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OM OSS
HR MASKIN AS

HISTORIE
HR MASKIN AS fylte 25 år i 2019.  Vi er datterselskap av et av 
Norges eldste selskaper (etablert i 1823), og har i mange år vært 
leverandør av spesialløsninger innenfor maskiner og utstyr til norsk 
industri.

HR Maskin er under utvikling, og har de siste årene fått 3 nye 
avdelinger; førerstoler, ovner og bio-varme.  Se vår hjemmeside for 
mer informasjon om disse varegruppene.

SPESIALISTER
I motsetning til mange av våre konkurrenter, har vi magnetbore-
maskiner og kjernebor for metall som vårt spesialfelt. Vi var en av de 
første selskapene i Norge som startet opp med denne teknologien, 
og har mange års erfaring sammen med våre leverandører.

Som eneste leverandør tilbyr vi kurs og opplæring både til forhandle-
re og sluttbrukere innenfor vårt fagområde.  Kjerneborskolen er blitt 
et kjent begrep i Norge.

ASSISTANSE
Magnetboremaskiner og kjernebor er for mange, både forhandlere 
og brukere, et spesialprodukt.  Både selgere og kjøpere er derfor 
velkommen til å søke råd hos oss både i forhold til valg og bruk av 
maskiner og utstyr.  HR Maskin skal være synonymt med trygghet, 
sikkerhet og gode driftsikre løsninger.

LEVERING
Fordi vi ønsker å være din foretrukne leverandør innenfor våre 
fagområder, erkjenner vi at vi må være bedre enn våre konkurrenter 
på tilgjengelighet og levering.  Vi har derfor et omfattende lager i 
Norge, og har dermed den leveringsdyktighet og fleksibillitet som er 
nødvendig i krevende leveringssituasjoner.

RESPONSTID
Alle henvendelser besvares så fort som mulig, og senest innen 
utgangen av samme arbeidsdag.  Bestilte varer som er på lager, 
sendes samme virkedag hvis bestillingen er mottatt før kl. 14.  Gjelder 
både postpakker og stykkgods.

VAREMERKER
Vi samarbeider med kjente og ledende merkeleverandører innenfor 
våre spesialfelt.  Leverandører og produsenter med lang erfaring og 
høy tillit blant brukere over hele verden.

PREKVALIFISERT
HR Maskin AS er prekvalifisert leverandør innenfor både Achilles 
JQS og Trans Q.

MGF

Vi er medlem av Maskingrossistenes Forening, en 
bransjeforening som samler og styrker.

MGF jobber for godkjente standarder for bransjen, som 
støttes av majoriteten av norske og nordiske maskinle-
verandører, og sikrer dermed en enhetlig behandling i 
markedet. MGF har 118 medlemsbedrifter i Norge.

DENNE KATALOGEN
Denne katalogen inneholder vårt butikksortiment.  Dvs. produkter 
som omsettes gjennom vårt landsdekkende forhandlernett av 
industi- og landbruksforretninger.   Ta kontakt med oss hvis du 
trenger hjelp til å finne din butikk.

Se våre hjemmesider  www.hr-maskin.no  hvis du ikke finner det du 
leter etter i denne katalogen.

QUALIFIED
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POSTPAKKE

Må bestilles før kl 14:00 for ekspedering 
samme dag. 1 til 3 dagers leveringstid.

69 22 70 60
TELEFON

8-16

E-POST

post@hr-maskin.no
INTERNETT

www.hr-maskin.no

POST

Sagveien 8
1890 RAKKESTAD

UTKJØRING

Må bestilles før kl 14:00 for ekspedering 
samme dag. 1 til 3 dagers leveringstid.

EKSPRESS

Må bestilles før kl 11:00 for levering 
påfølgende dag.

LEVERINGSALTERNATIVER OG BESTILLINGSFRISTER:

KONTAKTINFORMASJON:

SAMME DAG

Må bestilles før kl 11:00 for levering 
samme dag.

UTENFOR NORMAL ÅPNINGSTID (man-fre 08-16)

Hvis du ringer utenom ordinær åpningstid, vil du få mulighet til å bli satt over til 
vår servicetelefon.  Vi har ingen fast vaktordning, men telefonen blir besvart hvis 
noen av våre operatører er tilgjengelige.   Vær klar over at slike henvendelser blir 
belastet med en servicekostnad på kr. 690,- pr. oppstartet time henvendelsen 
utløser av arbeidstid fra vår side.

KONTAKTINFORMASJON
HR MASKIN AS

69 22 70 60
SERVICE

7-24
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1  Anvendelse
Disse betingelsene kommer til anvendelse dersom partene skriftlig, 
eller på annen måte, har avtalt dem. Eventuelle fravik fra betingelse-
ne må avtales skriftlig. 

2  Produktinformasjon
Opplysninger i produktinformasjon og prislister gjelder i tillegg til 
disse vilkårene, dersom ikke annet er bestemt. 

3  Ordrebekreftelse
Bindende avtale er inngått når kunden har akseptert tilbud ved 
bestilling og ikke inngitt skriftlig innsigelse innen 1 dag fra mottatt 
tilbud / ordrebekreftelse.  Kunden er alltid ansvarlig for å kontrollere 
ordrebekreftelsen og at denne samsvarer med tilbudet. Muntlige 
opplysninger eller avtaler er kun bindende for HR dersom disse blir 
gjentatt skriftlig. Hvis ordrebekreftelsen avviker fra salgsbetingelse-
ne, er det ordrebekreftelsen som gjelder.

4  Rettefrist
Ordre kan kun endres eller annulleres før rettefrist er utløpt.  For 
standard lagerførte varer må endring av ordre skje innen kl. 14:00 
samme arbeidsdag bestillingen er sendt.  For ordre mottatt etter kl 
15:00, gjelder samme frist påfølgende arbeidsdag.

For ikke lagerførte varer og spesialvarer,  er rettefristen kl. 14:00 
første arbeidsdag etter mottatt ordrebekreftelse.    Dersom endring 
skjer utenom dette, vil utgifter i forbindelse med endring eller annul-
lering belastes kjøper.   

5  Levering / transport
Betingelsene i prisliste gjelder fullt ut, dersom annet ikke er avtalt. 

6  Leveringstid / forsinkelse
Alle leveringer EXW (Ex Works) etter Incoterms 2010.  HR Maskin 
er ikke ansvarlig for forsinkelser som skyldes transportør/befrakter. 
Kunde er selv ansvarlig for at alle opplysninger på ordrebekreftelser 
er riktige.

7  Eiendomsforbehold
Materiellet / produktet er HR Maskin sin eiendom inntil det er fullt 
betalt av kjøper, og aksept av disse betingelser anses som en skriftlig 
avtale om slik salgspant, jf pantelovens § 3-17.

