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N-type DEKKESTØTTER til
rimelige priser!
S og E-type STØTTER til større
belastninger.

LIMACO
tlf 330 50160 - post@limaco.no - www.limaco.no - man-fre 7-1630

PF20Plus
forskalingsbjelker

MULTISTØTTER
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LIMACO as
2018 har startet bra, og det har å gjøre med at vi bygger stein på
stein med salg av kvalitet og solide produkter som er produsert i
Europa og USA. GOD GAMMELDAGS SERVICE er det vi bestreber
oss til her på LIMACO. Vi er her når du trenger oss.

Jeg heter Inge Dalseth, er eier og daglig leder.
Skal egentlig administrere og lede bedriften,
men liker å ta i et tak der hvor det trengs, og
som jeg alltid sier - VI FIKSER DET MESTE....

Christian Østmann er medeier og har vært
med siden starten i 2004. Christian har den
store oversikten over maskiner og utstyr.
Han svarer mer enn gjerne på det du vil vite
om våre mange PRODUKTLINJER.

Kristoffer Hedemark har ansvar for kundeservice, mottak, klargjøring og utlevering.
Kristoffer har en travel dag, han vet det
meste om våre produkter, og hjelper deg
så gjerne. KRISTOFFER KAN DET MESTE....

Med utvidelse og nybygg har vi fått mer plass og større utstillingsog butikkareale. En velassortert "ANLEGGSBUTIKK" med et godt
utvalg av proffutstyr og forbruksvarer til bygg- og anleggsektoren.
Vår UTLEIEAVDELING er utvidet og større enn noen gang.

VERKSTED OG SERVICEKOMPETANSE:
LIMACO utvider service, verksted- og vedlikeholdskapasiteten.
Gjennom mange års erfaring, teknisk og praktisk opplæring samt
grundig kjennskap til våre maskinmerker, står vi enda bedre
rustet til å utføre service og reparasjonsjobber.
Vi har knyttet til oss gode serviceteknikere på høyt nivå, som
igjen sørger for at du som kunde kan føle trygghet når vi skal
utføre service og vedlikehold på din maskin.

Trygve Arthur Bergtun er på utlevering og
mottak av maskiner og utstyr som kommer
inn. Trygve registrerer, rengjør, kontrollerer
og klargjør for neste utleiekunde.
DU SER´n UTE PÅ PLASSEN HELE TIDEN.....

Jan-Egil Engebretsen står for transport,
henting og levering av maskiner og utstyr.
Ingenting er umulig for Jan-Egil, en problemløser som fikser det meste.
LIKER Å HA ORDEN.

Kjetil Semb er verkstedansvarlig og den du skal
snakke med om servicearbeid og vedlikehold.
Han har lang erfaring og mye kunnskap innen
motor- og maskinfaget.
Kjetil FINNER ALLTID EN LØSNING.

Olav Georg Dalseth er alltid tidlig på plass og
sørger for at det er kaffe på kanna.
Selger maskiner og utstyr, lager annonser, og
kataloger. Eneste som gidder å stå opp klokka
halvfire på natta for å rydde snø.
Trives godt - NEKTER Å PENSJONERE SEG.
Stine H Dalseth er "sjefen" på kontoret og
firmaets HMS ANSVARLIG. Hun er også den
som passer på finansene og ringer deg opp hvis
du har glemt å betale regningen din ✡

Vi liker trivelige og "REALE KUNDER" - vi stiller høye krav
til oss selv, og ikke minst, vi er stolte av å representere produsenter som stiller opp når det er behov for hjelp og teknisk support.
STIKK GJERNE INNOM og slå av en prat med oss - det er
alltid kaffe på kanna her i Bentsrudveien 2 i Holmestrand.
Du finner oss ved avkjørsel 31 på E18.
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Ha en super arbeidsdag ✡
Inge Dalseth
inge@limaco.no

