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M. Wilhelmsen har udvidet med 6000 m2 lager 

Efter en grundig renovering er vi nu klar til at annoncere, at vi har nu har fået plads til endnu 

flere varer på hylderne. Med den ekstra plads har vi nu arrangeret for at det nu er muligt at 

købe ekstra ind til jeres efterspurgte varer, så i ikke selv behøves at ligge på lager med dem.  

Vi har lagt mange af vores varer i sortiment grupper, hvilket gør det endnu nemmere, at finde 

og servicere vores kunder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Service tlf. 86150111 

Høj service er en af vores stærke kompetencer, vi yder altid vores maksimale så vi kan 

tilfredsstille vore kunder. Til de kunder som ligger i nærheden tilbyder vi udbringnings 

service så du kan få varen samme dag du bestiller, telefonen er åben fra kl. 07.30.  

Vi tilbyder også service uden for åbningstiderne dog tager vi et ekstra gebyr ved denne 

serviceydelse.  

Skulle vi mod forventning ikke have det du søger i vores sortiment - skal du blot sige til - så 

forsøger vi at skaffe det. 
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Logistik 

Vi har investeret i 3 lagerautomater, hvilket giver os mulighed for mere plads, samt en masse 

tidsbesparelser ved undgå, at gå reolgange frem, og tilbage. Vi arbejder hver dag på at gøre vores 

logistik bedre, så vores hverdag bliver nemmere, og i sidste ende vil vi få mere tid til vore kunder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Online www.mw.dk 

Vi har et meget bredt udvalg af alle vores varer online, her er det muligt at se bruttopriser og 

lagerstatus, hurtig, nemt og overskueligt.  

For at handle skal vi have oprette en konto til dig først, også har du mulighed for at følge dine 

rabatter hos os.      
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Indholdsfortegnelse 
 
Flangelejer   side 1,2 
 
Kuglelejer   side 3,4 
 
Linear   side 5,6 
 
Transmissioner  side 7,8,9 
 
Slanger   side 11,12,13,14 
 
Trykluft & Fittings  side 15,16 
 
Tætninger   side 17,18 
 
Befæstigelse  side 19,20 
 
Rencol-greb  side 21,22 
 
Industri-hjul  side 23,24 
 
Olie & Smøremidler  side 25,26 
 
Gasfjedre & Normdele  side 27,28 
 
Løft & Hejs   side 29,30,31 
 
Gummiplade & redskaber side 33,34 
 
Handsker   side 35,36 
 
Diverse   side 37,38 

 
 

Produktoversigt 
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Flangelejer 
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FLANGELEJER 
 

Vi lagerfører 
UCF 
UCFL 
UCFC 
UCT 
UCP 

P-HUSE 
PSHE 
PME 
PHE 
RASE 
PTUE 
PCFTR 
SNV 

Blikhuse 
Rustfriflange 
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Rustfri-lejehus 

Flangelejer 
 

Flangehus & leje i dvs. 
udvalg; UCP , UCF, UCPA, 
UCFL, UCT.   
Ø 10 – 140 dm.  
Lejet kan skiftes ud med et 
varmfast leje som tåler 280 
grader.  

Flangelejehus 

Lejehuse i plast 

Flangehuse i rustfrit stål, 
samt rustfriindsats. 
Ø 10 – 60 dm.  
SUCP, SUCF, SUCPA, 
SUCFL, SUCT. 

SNV stållejehus 

UC leje- indsats  
Lejeindsats til 
flangehuse, fås i 
varmefaste med 
kapacitet op til 280 
grader, samt 
rustfrilejer. 
Dm Ø 12 – 140. samt 
dvs. tommemål.     

Blikhuse 

Stålflange hus 
med mulighed 
for dvs. 
lejeindsats.  

Blik huse / flanger i 
forskellige typer, 
bruge til diverse leje 
indsat. KFL, UFL, 
MUFL, FB, SB, MUD, 
RF.   

Plastikflanger i dvs. 
modeller.  
Fås med rustfristål som 
indsats i Ø 10 – 60 dm.  
Flangehuset fås i 3 
farver. Hvid, sort og 
grøn. 