8  Mangler / reklamasjon
HR Maskins ansvar omfatter bare mangler som viser seg innenfor 
12 måneder fra kjøper kjøpte materiellet / produktet.   Anvendes 
materiellet / produktet mer intensivt enn forutsatt, forkortes denne 
perioden i tilsvarende grad.  Dersom produsenten av materiellet / 
produktet aksepterer lengre reklamasjonstid, overføres denne til 
kunde. 

8.1  Salgsdato
Kjøper må i tilstrekkelig grad kunne dokumentere når materiellet / 
produktet er kjøpt i forhold til pkt. 6. Det betinges at maskin / utstyr 
er omsatt fra forhandler til sluttbruker innen 2 år fra HR Maskins 
salgsdato til forhandler

8.2  Serienummer
Hvis maskinen har serienummer, skal dette påføres sluttkundes 
faktura / kvittering.

8.3  Mangler
Krav etter mangler må fremmes skriftlig uten ugrunnet opphold etter 
at mangelen har vist seg. Dersom fristen oversittes, mister kjøperen 
retten til å fremsette krav på grunn av mangelen. 

8.4  Utbedring
Utbedring / retting skjer hos HR Maskin, dersom ikke HR Maskin 
mener det er mest hensiktsmessig at retting skjer hos kjøper.  Slik 
utbedring skal godkjennes og avtales på forhånd.

Vi erstatter kun reklamert vare, ikke reise- og arbeidskostnader.
Returfrakt i forbindelse med garanti/reklamasjon, skal godkjennes 
av oss på forhånd.  Returfrakt uten vår returkode, betales av kunde/
forhandler i sin helhet.

Retting / utbedring foretatt uten at HR Maskin er varslet på forhånd, 
er kjøpers ansvar og medfører bortfall av HR Maskin sin plikt til å 
rette / utbedre. 

9  Begrenset ansvar
HR Maskin har ikke ansvar for mangel som skyldes materiale eller 
konstruksjon fremskaffet av kjøper.

HR Maskin sitt ansvar, omfatter ikke mangler som skyldes man-
gelfullt vedlikehold eller uriktig montering fra kjøperens side, 
forandringer foretatt uten HR Maskin sitt skriftlige samtykke, eller 
reparasjoner kjøperen har utført på feilaktig måte, eller uten å ha 
informert HR Maskin. 

HR Maskin har ikke ansvar utover det som følger av disse betingel-
sene.   HR Maskin er således ikke ansvarlig for tap som mangelen 
måtte forårsake, som for eksempel produksjonsstans, driftstap, tapt 
fortjeneste eller andre indirekte tap.

10  Retur av varer
All retur av varer skal avtales på forhånd.  Kun lagerførte artikler tas i 
retur. Pakkseddel og fakturanummer skal oppgis på følgepapirer.

10.1  Original emballasje
Varene skal returneres komplett, uskadet og i orginal emballasje.

10.2  Returfrist
Retur skal være oss i hende senest 14 dager etter at varen er mottatt.

10.3  Returfrakt
Returfrakt betales av kunde.

10.4  Returgebyr
Ved godkjent retur krediteres kjøperen fakturabeløpet minus 10% 
returgebyr.

10.  Ikke godkjent retur
Eventuell retur som ikke oppfyller punktene 8 – 8.3 kan avslås av 
HR Maskin. Returgebyret øker til 20% av fakturert beløp hvis så ikke 
skjer.

10.6  Retur av reservedeler
Det er ingen returrett på reservedeler.  Alt kjøp av reservedeler for 
reparasjon utenfor vårt verksted, skjer for kjøpers risiko og ansvar.

Skader eller mangler på returnert utstyr erstattes av kunde.

11  Force majeure
Omstendigheter,  som partene ikke kan råde over,  som hindrer 
avtalens oppfyllelse,  eller gjør den urimelig tyngende,  og er blant 
annet i følgende tilfeller fritagelsesgrunn:  arbeidskonflikt, brann, 
krig, beslag, knapphet på transportmidler, valuta-, eksport- og 
importrestriksjoner etc.
      
12  Tvister
Alle tvister som måtte springe ut av avtalen mellom partene skal ha 
Sarpsborg Tingrett som verneting. 

GENERELLE SALGSBETINGELSER
HR MASKIN AS

Generelle salgsbetingelser gjeldene fra 1. juni  2020
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FLEX22 UNI22 UNI42 UNI42 UNI42 UNI60 UNI60 UNI70/C UNI76
manuell elektrisk digital elektrisk digital digital digital

Harde og myke kobberrør Ø (mm) 28 28 42 42 42 54 54 60 76
Glødde messingrør t (mm) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 4,0 8,0

Stålrør for elektriske
installasjoner

Ø (mm) 40 40 40 50 50 60 76
t (mm) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0 6,0

Rustfrie og syrefaste rør Ø (mm) 28 28 30 30 30 35 35 60 76
(AISI 304 og AISI 316) t (mm) 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0

Hydraulikkrør (St. 35.4)
Ø (mm) 25 25 42 42 42 48 48 60 76
t (mm) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 6,0

Stålrør for møbelproduksjon
Ø (mm) 42 42 42 48 48 60 76
t (mm) 3,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 6,0

Jernrør for varmekjeler
Ø (mm) 42 42 42 48 48 60 76
t (mm) 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 6,0

Aluminiumsrør
Ø (mm) 42 42 42 54 54 60 76
t (mm) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 5,0 8,0

Gassrør (UNI5745)
Ø (inch) 3/4 1.1/4 1.1/4 1.1/4 1.1/2 1.1/2 2 3
t (mm) std std std std std std std

Multilags kompositrør
Ø (mm) 30 32 50 50 50 63 63
t (mm) std std std std std std std

Plastbelagte rør (1mm coating)
(type Mannesmann)

Ø (mm) 30 30
t (mm) 1,5 1,5

Standard bøyeradius 3D og 4D 3D og 4D 3D og 4D 3D og 4D 3D og 4D 3D og 4D 3D og 4D
Bøyeradius under 30mm

Ø er maksimum utvendig rørdiameter.   t er maksimum veggtykkelse.   Merk at for veggtykelser over 2,5 mm anbefaler vi i de fleste tilfeller bruk av rullemothold fremfor vanlige 
glidemothold. 

Tabell som viser maksimum kapasitet under optimale forhold for hver modell i forhold til kombinasjon materialkvalitet, rørets ytre diameter og veggtyk-
kelse.  Det er kombinasjonen av disse som avgjør den totale belastningen på maskinen.  Det anbefales å velge en maskin med kapasitet noe over det 
område man hovedsakelig skal arbeide i.