LIMACO SERVICEPUNKTER:
SERVICEPUNKT ØSTLANDET:
LIMACO As, Bentsrudveien 2, 3083 Holmestrand
tlf 330 50160 post@limaco.no
www.limaco.no
LIMACO´s SERVICEPUNKT Rogaland - Vest Agder:
ABA Maskinservice AS, Forusbeen 248, 4312 Sandnes
Gisle tlf 975 05 767 post@abamaskinservice.no
LIMACO´s SERVICEPUNKT Hordaland - Sogn og Fjordane:
Nesøy AS, Hopsnesvegen 62, 5232 Paradis
Jostein Nesøy tlf 90 91 19 00 jostein@nesoy.no
LIMACO´s SERVICEPUNKT Møre og Romsdal:
Ålesund Motorverksted As, Kjøpmannsgata 23, 6005 Ålesund
Odd-Inge Ullaland tlf 70 13 14 00 post@alesundmotorverksted.no
LIMACO´s SERVICEPUNKT Trøndelag:
Steinkjer Elektro-Diesel AS, Gamle Figga 2, 7712 Steinkjer
Arne Alstad tlf 74 16 29 11, 48 11 38 66 eldiesel@online.no
LIMACO´s SERVICEPUNKT og SALG i FINNMARK:
Pedersen Maskinsalg, Bergstien 7A, 9800 Vadsø,
Sindre Pedersen, 99 55 94 43 sindre@pmas.no www.pmas.no
SERVICEPUNKTER LANDSDEKKENDE :
I resten av landet har vi et samarbeid med landsdekkende
servicepunkter som tar seg av våre maskiner.

KVALITETSKRAV
Vi stiller høye krav til oss selv og har i mange år vært kvalifisert
via STARTBANK (kvalitetssikringsordning innen bransjen).

DEKKESTØTTER
SKRÅSTØTTER Push Pull
PUNTAINER lagringskrybbe
H-GAFFEL
3-LEG STØTTEBEN

BELASTNINGSTABELL
BREKKASJEDATA FOR NYE STØTTER - BREAKLOAD FOR NEW PROPS

FERMAR SKRÅSTØTTER BENYTTES VED MONTERING AV SØYLER PÅ PROSJEKTER

Det anbefales en SIKKERHETSFAKTOR på 2-2,5 (del oppgitte kilo med 2-2,5)
Recommended safety coefficient is 2-2,5 (divide given kilo with 2-2,5)

TEKNISKE DATA som oppgitt her og på testsertifikater er "BREKKASJEDATA". Det vil si den belastning nye støtter har
røket under testene med loddrett, sentrert belastning.
Det er derfor viktig at det legges inn en sikkerhetsfaktor på 2-2,5 som angitt ovenfor.
NB! Det er også MEGET VIKTIG å påse at det ikke finnes strukturelle skader på støttene.
Skadede støtter MÅ IKKE benyttes.
TECHNICAL DATA as indicated here and on test certificates is "BREAKING LOAD", not the working load. This is the load
new props break down under tests with centred vertical loads.
P6E
It is IMPORTANT to work with a minimum safety coefficient of 2 or 2,5 as indicated above.
600
cm
1600
kg
NB! It is VERY IMPORTANT to make sure there is no failure or damage to the props.
Props with structural damage must NOT be used.
500 cm 2700 kg

EKSEMPEL PÅ BRUK AV FERMAR DEKKESTØTTER,
SKRÅSTØTTER OG PFEIFER
FORSKALINGSBJELKER PÅ BYGG

P4N
400 cm 1693 kg

P3N
300 cm 2270 kg

P3S
3200 kg

215 cm 3100 kg
175 cm 2700 kg
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BREKKASJEDATA for P1N og P1.7N:
2703 kg innerst, 2375 kg ytterst,

P4S
1880 kg

350 cm 4700 kg

4320 kg

4100 kg
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DEKKESTØTTER
✔ STÅLSTØTTER MED 2-HÅNDS JUSTERING
✔ LAKKERTE ✔ TRYKKTESTET
✔ STÅLKVALITET S-235 JRH EN 10025
TYPE

NYE "N"-STØTTER
til rimelige priser!