2 
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KUGLELEJER 
 

Vi lagerfører 

Sporkuglelejer 
Rustfrikuglelejer 

Vinkelkontaktlejer 
Cylindrisk rullelejer 

Konisk rullelejer 
Sfærisk rullelejer 

Spindellejer 
Firepunktlejer 

Varmefastelejer 
Ledhoveder 

Ledlejer 
Nålelejer 
Autolejer 

Kugler 
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Kuglelejer 
 

Enradede og toradede 

sporkuglelejer fås som åbne 

leje, eller med 

gummitætninger / 

bliktætninger. 

 

Kuglelejer 
 

Sporkugle-lejer  

Rustfrikuglelejer  

Højtemperaturlejer  

Spindelkuglelejer  

Ledstangshoved 

Kuglelejer 
 

Rustfri sporkuglelejer 

fås som åbne leje, eller 

med gummitætninger / 

bliktætninger. 

  

 

Spindellejer i alle typer.  
Bredt udvalg. 

Glidelejer  
Glidelejer med eller uden 
krave. Oliebronze og 
bronzeglideleje.  
Dm Ø 2 -300   

Kuglelejer der operere fra -30 

til + 280 grader. 

Vores serie er bred og dækker 

alle områder for behov. 
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Ledlejer  
Ledlejer til brug af  hydraulik 

og mekanik. Fås med 

gummitætninger og i en 

rustfri udgave.. 

 

Nåleleje 
Indenfor nålelejer dækker vi 

alle produkt-grupper, lige fra 

løse nåle, nålekranse, 

nålebøsninger. 

Ledstanghoveder til brug af  

hydraulik og mekanik. Fås 

med gummitætninger og i en 

rustfri udgave.. 
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LINEAR 
 

 Vi lagerfører INA’s komplette program i linear 
teknologi og kan levere fra dag til dag. 

Øvrige mærker kan leveres inden for få dage. 

x SKF 
x Rexroth 
x THK 
x IKO 

5 
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Levering af linear teknik, involvere ofte en del arbejde. 
PART numre kan være ufærdige, systemer kan være 
kodet, og det kan være vanskeligt at sammenligne 
reservedele og vejledninger af forskellige mærker med 
hensyn til teknologi og dimensioner. Baseret på dine 
specifikationer eller vores tekniske erfaringer, så vil vi 
imødekomme dine ønsker. Vi finder let det manglende 
element med hjælpen fra numre, prøver eller 
tegninger – lige meget hvilket mærke. Vi kan 
informere jer om produkt, priser og levering.  

Tid er penge og deadlines bliver kortere og kortere. 
Heldigvis har vi næsten altid fyldt vores lager op så 
leveringstiden er så kort som mulig. Mærker som f.eks. 
INA har vi konstant på lager i alle slags modeller – så 
leveringenstiden er generelt kort. Udvælgelsen af 
linear produkter kræver tid og ekspertise. Foretag en 
bestilling hos os og fortæl os om jeres specifikationer. 
Vi opfylder dem 100% for jer. 

De fleste aksler og skinner behøver stadig en 
procedure efter de er blevet skåret til. Denne type 
skæring tager ofte tid. Baseret på dine specifikationer, 
så får du dine komponenter, procedurer og leveringer 
direkte fra os så snart vi har dem klar. Dine linear 
produkter bliver pakket den samme dag og hvis det er 
tilfældet at de er for lange så tilskærer vi dem med 
præcision. Hvis du ønsker andre skæringer på 
produktet, så udøver vi også dette. I kan stole på 
vores pakning, proces og montering . 

 
De kan finde yderligere komponenter i vores e-handel 
på nettet, som er relevante til dine linear 
applikationer. Her kan de også forsikre dem selv om at 
vi kun sælger varer af bedste kvalitet. På denne måde 
kan vi garantere en større indsats i bestillingen og i 
logistikken.  

 
 

 

x Akselføring 
x Kuglebøsningsenhed 
x Kugleomløbsføring 
x Løberulleføring 
x Spindelføring 

Linear 
 

6 



Bestil på www.mw.dk – Tlf. 86 150 111 – mw@mw.dk – Fax 86 155 671  

 

 

  

Lager føres 
 

Kileremme og skiver 
Tandremme og skiver 

Variatorrem 
Taperlock bøsninger 

Kæder og led 
Kædeadskiller 

Kædehjul 
Koblinger 

Elastiske koblinger 
Stramme arm 

 
 
 
 
 

TRANSMISSIONER 
 

7 
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Transmissioner 
 

Tandremme 

Udvalg af tandremme. 

Gummi tandremme; 

HTD  - 3M - 5M - 8M - 14M 

Tommemåls tandremme;  

MXL - XL - L - H. 