KAPASITETSTABELL

MASKINTYPER OG KAPASITETER
VIKTIG GRUNNINFORMASJON

På manuelle maskiner indikeres 
oppnådd bøyevinkel med markeringer 
på formeren for hver 45°.   Måleverktøy 
må derfor brukes for å måle nøyaktig 
bøyevinkel på røret etter bøying.  
Husk å ta hensyn til tilbakefjæring når 
bøyevinkel beregnes.

Tilbakefjæring gjør at røret ofte står i 
spenn når bøying avsluttes.  Maskinen 
returneres derfor noen grader manuelt, 
før akselen frigjøres for enkel og hurtig 
fjerning av røret.

Manuelle maskiner er derfor egnet 
for bøying av mindre rør, og når 
repetisjonsnøyaktighet ikke er så viktig.

MANUELLE MASKINER

På elektriske maskiner angis ønsket 
bøyevinkel med en gradeskive på 
maskinens hovedaksel.  Ønsket 
bøyevinkel stilles inn ved at armen 
på bildet plasseres i på riktig 
gradeangivelse (husk å ta hensyn til 
tilbakefjæring).

Armen kan låses med en set-skrue slik 
at den ikke endrer posisjon under arbeid.

En sensor leser avgradeinnstillingen 
og gir signal når ønsket bøyevinkel 
er oppnådd.  Maskinen returnerer da 
automatisk, slik at røret enkel kan tas ut.

Elektriske maskiner er enklere å arbeide 
med enn manuelle maskiner, og gir en 
bedre repetisjonsnøyaktighet.

På digitale maskiner legges ønsket 
bøyevinkel inn på styingsenheten.  
Tilbakefjæringskompensasjon legges 
inn som egen parameter.

Styringen kan lagre 9 programmer 
med inn til 50 bøyer i hvert program.  
Maskinen returnerer automatisk når 
ønsket bøyevinkel er oppnådd.

Digitale maskiner anbefales når det 
skal lages flere ulike bøyer på samme 
arbeidsstykke, og når denne oppgaven 
skal gjentas på flere tilsvarende 
arbeidsstykker.

ELEKTRISKE MASKINER DIGITALE MASKINER
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BE ALLTID OM TILBUD
VALG AV LØSNING

1
2

3

4

5
6

7

8

KAPASITET

MASKIN

EKSTRA
UTSTYR

SYSTEMET

verktøy

BØYERADIUS

KVALITET

HASTIGHET

Bestem hvilket kapasitetsområde 
maskinen må dekke.  Velg alltid en 
maskin med noe overkapasitet i 
forhold til bruksområde.

CBC løsningen settes sammen 
av maskin, tilleggsutstyr og 
verktøy (formere og mothold). 
Alt dette tilpasses ditt behov.

Bestem om du ønsker 
en manuell, elektrisk 
eller digital maskin med 
riktig kapasitetsoråde. 
Bruk kapasitetsover-
sikten.

De minste maskinene 
leveres uten tilleggs-
utstyr. Gjør derfor en 
vurdering av om du 
trenger stativ/sokkel, 
fotpedal osv.

Formere og mothold bestem-
mes av kvalitet og dimensjoner 
på rørene som oppgis ved fore-
spørsel.  Man kan selvfølgelig 
supplere og utvide sortimentet 
senere.Oppgi ønsket bøyeradius. 

Standard bøyeradius er 3 eller 
4 ganger rørets ytterdiameter.  
Et rør på 25mm får derfor en 
bøyeradius på 75mm målt i 
rørets senter.

Kan en svak utflating/demor-
mering aksepteres, eller må rø-
ret være helt dimensjonsriktig 
i bøyen ?  Avgjør om mandrell 
(dor) må brukes.

Oppgi eventuelt krav til 
produksjonstakt pr. time, 
dag eller uke.

BØYEMASKIN EKSTRAUTSTYR FORMERE MOTHOLD

Vi tilpasser alltid våre løsninger til kundenes behov.  En komplett løsning er satt sammen av bøyemaskin, nødvendig tilleggsutstyr, 
formere og mothold.  Omfanget av den komplette løsningen vil defor variere fra bruker til bruker basert på behov og omfang.  Ofte 
ønsker man å bøye rør av ulike materialkvaliteter, ulike ytterdiametre og ulike veggtykkelser.  Dette stiller en rekke krav til maskin 
og utstyr, som det kan være vanskelig å vurdere på selvstendig grunnlag.  For å få en riktig og kvalitetssikret løsning, er det smart 
å la fabrikken sette sammen en pakke basert på dine behov.  På den måten unngår du eventuelle feilvurderinger og produksjons-
problemer du selv må ta ansvar for.
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Forespørsel rørbøyemaskin

HR Maskin AS
Sagveien 8,
1890 Rakkestad.
Telefon  69 22 70 60
E-post:  post@hr-maskin.no

Det er mange faktorer som bestemmer et bøyeresultat.  At maskin og verktøy har riktig kapasitet og at de er egnet for 
arbeidsoppgaven, er en grunnleggende forutsetning.  Ved tilbud på maskiner og utstyr hvor dette skjemaet ikke er 
utfylt på forhånd, påtar sluttbruker seg alt ansvar og risiko i forhold til kapasiteter og bøyeresultat.

Firma

Adresse

Postnummer / Poststed

Etternavn (kontaktperson)

Fornavn (kontaktperson)

E-postTelefon

Dato

Materiale Utvendig
diamter Veggtykkelse Bøyeradius

(senterlinje) Bøyevinkel Minste avstand
mellom bøyer

Antall bøyer 
pr. dag

Kvalitet på bøy
høy eller lav

Rørkvalitet UD (mm) T (mm) R (mm) α (0) L (mm) Antall Kvalitet

1

2

3

4

5

6

7

8

ID UDR

B

L

T

Du kan bøye uten mandrell system når 
det ikke er kritiske toleransekrav til bøyen, 
når du bøyer tykke rør eller når du bøyer 
rør med radie 3D / 4D eller større.

Er det toleransekrav til bøyen, 
tynnveggede rør eller bøyeradie mindre 
enn 2,5D - bør mandrellsystem benyttes.

Merk at standard bøyeradius er 3xD for maskiner uten man-
drellsystem.  3xD innebærer en bøyeradius som er 3 ganger 
større enn rørets utvendige diameter (UD).  Bøyeradius 3xD på 
et rør med utvendig diamter på 25mm, blir derfor 75mm (målt 
i rørets senter).

For tynnveggede rør eller bøyeradie under 2,5 xD, eller når det 
er strenge krav til kvalitet, bør maskiner med mandrellsystem 
benyttes.