Vekt

Pris

*Puntainerpris

62-100 cm 48/40 mm

3,5 kg

195,-

P1.7N

97-170 cm 48/40 mm

4,9 kg

205,-

P3N

165-300 cm 48/40 mm

7,3 kg

P4N

215-400 cm 48/40 mm 10,7 kg

220,- (198,- *64 stk)
300,- (270,- *64 stk)

P3S

175-300 cm 55/48 mm

9,8 kg

330,- (297,- *64 stk)

P4S

215-400 cm 55/48 mm 12,1 kg

395,- (355,- *64 stk)

P6E

350-600 cm 60/50 mm 21,4 kg

795,- (715,- *50 stk)

*Puntainerpriser:
Ved kjøp av støtter i Puntainer får du redusert
pris, og lagringskrybbe GRATIS på kjøpet.
64 stk. P3N i Puntainer 510 kilo
64 stk. P4N i Puntainer 727 kilo

12.672,17.280,-

64 stk. P3S i Puntainer
64 stk. P4S i Puntainer
50 stk. P6E i Puntainer

19.008,22.720,35.750,-

670 kilo
817 kilo
1112 kilo

Fermar dekkestøtter grovstilles
med en gjennomgående bolt, og
finjusteres/strammes 0-10 cm,
med 2-hånds gjenget hylse.

P3S, P4S, P6E er kraftige
dekkestøtter som tåler større
belastning der

dette er
påkrevet.

Diameter

P1N

P3N og P4N er enkle
funksjonelle støtter til
meget rimelige priser.

Våre nye dekkestøtter P3N og P4N
er lette, sterke og håndterbare
støtter for de fleste jobber.
Se belastningstabell på siden foran.

Lengde

FERMAR UTSTYR:
Stablebar lagringskrybbe.
Vekt 42 kg
Mål (utvendig/innvendig):
L138/130 x B83/66 x H82/57

1.550,Se belastningstabell på siden
foran.

H-GAFFEL
passer til de fleste typer støtter
85x170mm åpning - 30 mm pin
vekt 3,5 kg......135,-

3-LEG STØTTEBEN
passer til de fleste typer støtter
Høyde 85 cm - Vekt 10 kg

350,-
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SKRÅSTØTTER (2 lengder)
MED PUSH/PULL FUNKSJON

Bevegelige
stålføtter med
18 mm hull

P3SSP 175-300 cm - Diameter Ø55/48mm - Vekt 10,0 kilo...............595,P4SSP 210-400 cm - Diameter Ø55/48mm - Vekt 13,5 kilo...............645,Ved kjøp av 50 stk. får du redusert pris, og Puntainer lagringskrybbe GRATIS på kjøpet.
50 stk. P3SSP i Puntainer
50 stk. P4SSP i puntainer

totalvekt 542 kilo..............26.775,totalvekt 717 kilo...............29.025,-

Push/Pull
justering

Ved kjøp av 50 stk. skråstøtter
får du lavere pris og GRATIS Puntainer
BREKKASJEDATA på P3SSP og P4SSP. Det vil si den belastning nye støtter har røket
under testene med loddrett, sentrert belastning.
Det er derfor viktig at det legges inn en sikkerhetsfaktor på 2.
NB! Det er MEGET VIKTIG å påse at det ikke finnes strukturelle skader på støttene.
Skadede støtter MÅ IKKE benyttes.
Brekkasjedata på P3SSP
Brekkasjedata på P4SSP

3160 kilo på 1,8 meter
3060 kilo på 2,2 meter

2284 kilo på 3,0 meter
1428 kilo på 4,0 meter

Grovinnstilles med bolt, og
finjusteres/strammes med
2-hånds gjenget hylse.
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PFEIFER GROUP med sine 7 fabrikker i 3 Europeiske land,
og 1800 ansatte, er en av Europas ledende på H-bjelker.
PFEIFER produserer for flere store aktører i markedet, så
ser du et annet merke så er det mye sannsynlig at det er
PFEIFER som har produsert det.
PFEIFER har til enhver tid alle H-bjelker på lager for hurtig
levering av det vi ikke lagerfører.