Polyurethane tandremme; 

T5 - T10 - AT5 - AT10.  

 

Kileremme 
Stort udvalg af kileremme 

findes i Z - A -B -C samt SPZ 

- SPA - SPB - SPC. Samt de 

samme typer i fortandet. 

ZX - AX - BX - CX - XPZ - XPA 

- XPB - XPC. 

Forstærket rem 

Forstærkede kileremme i  

ekstra slidstærk udgave. 

Anvendes blandtandet til 

havetraktorer. Findes i 

typerne 3L - 4L - 5L. 

Stort sortiment af 

kilerem skiver for 

taperlock bøsninger. 

Findes i typerne  

SPZ – SPA - SPB - SPC. 

Fra 1 spor til 5 spor.  

Kileremskiver 

Tandremskiver 
Findes i typerne: 

2M - 3M - 5M - 8M - 

MXL  - XL - L  - H.  Samt 

typerne T5 - T10 - AT5 - 

AT10. 

Taperlock bøsning 

Taperlock bøsning, fås til 

Kile og tandremme 

skiver: Z - A - B - C - SPZ - 

SPA - SPB - SPC. 

8 
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Elastiske koblinger 

Transmissioner 

 
 

Kæder i stål og rustfristål. 

Fås fra str. 5/8 – 2”.   

Kæde 

Kædehjul 

 

Kædesamler 

Kædehjul til 

taperlock bøsning 

eller fast nav. Alle 

typer lageres.  

    

Kædesamler til samle af 

kæder. Fås til alle 

tommermål.  

Kædeafskiller til 

afskalling af kæder. Fås i 

alle tommermål.  

 

Kædeafskiller 

9 

Modulhjul 
Modulhjul til forudboring, 

fås fra modul 1-6.  

Derudover fås også 

modul tandstænger.  

    

Kædeled 
Lige og fork samleled til 

samlinger af kæder.   

Elastiske koblinger 

oftest anvendt til 

motordrevene anlæg for 

elastisk dæmpning af 

stød og vibrationer.  
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Spørg efter vores andre produkt kataloger 
 

10 

Linear - katalog Rustfri Kuglelejer Kileremme katalog 

Miniature Kugleleje 
Katalog 

Rustfrikugleleje 
Katalog 

Kugle katalog 
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SLANGER 
 

Lager føres 
 

Klar PVC-slange 
Griflex slange 

Oil hose 
Kølerslange 
Texas slange 
Afgasslange 

Ronyflex slange 
Heliflex slange 
Ducting slange 
Amorvin slange 

Brandslange 
Let sugeslange 

Riflet slange 
Dampslange 

Gul industri vandslange 
Sort PVC-slange 

Silicone slange med og uden væv 
Polyurethan slange 

Pur- og vacomslange 
Flexonorm slange 

Nylonslange 
Stålslange 

Svejeseslange 
Hydralikslange 

 
 
 
 

11 



Bestil på www.mw.dk – Tlf. 86 150 111 – mw@mw.dk – Fax 86 155 671  

 

 

 

  

Slidestærk pvc slange med 

stålspiral. 

 

 

,  

der kan anvendes til 

fødevare, drikkevand og 

væsker.   

Trykslange som tåler; petroelum, 

diesel og brændselsolier, samt 

vand, olieemulsioner - med 

stålspiral.    

Den klare PVC-slange er 
til formål, hvor der ikke 
kræves giftfrihed. 
Slange ruller a’ 50 meter 

 

   

Slanger 

 
 Klar PCV 

Griflex slange 

Oil & petrol 

Kølerslange 

Texas slange 

Afgasslange 

Levnedsmiddel-
slange 

rvin slange 
Slangen er bestandig 

overfor varmt vand og 

normal kølervæske.   

Olie og vejrbestandig 

trykslange til olie og 

diesel.   

Armeret tryk slange af 

glasklar PVC. Ruller a’ 50 

meter.  

Velegnet til brug på 

autoværksteder m.fl. Slangen er 

overkørbar.   

12 

Amorvin slange 

Inderslange i hvid NBR, 

yderslange i olie- og 

vejrbestandig NBR/PVC, farve 

blå, armering syntetisk tekstil. 