Opplysningene på dette skjemaet danner direkte grunnlag for vårt tilbud.  Det er derfor viktig at alle opplysninger er riktige.  Alle mas-
kinens og/eller verktøyets dimensjoner er nominelle.  Eventuell endringer eller avvik i materialkvalitet eller rørdimansjoner kan påvirke 
både kvalitet og dimensjoner på ferdig bøyd rør.  Endringer av tidligere oppgitte spesifikasjoner vil kunne medføre tilleggskostnader og/
eller forlenget leveringstid.
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Varenummer Beskrivelse
812 0502 Rørbøyer Flex22-AR elektrisk (Ø12-14-16-18-22 mm R3D)
812 0504 Rørbøyer Flex22V-AR digital (Ø12-14-16-18-22 mm R3D)

Liten og hendig elektrisk rotasjons-rørbøyer med ekspander for rør opp til Ø28 x 1,5mm.  Leveres i stålkasse 
med formere (i aluminium) og mothold for Ø12, 14, 16, 18 og 22mm.  Maksimal bøyevinkel er 1800       Leveres 
uten ekspanderverktøy.  Passer de fleste mest kjente fabrikat ekspansjonsverktøy.  Flex 22 leveres også i 
digital versjon (Flex 22V).

Portabel rørbøyer med ekspander

Varenummer Beskrivelse
820 0002 Sammenleggbart stativ Flex 22

Solid og sammenleggbart stativ med tre bein til Flex 22 / Flex 22V.

Sammenleggbart stativ Flex 22

VARENUMMER BESKRIVELSE

870 0074 Former Ø6MM R30 FLEX
870 0076 Former Ø8MM R30 FLEX
870 0050 Former Ø10MM R30 FLEX
870 0052 Former Ø12MM R36 FLEX
870 0054 Former Ø14MM R42 FLEX
870 0056 Former Ø16MM R48 FLEX
870 0058 Former Ø17MM R51 FLEX
870 0060 Former Ø18MM R54 FLEX
870 0062 Former Ø20MM R60 FLEX
870 0064 Former Ø22MM R66 FLEX
870 0066 Former Ø24MM R72 FLEX
870 0068 Former Ø25MM R72 FLEX
870 0070 Former Ø28MM R84 FLEX
870 0072 Former Ø30MM R84 FLEX

Aluminiumsformere i millimeterstørrelser for 
Flex 22.  Tabellen viser formere med bøyera-
dius 3x rørets ytterdiameter.  Andre formere 
(tommer, gass, 4x bøyeradius) kan leveres 
på forespøsel.

Formere Flex 22

VARENUMMER BESKRIVELSE

871 0050 Mothold Ø6-8MM FLEX
871 0052 Mothold Ø10-12MM FLEX
871 0010 Mothold Ø12-15MM FLEX
871 0054 Mothold Ø14-16MM FLEX
871 0058 Mothold Ø17-20MM FLEX
871 0056 Mothold Ø18-22MM FLEX
871 0060 Mothold Ø24MM FLEX
871 0062 Mothold Ø25MM FLEX
871 0066 Mothold Ø28MM FLEX
871 0068 Mothold Ø30MM FLEX

Mothold i millimeterstørrelser for Flex 22.  
Tabellen viser glidemothold i messing.  For 
de minste størrelsene passer hvert mothold 
til 2 rørdimensjoner.

Mothold Flex 22

FLEX 22
LITEN RØRBØYER / EKSPANDER
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VARENUMMER BESKRIVELSE

870 0074 Former Ø6MM R30 FLEX
870 0076 Former Ø8MM R30 FLEX
870 0050 Former Ø10MM R30 FLEX
870 0052 Former Ø12MM R36 FLEX
870 0054 Former Ø14MM R42 FLEX
870 0056 Former Ø16MM R48 FLEX
870 0058 Former Ø17MM R51 FLEX
870 0060 Former Ø18MM R54 FLEX
870 0062 Former Ø20MM R60 FLEX
870 0064 Former Ø22MM R66 FLEX
870 0066 Former Ø24MM R72 FLEX
870 0068 Former Ø25MM R72 FLEX
870 0070 Former Ø28MM R84 FLEX
870 0072 Former Ø30MM R84 FLEX

Aluminiumsformere i millimeterstørrelser for 
UNI22.  Tabellen viser formere med bøyera-
dius 3x rørets ytterdiameter.  Andre formere 
(tommer, gass, 4x bøyeradius) kan leveres 
på forespøsel.

Formere UNI22

VARENUMMER BESKRIVELSE

871 0050 Mothold Ø6-8MM FLEX
871 0052 Mothold Ø10-12MM FLEX
871 0010 Mothold Ø12-15MM FLEX
871 0054 Mothold Ø14-16MM FLEX
871 0058 Mothold Ø17-20MM FLEX
871 0056 Mothold Ø18-22MM FLEX
871 0060 Mothold Ø24MM FLEX
871 0062 Mothold Ø25MM FLEX
871 0066 Mothold Ø28MM FLEX
871 0068 Mothold Ø30MM FLEX

Mothold i millimeterstørrelser for UNI22.  
Tabellen viser glidemothold i messing.  For 
de minste størrelsene passer hvert mothold 
til 2 rørdimensjoner.

Mothold UNI22

Varenummer Beskrivelse
812 0518 Rørbøyer UNI 22 for (Ø12-14-16-18-22mm)

Svært liten og hendig manuell rotasjons-rørbøyer med festebrakett for benkeplater.  Leveres 
i plastkoffert med formere (i aluminium) og mothold for Ø12, 14, 16, 18 og 22mm.  Maksimal 
bøyevinkel er 1800    Størrelse kun 250 x 90 x 160 mm (LxBxH).  Vekt kun 8 kg.

Liten manuell rørbøyer

UNI 22 MANUELL
LITEN RØRBØYER
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Varenummer Beskrivelse
812 1000 Elektrisk rørbøyemaskin UNI60

Elektrisk rørbøyemaskin (uten mandrell) som rotasjonsbøyer rør med diameter opp til Ø54 mm (se 
kapasitetstabell).  2-håndsutløser og automatisk retur.  Maksimal bøyeradius er 180°.  Vekt 60 kg.
Formere og mothold selges separat.

Rørbøyemaskin UNI 60 elektrisk

Rørbøyemaskin UNI 60 digital
Digital rørbøyemaskin (uten mandrell) som rotasjonsbøyer rør med diameter opp til Ø54 mm (se 
kapasitetstabell).  2-håndsutløser og automatisk retur.  Maksimal bøyeradius er 180°.  Leveres med digitalt 
betjeningspanel som kan lagre inntil 9 programmer med 50 bøyer i hvert program.  Vekt 60 kg.
Formere og mothold selges separat.

