STANDARDFJÄDRAR
Syftet med att skapa ett systematiskt sortiment av
komponenter som ska lagerhållas är att förenkla
tillvaron för våra kunder. Att det ska vara enkelt,
tryggt och kostnadseffektivt är självklara krav från
marknaden.
• Vårt breda sortiment gör att du som kund i dom allra flesta
fall kan hitta en standardfjäder som löser ditt problem.
• Vår effektiva logistik gör att du kan ha leverans av din
standardfjäder dagen efter.
• Vår långa erfarenhet gör att vi optimerat vårt lager så att vi
även på kort varsel kan leverera stora antal av de flesta av
våra fjädrar.
• Våra kompetenta medarbetare hjälper dig att hitta rätt fjäder
• Vår unika fjäderkatalog gör det enkelt för dig att själv söka
efter rätt standardfjäder.
• På vår hemsida finns en sökmotor som gör din sökning
träffsäker och snabb.
• Alla artiklar (med få undantag) finns redan uppritade som
CAD modeller och kan laddas ner utan kostnad.
• Stor valfrihet när du beställer, allt från telefon till EDI.
• Egen tillverkning i kombination med ett brett kontaktnät
av tillverkare säkerställer kvalité och leveranser.

Fakta
• Vårt sortiment består av nästan 10 000 artiklar
• Vår senaste utgåva av fjäderkatalogen innehåller
419 nya artiklar
• Våra standard 3D-Cad modeller går att  konfigurera
samt att laddas ner i 8 olika format

Vi kan med säkerhet säga att det är enkelt, tryggt och
kostnadseffektivt att ha Lesjöfors som leverantör.
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STANDARDFJÄDRAR
Innehåll Fjäderkatalogen
Vågfjädrar – Flervarviga vågfjädrar är en ny standard och dom är tillverkade av platt fjädermaterial och
passar i konstruktioner där ett lågt inbyggnadsmått krävs. En reducering av inbyggnadslängd på upp till
50% kan uppnås.
Tryckfjädrar - Ett stort urval av de vanligaste förekommande standarderna på Europeiska marknaden.
Innehåller även verktygsfjädrar enligt ISO 10243.
Dragfjädrar - Unik dimensionsstandard med specialöglor samt två standarddimensioner som ger ett
brett urval. Flertalet av artiklarna finns som rostfritt alternativ.
Vridfjädrar - Både dubbla samt enkla vridfjädrar i ett program som täcker de flesta applikationer.
Samtliga artiklar finns i rostfritt material.
Tallriksfjädrar - Sortimentet är baserat på den Europeiska standarden DIN 2093, kompletterat med ett
stort sortiment av rostfria tallriksfjädrar.
Bandfjädrar och fjädrande brickor - Ett stort urval av drivfjädrar, klockfjädrar och konstantkraftfjädrar
som kan kombineras med smarta infästningsdetaljer samt glidlager
Låsringar, sprintar, fjädrande banddetaljer och clips - Innehåller ett brett sortiment av de
vanligaste förekommande fjädrande låskomponenterna.
Gasfjädrar - Ett komplett sortiment med slaglängder upp till 500mm, flertalet av modellerna finns som
rostfritt alternativ. Nytt i sortimentet är modeller med justerbar kraft samt med integrerad säkerhetsspärr.
Ändfästen - Öglor, gaffelfästen, vinkelkuleder och konsoler i olika utföranden. Flertalet av dom finns
som ett rostfritt alternativ.

Stockholm

Oslo

København

Åbo

+46 8 445 88 88 | info.vby@lesjoforsab.com
Kontaktinformation Sverige

+47 22 90 57 00 | info.ske@lesjoforsab.com
Kontaktinformation Norge

+45 46 95 61 00 | info.bby@lesjoforsab.com
Kontaktinformation Danmark

+358 22 7614 00 | info.abo@lesjoforsab.com
Kontaktinformation Finland

w w w.les joforsa b.c o m