Pfeifer H-bjelker er produsert i:
- 3-lags vannfast HELTRE (ikke spon)
- fingerskjøtet, presslimt og fuktighetsbeskyttet
- avrundet form med endebeskyttere
- CE sertifisert - DIN 1052-10-2012 Table 2
Optimale H-bjelker til de fleste typer forskalingsjobber.
Leveres i følgende lengder (cm): 195, 245, *265, *290, *330,
(*lagerføres).
*360, *390, *490, 590 (*
Vekt: ca. 4,5 kilo pr. meter. Toleranse H +/- 2 mm, L +/-10 mm.
Type/lengde

Vekt

Stykkpris

*
*Pakkepris

265 cm

11,90 kg

265,-

290 cm

13,05 kg

290,-

(239,- *50 stk)
(261,- *50 stk)

330 cm

14,85 kg

330,-

(297,- *50 stk)

360 cm

16,20 kg

360,-

(324,- *50 stk)

390 cm

17,55 kg

390,-

490 cm

22,05 kg

490,-

(351,- *50 stk)
(441,- *50 stk)

Illustrasjonen over viser et typisk eksempel på dekkeforskaling
med H20 bjelker. Med dette har du det beste utgangspunktet for å
gjøre en rask, og kostnadseffektiv forskalingsjobb.
H-bjelker er også anvendelige til arbeidsplattformer, vegg og søyleforskalinger på bro- og tunnelprosjekter.
Passer i H-gafler og sammen med justerbare dekkestøtter gir dette
systemet en stabil og sikker understøttelse.
Mulighetene er mange.....

*Pakkepriser:
Kjøper du PF20Plus i PAKKER får du redusert pris.
50 stk.
50 stk.
50 stk.
50 stk.
50 stk.
50 stk.

265 cm i Pakke,
290 cm i Pakke,
330 cm i Pakke,
360 cm i Pakke,
390 cm i Pakke,
490 cm i Pakke,

595 kilo
653 kilo
743 kilo
810 kilo
878 kilo
1103 kilo

11.950,13.050,14.850,16.200,17.550,22.050,-

Alle priser i denne katalogen eks. mva.

27 mm

120 mm

200 mm

40 mm

CE sertifiserte
forskalingsbjelker
og dekkesystemer

40 mm

80 mm
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Multistøtter

nr. 144700
1.353,-/stk.
1.218,-/stk ved kjøp av 4
priser eks mva.
Endelig - her er GARANTERT de beste og mest presise hurtigstøttene du trenger når du skal montere elementvegger og
tresøyler. Praktiske til mange andre oppgaver også.
Kan benyttes skrå eller rette, og de justeres enkelt ved å
skru de ut eller inn som en strekkfisk.
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Regulerbare fra 2,3 - 3,0 meter
Maks belastning: 960 kg v/2,2 m - 370 kg v/3,2 m
Hurtigregulering med låsing på hver 10 cm uttrekk
Presisjonsjustering med gjengeparti i begge ender
Bevegelige metallføtter med mange forskjellige festehull
Egenvekt 6,3 kilo

7

LIMACO

tlf 330 50160
Bentsrudveien 2 - 3083 Holmestrand
post@limaco.no
www.limaco.no

EN SOLID LEVERANDØR SIDEN 2004
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LIMACO - produktlinjer:
Barreto
USA
Bison
England
Brendon
England
Ceteor
Belgia
Containex
Østerrike
Fermar
Spania
Honda
Salg/Service
Leborgne
Frankrike
LittleBeaver
USA
Lumaphore
Frankrike
Pfeifer
Østerrike
Spear & Jackson England
Stephill
England
Trelawny
England
TufftrUK
England