Varenummer Beskrivelse
812 1100 Digital rørbøyemaskin UNI60

Varenummer Beskrivelse
812 0100 Elektrisk rørbøyemaskin UNI42

Elektrisk rørbøyemaskin (uten mandrell) som rotasjonsbøyer rør med diameter opp til Ø42 mm (se 
kapasitetstabell).  2-håndsutløser og automatisk retur.  Maksimal bøyeradius er 180°.  Vekt 35 kg.
Formere og mothold selges separat.

Rørbøyemaskin UNI 42 elektrisk

Digital rørbøyemaskin (uten mandrell) som rotasjonsbøyer rør med diameter opp til Ø42 mm (se 
kapasitetstabell).  2-håndsutløser og automatisk retur.  Maksimal bøyeradius er 180°.  Leveres med digitalt 
betjeningspanel som kan lagre inntil 9 programmer med 50 bøyer i hvert program.  Vekt 35 kg.
Formere og mothold selges separat.

Varenummer Beskrivelse
812 0200 Digital rørbøyemaskin UNI42

Rørbøyemaskin UNI 42 digital

SE VIDEO

UNI 42 OG UNI 60
RØRBØYERE

Manuell rørbøyemaskin uten mandrel.  Rotasjonsbøyer rør med optimal og konstant bøyeradius, og med 
minimal  deformering av røret. Kapasitet Ø42mm for kobber/messing/aluminium.  Ø40mm for bløtt stål og 
Ø30mm for rustfritt/syrefast.  Oppgi alltid rørdimensjoner ved bestilling.    UNI42 MANUELL leveres med 
sammenleggbart stativ (820 0000). 

Rørbøyemaskin UNI 42 manuell

Varenummer Beskrivelse
812 0000 Manuell rørbøyemaskin UNI42 (inkl. sammenleggbart stativ)
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Sokkel med låsbart oppbevaringsrom med hylle.  Den har 2 gummihjul og innfellbart håndtak for enkel forflyt-
ting av maskinen på verkstedgulvet.  Sokkel må benyttes hvis maskinen skal påmonteres bevegelig arm.

Sokkel til UNI 42 og UNI60

Varenummer Beskrivelse
820 0010 Sokkel til rørbøyemaskin UNI 42 og UNI 60

Sammenleggbart stativ med tre bein for UNI 42. Baseplaten på stativet skrus fast i maskinen, slik at maskinen 
enkelt kan løftes av stativet etter bruk. Stativet medfølger ved kjøp av UNI 42 manuell.

SAMMENLEGGBART STATIV FOR UNI 42

Varenummer Beskrivelse
820 0000 Sammenleggbart stativ for UNI 42

Fotpedal som passer UNI42, UNI60 og UNI70/C.   Kobles til maskinen via en enkel kontakt, og overstyrer 
maskinens 2-håndsutløser når den er tilkoblet

Fotpedal til UNI 42, 60 og 70/C

Varenummer Beskrivelse
820 0020 Fotpedal til UNI 42, 60 og 70/C

Brakett for 2 motholdsruller til UNI42 elektrisk og digital. Brukes når det skal bøyes rør med veggtykkelse 2,5 
mm eller mer.  Maksimal størrelse på motholdsrull er Ø1” GAS INCH.

Brakett for motholdsruller UNI 42

Varenummer Beskrivelse
866 0891 Brakett for motholdsruller til UNI 42

Brakett for 2 motholdsruller til UNI60 elektrisk og digital. Brukes når det skal bøyes rør med veggtykkelse 2,5 
mm eller mer.  

Brakett for motholdsruller UNI 60

Varenummer Beskrivelse
820 1020 Brakett for motholdsruller til UNI 60

Forsterkningsarm som brukes for å låse avstanden mellom former og mothold ved bøying av rør med høy 
bøyemotstand. (for formere av type C, E, L eller G). Armen passer kun UNI 60, og brukes når det bøyes rustfrie 
rør over Ø33 mm eller andre typer rør over Ø42 mm.

Forsterkingsarm UNI 60

Varenummer Beskrivelse Veil.pris
820 1010 Forsterkingsarm til UNI 60 3 340,00

UNI 42 OG UNI 60
TILBEHØR
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Bevegelig arm med chuck for nøyaktig rotasjon av røret ved flere bøyer på samme arbeidsstykke.  Gradeinn-
stilling på chucken.  Armen er hengslet og følger derfor bevegelsene til røret under bøying.

Bevegelig arm for UNI 42 (el. / dig)

Varenummer Beskrivelse
820 0030 Bevegelig arm 1 mtr (0,7 mtr) UNI 42
820 0040 Bevegelig arm 2 mtr (1,7 mtr) UNI 42
820 0050 Bevegelig arm 3 mtr (2,7 mtr) UNI 42
820 0060 Bevegelig arm 4 mtr (3,7 mtr) UNI 42

Bevegelig arm med chuck for nøyaktig rotasjon av røret ved flere bøyer på samme arbeidsstykke.  Gradeinn-
stilling på chucken.  Armen er hengslet og følger derfor bevegelsene til røret under bøying.

Bevegelig arm for UNI 60 (el. / dig)

Varenummer Beskrivelse
820 1030 Bevegelig arm 1 mtr (0,7 mtr) UNI 60
820 1040 Bevegelig arm 2 mtr (1,7 mtr) UNI 60
820 1050 Bevegelig arm 3 mtr (2,7 mtr) UNI 60
820 1060 Bevegelig arm 4 mtr (3,7 mtr) UNI 60
820 1070 Bevegelig arm 5 mtr (4,7 mtr) UNI 60

UNI 42 OG UNI 60
TILBEHØR
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UNI 70/C
RØRBØYER

Digital rørbøyemaskin uten mandrel.  UNI 70/C bøyer rør med diameter helt opp til Ø60 mm med optimal 
og konstant bøyeradius - så og si uten deformering av røret. Maskinen har digitalt styring med opptil 9 
programmer med 50 bøyer i hvert program.  Maksimum bøyeradius på 1800  Elektrisk brems og automatisk 
retur. Leveres med 2 aksler for formere.  Dimensjon 810 x 400 x 110mm. (LxBxH).  Vekt 210 kg.  (3-fas, 
380V-50Hz)

Rørbøyemaskin UNI 70/C

Varenummer Beskrivelse
812 ---- Digital rørbøyemaskin UNI70/C

Fotpedal som passer UNI42, UNI60 og UNI70/C.   Kobles til maskinen via en enkel kontakt, og overstyrer 
maskinens 2-håndsutløser når den er tilkoblet

Fotpedal til UNI 42, 60 og 70/C

Varenummer Beskrivelse
820 0020 Fotpedal til UNI 42, 60 og 70/C

Forsterkningsarm som brukes for å låse avstanden mellom former og mothold ved bøying av rør med høy 
bøyemotstand. (for formere av type C, E, L eller G). Armen passer kun UNI 70/C, og brukes når det bøyes 
rustfrie rør over Ø33 mm eller andre typer rør over Ø42 mm.

