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Om EIE Maskin AB
EIE Maskin AB tillhandahåller komponenter och kompletta lösningar inom transmissioner och linjära system.
Vi erbjuder även flertalet produkter för industriellt bruk för bland annat entreprenadfordon, gruvindustri, grävmaskiner,
läkemedelsindustri, skogsindustri, lager och serviceverkstäder.
Vi samarbetar med världsledande leverantörer för att kunna erbjuda ett brett produktsortiment av rätt kvalité. Vi
hjälper ert företag med ordinarie produktutbud, specialdesignade lösningar och maskinkonstruktioner för optimering
av er verksamhet. Välkommen att ta kontakt med någon av våra försäljningsingenjörer och produktspecialister för mer
information och hjälp med att välja rätt komponenter för att tillgodose era behov.
EIE Maskin AB har sedan 1930 utvecklat och sålt maskinkomponenter inom transmissioner och linjära system till
industrier runt om i Norden. Vår målsättning är att erbjuda högkvalitativa produkter, snabba leveranstider och leverera
bra service.
Kontakta oss för mer information och offertförfrågan: info@eiemaskin.se | 08-727 88 00
Besök vår hemsida för att se hela vårt produktutbud: www.eiemaskin.se
Följ oss på LinkedIn: #eiemaskinab

Ta del av produktnyheter – anmäl er till vårt nyhetsbrev via vår hemsida!

EIE Maskin AB
Vi är ett handels- och agenturföretag som har verkat i Sverige sedan 1930.
Vårt mål är att vara en eftertraktad totalleverantör av transmissioner och linjära system.

Affärside
Vi skall sälja
- transmissions- och linjärprodukter till nordisk industri.
- produkter och service till skandinavisk processindustri.
Vi skall i samråd med kunden ta fram produkter och system med fokus på
lönsamma helhetslösningar.
Vi skall vara kända som en kompetent samarbetspartner med hög servicegrad.

Materialhantering & arbetsstationer

WINKEL
Kombirullar från Winkel finns i olika utföranden med radial- och
axiallager. Finns för låga och höga laster.
Ert företag har möjlighet att bygga ett helt eget system eller använda er utav enskilda komponenter. Tillverkas i stål S-450-J2.

KANYA
Vår leverantör KANYA producerar aluminiumprofiler med
PVS-koppling (sammanfogning utan svetsning för ökad säkerhet), profilbyggsystem för maskinskydd, ljudisoleringsskydd
etc. Här finner ni även KANYA ERGOPLACE – arbetsstationer
med fokus på ergonomi och funktion.

MATERIALHANTERING
Winkel kan lösa era problem med materialhantering. Winkel
producerar såväl kompletta robotbanor som komponenter
och produkter till materialhanteringssystem.
Winkel designar och tillverkar kompletta system till dig som
kund. Med över 30 års erfarenhet har de gjort över 2000
färdiga lösningar för olika industrier som till exempel lyftar,
hissar, roterande- och horisontella transporter.

ZIMM SKRUVDOMKRAFTER
Zimm tillhandahåller såväl komponenter som kompletta system
med motorer, växlar, axlar och kopplingar. Ni kan enkelt bygga
ihop ert eget system för att höja eller sänka en last. Finns med
roterande skruvar eller stående skruvar för laster upp till 100 ton.

Besök vår hemsida för att ladda ned produktbeskrivningar via PDF: www.eiemaskin.se
Kontakta oss för mer information och offertförfrågan: info@eiemaskin.se | 08-727 88 00

Transmission / automation

KBK
Vi tillhandahåller ett brett sortiment av axelkopplingar och spännelement från KBK.
Samtliga produkter finns att få i rostfritt
utförande.

ELBE/ELSO
Kardanaxlar, drivknutar, länkar och flänsar.
Elbe Elso är en av de ledande europeiska
tillverkarna av kardaner, både för industrin
och fordonsbranschen.

HKS
Hydrauliska vriddon a
 npassade till era
behov. Reversibel rörelse upp till 360
grader. Moment upp till 250 kNm.

STÖBER
Totalleverantör av växlar, växelmotorer
och motorstyrningar.

ATLANTA
Leverantör av flertalet olika modeller av
växlar till servodrifter. Atlanta tillverkar
även snäckväxlar i olika utföranden samt
vinkelväxel.

