er
især velegnede til lakerede og malede overflader.

Larkos runde gummimagneter bruges generelt af
industrien til mange forskellige opgaver.

Magnetens gummidel indeholder materialet
"santoprene", som beskytter både magneten og den
overflade, den fastgøres på.

De bruges desuden ved reklameskilte på biltage, som
lygtebærere, og som hyldeholdere på metaldele mv.

Magneten er den kendte og meget stærke NdFebmagnet, som er støbt ind i den sorte gummidel.

Alle Larkos gummimagneter skal påføres på lakerede
overflader med stor omhu grundet den stærke
magnetisme.

Gummidelen beskytter overfladen mod ridser og skal
altid rengøres før brug.

Hos Larko udbyder vi følgende typer gummimagneter
med klæb:

Vnr. 61402+61406

MED KLÆB
Materiale
Temperatur
Diameter

- NdFeb
- 60 °C
- 22 - 43 mm

| Overflade
| Styrke

- Santoprene
- 30 N

Denne runde gummimagnet er udstyret med dobbeltklæbende
3M på overfladen.

• Optimal sikkerhed ved fastgørelse
• Omhyggelig påsætning anbefales
• Den reducerede holdekraft for denne gummimagnet skyldes
det dobbeltklæbende 3M

Vnr. 60404

MED KLÆB OG HUL
Materiale
Temperatur
Diameter

- NdFeb
- 60 °C
- 31 mm

| Overflade
| Styrke

- Santoprene
- 30 N

Denne runde gummimagnet er udført med hul og har
dobbeltklæbende 3M på overfladen.

• Optimal sikkerhed ved fastgørelse
• Omhyggelig påsætning anbefales
• Den reducerede holdekraft for denne gummimagnet skyldes
det dobbeltklæbende 3M

Larko Magnet International ApS | Mesterlodden 5 | 2820 Gentofte
Tlf.: +45 39 65 48 00 | www.larko.dk |post@larko.dk

GUMMIMAGNETER

GUMMIMAGNETER MED PLADE
Larkos magneter med plade er velegnede til lakerede
og malede overflader. Selve gummimagneterne
indeholder materialet ”santoprene”, der beskytter både
magneterne og den overflade, som de fastgøres på.
Gummidelen beskytter overfladen for ridser, og skal
altid rengøres før brug.

Alle Larko Magneters gummimagneter skal påføres på
lakerede overflader med omhu, grundet den stærke
magnetisme.
Der kan vælges nedenstående type magneter med
plade hos Larko:

Vnr. 61400

UDVENDIGT GEVIND
Materiale
Temperatur
Længde

- NdFeb / metal
- 60 °C
- 97 mm

| Overflade
| Styrke
| Bredde

- Santoprene / metal
- 350 N
- 73 mm

Denne fleksible magnetiske stålplade er udstyret med udvendigt gevind.
Selve magneten er den kendte og stærke NdFeb-magnet, som er støbt
ind i gummidelen.

•
•
•
•
•

Udstyret med fire sorte gummimagneter
Gevind: M6x18
Der er flytbar magnetfod
Optimal sikkerhed for fastgørelsen
Omhyggelig påsætning anbefales

Produktet er udviklet efter samråd med en storkundes ønske og
benyttes især af reklame- og skiltefirmaer samt til militærøvelser.
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