Forsterkingsarm UNI70/C

Varenummer Beskrivelse
820 2000 Forsterkingsarm til UNI70/C

Brakett for 2 motholdsruller til UNI60 elektrisk og digital. Brukes når det skal bøyes rør med veggtykkelse 2,5 
mm eller mer.  Maksimal størrelse på motholdsrull er Ø2” GAS (Ø60.30 mm).

Brakett for motholdsruller UNI 70/C

Varenummer Beskrivelse
820 2050 Brakett for motholdsruller til UNI70/C

Overgangsbrakett som brukes når det skal bøyes mindre rør med dimensjon Ø6 - 25 mm i UNI 70/C

Overgangsbrakett UNI 70/C

Varenummer Beskrivelse
820 2060 Overgangsbrakett til UNI70/C

Bevegelig arm med chuck for nøyaktig rotasjon av røret ved flere bøyer på samme arbeidsstykke.  Gradeinn-
stilling på chucken.  Armen er hengslet og følger derfor bevegelsene til røret under bøying.

Bevegelig arm for UNI 70/C

Varenummer Beskrivelse
820 2010 Bevegelig arm 2 mtr (1,7 mtr) UNI 70/C
820 2020 Bevegelig arm 3 mtr (2,7 mtr) UNI 70/C
820 2040 Bevegelig arm 4 mtr (3,7 mtr) UNI 70/C
820 2030 Bevegelig arm 5 mtr (4,7 mtr) UNI 70/C
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UNI 76
RØRBØYER

Digital rørbøyemaskin uten mandrel.  UNI 76 bøyer rør med diameter helt opp til Ø76 mm med optimal 
og konstant bøyeradius - så og si uten deformering av røret. Maskinen har digitalt styring med opptil 
9 programmer med 50 bøyer i hvert program.  Maksimum bøyeradius på 1800  Elektrisk brems og 
automatisk retur. Leveres med 3 aksler for formere, forsterkningsarm og reduksjonsbrakett for mothold.  
Dimensjon 1000 x 710 x 1100mm. (LxBxH).  Vekt 430 kg.  (3-fas, 380V-50Hz)

Rørbøyemaskin UNI 76

Varenummer Beskrivelse
812 3000 Digital rørbøyemaskin UNI76

Brakett for 2 motholdsruller til UNI60 elektrisk og digital. Brukes når det skal bøyes rør med veggtykkelse 2,5 
mm eller mer.  Maksimal størrelse på motholdsrull er Ø2” GAS (Ø60.30 mm).

Brakett for motholdsruller UNI 76

Varenummer Beskrivelse
820 3040 Brakett for motholdsruller til UNI76

Bevegelig arm med chuck for nøyaktig rotasjon av røret ved flere bøyer på samme arbeidsstykke.  Gradeinn-
stilling på chucken.  Armen er hengslet og følger derfor bevegelsene til røret under bøying.

Bevegelig arm for UNI 76

Varenummer Beskrivelse
820 3000 Bevegelig arm 2 mtr (1,7 mtr) UNI 76
820 3010 Bevegelig arm 3 mtr (2,7 mtr) UNI 76
820 3020 Bevegelig arm 4 mtr (3,7 mtr) UNI 76
820 3030 Bevegelig arm 5 mtr (4,7 mtr) UNI 76
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STORT UTVALG
RØRBØYER

Bøyemaskin UNI 60 COMBI er primært laget for å bøye metallrør med 
bøyevinkel fra 0 til 1800 grader.  Den bøyer uten bruk av mandrell, og 
kan brukes til ringvalsing av rør, firkantrør, profiler og plater.  Maksimal 
bøyekapasitet for aluminiumsrør er Ø54mm med 3mm veggtykkelse.  
For rustfritt er maksimal kapasitet Ø35mm med 3mm veggtykkelse.

Firkantrør opp til 40x40mm (2mm veggtykkelse) eller rektangulære 
profiler 5+x25mm (2,5mm veggtykkelse).  Kontakt oss for flere tekniske 
data og tilbud.

Bøyemaskin UNI 89 bøyer rør opp til Ø90mm med 10mm veggtykkelse uten mandrell.  Klarer 
firkanrør opp til 70x70mm med 5mm veggtykkelse.  UNI89 har 2 bøyehastigheter og digital 
styring.  Maksimum bøyevinkel er 1800.  Kontakt oss for ytterligere informasjon og tilbud.

UNI70/HC er en elektro-hydraulisk bøyemaskin som bøyer rør med mandrell (dor) inne i røret for optimalt 
bøyeresultat.  Klarer større rørdiametre samt mindre og tynnere rør med konstant bøyeradius helt uten 
deformering/utflating av røret.  Maksimal kapasitet er Ø50mm med 4mm tykkelse (aluminium).

Kontakt HR Maskin for ytterligere informasjon og tilbud tilpasset ditt behov.

UNI 60 COMBI

UNI 90

UNI 70/HC
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FORMERE OG MOTHOLD
VERKTØY

OPPSETT MED GLIDEMOTHOLD OPPSETT MED RULLEMOTHOLD

Glidemothold er det mest brukte motholdet, og brukes når det ikke er spesielle 
utfordringer knyttet til selve bøyeoperasjonen. 

Når veggtykkelsen på røret overstiger 2,5mm, ellers hvis kombinasjonen av mate-
rialkvalitet, ytterdiameter og veggtykkelse gir stor bøyemotstand, vil ofte bruk av 
motholdsruller gi et bedre resultat enn vanlige glidemothold.

FORMERE
Formeren bestemmer bøyeradiusen på røret.  Standard 
bøyeradius er 3 eller 4 ganger rørets ytterdiameter.  Et rør 
med Ø25mm ytre diameter vel derfor få en bøyeradius på 
R75mm målt i rørets senter når en former med bøyeradius 
3xD brukes.

Formeren må ha nøyaktig samme dimensjon som røret for å 
unngå deformasjon av røret under bøying.

Formere fås i ulike utførelser og størrelser.  Både millimeter, 
tomme- og gas-størrelser er tilgjengelige.

GLIDEMOTHOLD
Motholdet klemmer og holder røret inntil formeren under 
bøying.  I lukket tilstand vil motholdet, sammen med forme-
ren, lukke hele omkretsen på røret i arbeidsområdet.

På samme måte som med formeren, må motholdet har riktig 
størrelse i forhold til røret.