NIDEC GRAESSNER
Specialiserade på vinkelväxlar som finns
i många varianter och storlekar, även
lämpliga till servodrifter. Finns i följande
storlekar: 27X27 MM - 450X450 mm.

ORTLINGHAUS
En av världens största tillverkare av
bromsar och kopplingar för industriellt bruk.
Välj bland hydrauliska, pneumatiska och
elektriska lösningar.

FUJI
Låsmuttrar för att ansätta lager utan
kilspår. Fuji låsmuttrar finns i både rostfritt
och låg/hög kolstålvariant.
Finns på vårt lager.

EXXELLIN
Härdade, slipade och rostfria hårdkromaterade axlar. Vi kapar och
bearbetar enligt era behov och önskemål.

MEROBEL
Magnetpulverbromsar, magnetpulverkopplingar och kompletta anläggningar för
banspänningar. Merobels bromsar finns
i momentområdet 2 till 1 000 Nm och de
största kan kyla bort effekter på ca 12 kW.

GROB
Skjut- och lyftkedjor för industriellt bruk.
Grob har en speciellt framtagen lösning
för lyft- och skjutkedjor som kan ge krafter
upp till 35 kN.

GGT
Bågtandkopplingar från Green Gear
Transmission S.r.l (GGT). Det nominella
överförbara vridmomentet är mellan 1,9
och 11.130 kNm. Tillverkade av högkvalitativt legerat stål. Finns även i rostfritt utförande.

Besök vår hemsida för att ladda ned produktbeskrivningar via PDF: www.eiemaskin.se
Kontakta oss för mer information och offertförfrågan: info@eiemaskin.se | 08-727 88 00

Linjära system

MATERIALHANTERING OCH LYFTSYSTEM FRÅN WINKEL
Produkter från Winkel så som teleskopgaffelaggregat, verktygsväxlare, robotåkbana,
pallstaplingssystem, lyftmaster och coilvändare.
Vi erbjuder lyftsystem för industriella miljöer. Vi på EIE Maskin AB är återförsäljare av
robusta och kostnadseffektiva lyftsystem från Winkel.
NADELLA
Nadella har konstruerat den nya
ROLBLOC-serien för att garantera pålitlig
prestanda vid extremt hög belastning,
hög temp och slitage. Den befintliga
ROLBLOC-serien har utökats med den
nya ROLBLOC BL-MAX för gjuterimiljö.

LINJÄRMODULER
Vi har ett brett urval av linjärmoduler till
de flesta applikationer. Med eller utan
drivning. För både tunga och lätta laster.

ATLANTA
Kuggstänger och kugghjul i flertalet olika
material, härdningar etc.
Finns som raka och snedskurna enheter.

WINKEL
Kombirullarna finns i olika utföranden med
radial- och axiallager. Finns för låga och
höga laster och hastigheter.

KANYA
Vi på EIE Maskin AB tillhandahåller ett
brett program av aluminiumprofiler med
tillhörande komponenter. Vi levererar
såväl profiler och komponenter som
färdiga byggsystem.

SFERAX
Levererar kulbussningar, lagerhus och
axlar av högsta kvalitet.

NADELLA
Kvalitetslinjärlager och löprullar som
finns i alla tänkbara varianter.

SCHNEEBERGER
Linjärstyrningar med utmärkta dynamiska
egenskaper. System finns med kullager
och rulllager.

UHING
Spridare för tråd- och kabelupprullning eller
mindre vinschapplikationer.

PBC
PBC styrka är smörjfria glidlager.
Tål ojämnheter och föroreningar.

EIE Maskin AB
Vi tillhandahåller komponenter och kompletta lösningar inom transmissioner och linjära system. Vi erbjuder även
produkter för industriellt bruk för bland annat entreprenadfordon, gruvindustri, grävmaskiner, läkemedelsindustri,
serviceverkstäder, skogsindustri, verkstad och lager.
I samråd med kunden tar vi fram produkter och system med fokus på lönsamma helhetslösningar. Vi är kända för
att vara en kompetent samarbetspartner med hög servicegrad.

Varmt välkomna till EIE Maskin AB

MASKIN AB

EIE Maskin AB
Box 7, 124 21 Bandhagen
Besöksadress: Skebokvarnsvägen 370

Telefon: 08-727 88 00
E-post: info@eiemaskin.se
Hemsida: www.eiemaskin.se