Mindre mothold vil kunne snus og dermed brukes på 2 ulike 
rørstørrelser.  Større mothold har kun en side og kan kun 
brukes på en rørdimensjon.

RULLEMOTHOLD
Rullemothold gir mindre friksjon mot røret enn glidemothold, 
og brukes derfor til litt tøffere oppgaver.  Rullemotholdet 
selges enkeltvis, men brukes oftest i par.  Begge ruller 
monteres i en egen brakett som igjen monteres i maskinen 
på samme måte som vanlige glidemothold.

Rullene må også ha nøyaktig samme dimensjon som røret 
som skal bøyes.

BRAKETT FOR RULLEMOTHOLD
Motholdrullene må monteres i en egen brakett som igjen 
monteres på maskinen.  Brakettene er maskinbestemte og 
kan ikke rukes på andre modeller enn den tiltenkte.

RØRBØYING MED MANDRELL

Denne katalogen inneholder kun maskiner og utstyr for bøying uten mandrell.   Bøying uten 
mandrell medfører en forsiktig deformering av røret i selve bøyen.  Noen ganger er imidlertid 
kravet til selve bøyeresultatet større, slik at man i tillegg til former og mothold må ha en 
madrell inne i røret når det bøyes.  Løsningen brukes også hvis ratio mellom veggtykkelse og 
rørdiameter er slik at bøying uten mandrell er umulig.

Ta kontakt med oss for mer informasjon rundt våre løsninger for bøying med mandrell.
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Formere i støpejern med ring for å holde røret på plass under bøying.  Formeren må 
ha riktig størrelse i forhold til førets ytterdiameter og bøyeradius (målt i rørets senter).  
Alle formere i millimeter-størrelser.  Veggtykkelse oppgitt i de 3 høyre kolonner gir en 
anbefaling om brukt av riktig type mothold.

Former type C (millimeter)

Passer maskin Glidemothold Rullemothold
Ømm Radie 42 60 70/C 76 89 t min t max t Varenummer

6 30 • • • • • 1 2 > 2,5 828 0060
8 30 • • • • • 1 2 > 2,5 828 0080

10 30 • • • • • 1 2 > 2,5 826 0100
10 40 • • • • • 1 2 > 2,5 828 0100
12 36 • • • • • 1 2 > 2,5 826 0120
12 48 • • • • • 1 2 > 2,5 828 0120
14 42 • • • • • 1 2 > 2,5 826 0140
14 56 • • • • • 1 2 > 2,5 828 0140
15 45 • • • • • 1 2 > 2,5 826 0150
15 60 • • • • • 1 2 > 2,5 828 0150
16 48 • • • • • 1 2 > 2,5 826 0160
16 64 • • • • • 1 2 > 2,5 828 0160
17 51 • • • • • 1 2 > 2,5 826 0170
17 68 • • • • • 1 2 > 2,5 828 0170
18 54 • • • • • 1 2 > 2,5 826 0180
18 72 • • • • • 1 2 > 2,5 828 0180
19 57 • • • • • 1 2 > 2,5 826 0190
19 76 • • • • • 1 2 > 2,5 828 0190
20 60 • • • • • 1 2 > 2,5 826 0200
20 80 • • • • • 1 2 > 2,5 828 0200
22 66 • • • • • 1 2 > 2,5 826 0220
22 88 • • • • • 1 2 > 2,5 828 0220
24 72 • • • • • 1 2 > 2,5 826 0240
24 96 • • • • • 1 2 > 2,5 828 0240
25 75 • • • • • 1 2 > 2,5 826 0250
25 100 • • • • • 1 2 > 2,5 828 0250
26 78 • • • • • 1 2 > 2,5 826 0260
26 104 • • • • • 1 2 > 2,5 828 0260
28 84 • • • • • 1 2 > 2,5 826 0280
28 112 • • • • • 1 2 > 2,5 828 0280
30 90 • • • • • 1 2 > 2,5 826 0300
30 120 • • • • • 1 2 > 2,5 828 0300
32 96 • • • • • 1 2,5 > 2,5 826 0320
32 128 • • • • • 1 2,5 > 2,5 828 0320
34 102 • • • • • 1 2,5 > 2,5 826 0340
34 136 • • • • • 1 2,5 > 2,5 828 0340
35 105 • • • • • 1 2,5 > 2,5 826 0350
35 140 • • • • • 1 2,5 > 2,5 828 0350
37 111 • • • • • 1 2,5 > 2,5 826 0370
37 148 • • • • • 1 2,5 > 2,5 828 0370
38 114 • • • • • 1 2,5 > 2,5 826 0380
38 152 • • • • • 1 2,5 > 2,5 828 0380
40 120 • • • • • 1 2,5 > 2,5 826 0400
40 160 • • • • • 1 2,5 > 2,5 828 0400
42 126 • • • • • 1 2,5 > 2,5 826 0420
42 168 • • • • • 1 2,5 > 2,5 828 0420
45 135 • • • • 1 2,5 > 2,5 826 0450
45 180 • • • • 1 2,5 > 2,5 828 0450
50 150 • • • • 1 2,5 > 2,5 826 0500
50 200 • • • • 1 2,5 > 2,5 828 0500
54 162 • • • • 1 2,5 > 2,5 826 0540
54 216 • • • • 1 2,5 > 2,5 828 0540
45 135 • • • • 1 2,5 > 2,5 826 1450
45 180 • • • • 1 2,5 > 2,5 828 1450
50 150 • • • • 1 2,5 > 2,5 826 1500
50 200 • • • • 1 2,5 > 2,5 828 1500
54 162 • • • • 1 2,5 > 2,5 826 1540
54 216 • • • • 1 2,5 > 2,5 828 1540
45 135 • • • 1 2,5 > 2,5 826 2450
45 180 • • • 1 2,5 > 2,5 828 2450
50 150 • • • 1 2,5 > 2,5 826 2500
50 200 • • • 1 2,5 > 2,5 828 2500
54 162 • • • 1 2,5 > 2,5 826 2540
54 216 • • • 1 2,5 > 2,5 828 2540
60 180 • • • 1 2,5 > 2,5 828 0600
60 240 • • • 1 2,5 > 2,5 828 1600
63 180 • • 1 2,5 > 2,5 826 0630
63 240 • • 1 2,5 > 2,5 828 0630
65 228 • • 1 2,5 > 2,5 826 0650
70 228 • • 1 2,5 > 2,5 826 0700
75 228 • • 1 2,5 > 2,5 826 0750
75 292 • • 1 2,5 > 2,5 828 0750
80 355 • 1 2,5 > 2,5 828 0800
85 355 • 1 2,5 > 2,5 828 0850
90 355 • 1 2,5 > 2,5 828 0900

FORMERE
VERKTØY
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(1) glidemothold for kobberrør
(2) glidemothold for Alupex eller tilsvarende

Passer maskin
Ømm Ømm 42 60 70/C 76 89 Varenummer

Ø6 Ø8 • • • • • 850 0100
Ø10 Ø12 • • • • • 850 0110
Ø12 Ø14 • • • • • 850 0120
Ø15 Ø17 • • • • • 850 0130
Ø15 Ø18 • • • • • 850 0140
Ø16 Ø18 • • • • • 850 0150
Ø19 Ø26 • • • • • 850 0160
Ø20 Ø24 • • • • • 850 0170
Ø20 Ø25 • • • • • 850 0180
Ø20 Ø26 • • • • • 850 0190
Ø22 Ø28 • • • • • 850 0200
Ø30 Ø32 • • • • • 850 0210
Ø32 Ø38 • • • • • 850 0220
Ø32 Ø40 • • • • • 850 0230
Ø34 Ø37 • • • • • 850 0240
Ø35 Ø38 • • • • • 850 0250
Ø35 Ø40 • • • • • 850 0260
Ø42 • 850 0270
Ø42 (1) •
Ø42 (1) • • • •
Ø42 • • • • 850 0280
Ø45 • • • • 850 0290
Ø50 • • • • 850 0300
Ø54 • • • • 850 0320
Ø60 • • • 850 0325
Ø63 (2) • • 850 0330
Ø65 • • 850 0340
Ø70 • • 850 0350
Ø75 • • 850 0355
Ø80 • 850 0360
Ø85 • 850 0370
Ø90 • 850 0380

Glidemothold (millimeter)
Glidemothold i messing i millimeter størrelser.  Pass på at motholdet du velger passer 
maskinen det skal brukes i.  Mothold med 2 dimensjoner har en dimensjon på hver 
side, og kan derfor snus og brukes på 2 ulike størrelser rør.

GLIDEMOTHOLD
VERKTØY
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Rullemothold UNI 42 (millimeter)
Rullemothold brukes på rør med stor veggtykkelse, eller når bøyemotstanden er høy.  
Det brukes vanligvis 2 ruller samtidig, montert i en brakett (ekstrautstyr).  Passer kun 
UNI42.

Passer maskin
Ømm 42 60 70/C 76 89 Varenummer

Universal •
Ø10 • 856 0100
Ø12 • 856 0120
Ø14 • 856 0140
Ø15 • 856 0150
Ø16 • 856 0160
Ø17 • 856 0170
Ø18 • 856 0180
Ø19 • 856 0190
Ø20 • 856 0200
Ø22 • 856 0220
Ø24 • 856 0240
Ø25 • 856 0250
Ø26 • 856 0260
Ø28 • 856 0280
Ø30 • 856 0300
Ø32 • 856 0320
Ø34 • 856 0340
Ø35 • 856 0350
Ø37 • 856 0370
Ø38 • 856 0380
Ø40 • 856 0400
Ø42 • 856 0420

Rullemothold brukes på rør med stor veggtykkelse, eller når bøyemotstanden er høy.  
Det brukes vanligvis 2 ruller samtidig, montert i en brakett (ekstrautstyr).  Velg riktig 
type brakett i forhold maskin.

Passer maskin
Ømm 42 60 70/C 76 89 Varenummer

Universal • 862 7000
Ø10 • • • • 862 0100
Ø12 • • • • 862 0120
Ø14 • • • • 862 0140
Ø15 • • • • 862 0150
Ø16 • • • • 862 0160
Ø17 • • • • 862 0170
Ø18 • • • • 862 0180
Ø19 • • • • 862 0190
Ø20 • • • • 862 0200
Ø22 • • • • 862 0220
Ø24 • • • • 862 0240
Ø25 • • • • 862 0250
Ø26 • • • • 862 0260
Ø28 • • • • 862 0280
Ø30 • • • • 862 0300
Ø32 • • • • 862 0320
Ø34 • • • • 862 0340
Ø35 • • • • 862 0350
Ø37 • • • • 862 0370
Ø38 • • • • 862 0380
Ø40 • • • • 862 0400
Ø42 • • • • 862 0420
Ø45 • • • • 862 0450
Ø50 • • • • 862 0500
Ø52 • • • • 862 0520
Ø54 • • • • 862 0540
Ø60 • • • • 862 0600
Ø63 • • • • 862 0630
Ø65 • • • • 862 0650
Ø70 • • • • 862 0700
Ø75 • • • • 862 0750
Ø80 • • • • 862 0800
Ø85 • • • • 862 0850
Ø90 • • • • 862 0900

Rullemothold (millimeter)

RULLEMOTHOLD
VERKTØY



NY HJEMMESIDE 2020
www.hr-maskin.no

HR Maskin vokser og har i den forbindelse åpnet en ny hjemmeside som dekker våre 4 avdelinger; industri, førerstoler, ovner 
og bio-varme.  På våre nye sider finner du produkter, produktinformasjon, kataloger, priser og lagerstatus på de fleste av våre 
produkter.  Vi er fortsatt i en oppstartfase, så sidene vil fortsette å utvikle seg og forbedres.  Vi ønsker at den skal bli den viktigste 
kanalen for produktinformasjon for både forhandlere og sluttbrukere.

INDUSTRI
På våre industrisider finner du både vårt forhandlersorti-
ment (varer som kun omsettes gjennom vårt landsdekkende  
nett av forhandlere), og varer som kan kjøpes direkte.

Her finner du våre tradisjonelle løsninger for boring, kap-
ping, fasing, forming samt annet utstyr som ofte etterspør-
res offshore.

FØRERSTOLER
Vi fører Grammer førerstoler i Norge.  Den tyske markeds-
lederen har kvalitetsstoler til landbruk, truck, anlegg, bil og 
båt.

Grammer tilbyr de beste løsninger innen komfort, ergonomi 
og funksjonalitet.

OVNER
I vår avdeling for ovner, finner du både ved- og pelletsfyrte 
ovner og kjøkkenkomfyrer fra italienske Nordica Extraflame.

Alt fra den tradisjonelle vedfyrte kjøkkenkomfyren til mo-
derne styrte ovner for pelletsfyring.

BIO-VARME
Vi tilbyr også løsninger fra KWB i Østerrike innen bio-varme 
for landbruk.

Ta kontakt med våre konsulenter i forhold til veiledning 
rundt aktuelle løsninger og støtteordninger.

Tlf.: 69 22 70 60   -   e-post: post@hr-maskin.no
Velkommen til en hyggelig fagprat og handel !!

Meld deg på nyhetsbrev fra HR Maskin og motta
gode tilbud og rabatter i nettbutikken !!
https://www.hr.maskin.no/abonner-pa-nyhetsbrev/