Maks. Arbejdstryk 10 bar, 

temperatur- 20 til +95 grader. 
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Slanger 

 
 Nylonslange 

Stålslange 

Svejseslange 

Heliflex slange 

Silicone slange 
Velegnet indenfor 

levnedsmiddelindustrien, 

medicinal vareindustri og 

mange andre.    

Gul industri -
vandslange 

Trykluftslange lavet af 

polyamid 11 som kan 

tåle 26 bar. 

Enkeltfalsede stålslange fremstillet 

af galvaniseret stålbånd, pakket med 

glasfibersnor i falsen. Slangen tåler 

arbejdstemperatur op til 300 gr. 

Fleksibel gummislange, 

rød for acetylen(gas) blå 

for oxygen(ilt) . 

Egner sig både til sug og 

tryk af dvs. kemikalier.  

Høj-kvalitets PVC slange, beregnet 

til industrien. Meget vejrbestandig 

og slidstærk.  

Brandslange  
hvid/ blå 

Vores brandslange er 

selvfølgelig anvendelig som 

brandslange, men også som 

aftapningsslange. 

Slangen kan oprulles fladt og 

nemt for transport og 

opbevaring. 

13 



Bestil på www.mw.dk – Tlf. 86 150 111 – mw@mw.dk – Fax 86 155 671  

 

 

 

Slanger 

 
 

PUR-slangen er en slidstærk og 

fleksibel slange. Den er ideel til 

transport af slidende materialer 

som savsmuld, træflis, granulater 

m.m. 

PUR - Slange 

Hydraulik slange 
Kan anvende til benzin, 

petroleum, diesel og 

brændselsolier samt vand og 

olieemulsioner.  

Ronyflex slange 
Kan anvende til benzin, 

petroleum, diesel og 

brændselsolier samt vand og 

olieemulsioner.  

Dampslange 
Dampslangen med stålindlæg er 

velegnet til kraftig industriel 

rengøring og cirkulation af 

mættet overhedet damp i 

varmesystemer. 

 

Let sugeslange 
Let sugeslangen er af SBR gummi 

med helskjult stålspiral. Slangen 

kan anvendes til udsugning af 

støv, mindre partikler og gasser af 

forskellig art. Slangen kan bruges 

på værksteder, i maskin og 

træindustrien m.fl.  

 

 
Ducting slange 

Den grå ducting slange er egnet 

til udsugning i forbindelse med 

røg og damp. Slangen er meget 

fleksibel. 

14 
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TRYKLUFT & FITTINGS 
 

Lager føres 
 

Cejn produkter 
Lynfittings 

Messing fittings 
Nito koblinger 

Rectus 
Spændebånd 

Kuglehane  
 
 

15 
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Slangeopruller 
Slangeopruller til 

trykluft og vand fås fra 

10 meter til 25meter.   

Push in fittings 
Fittings til alle former 

for slanger. Stort udvalg 

i mange størrelser.   

Messing fittings 

Bryst, vinkel, nippel, 

muffe, slangenippel, alt 

i messing fittings lagers.  

Kuglehane
r 
Kuglehaner med 

håndtag, lang hals, 

greb.   

Trykluftpistoler 
Luftpistol i mange 

forskellige varianter.  

  

Manometre 
Alt inden for manometre 

og manometer tilbehør. 

Spændebånd 

Bredt program af 

spændebånd, både 

almindelige og rustfri. 

Klo koblinger  

Klo koblinger, i 

indvendige og udvendige 

mål.   

Trykluft & Fittings 
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TÆTNINGER 
 

Lager føres 
 

Skraberinge 
V-ringe 

Låseringe 
Olietætninger 
Endedæksel 
Fiberskiver 

Nylon skiver 
Aluskiver 

U-manchetter 
 O-ringe 

O-ringe snor 
Svingningsdæmper 
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U-manchetten til brug af 

stemple- eller 

stangtætning til hydraulik.. 

Skraberinge 
Skraberinge til fjernelse af 

skidt og snavs på 

stempelstangen. 

Låseringe 
Typer af låseringe; 

udvendige, indvendige, 

type 1500, av, sp, br, 

sw,jv, samt rustfri 

låseringe.     

Olietætninger 
Olietætninger med og 

uden støvlæbe, fås i 

NBR, tommemål, viton, 

fjederen kan skiftes til 

rustfri. Lagerfører alle 

størrelser. 

U-manchetter 

O-ringe 
Typer af o-ringe 

lagerføres; NBR, EPDM, 

Viton, silicone, shore 70 

samt shore 90. 

O-ringe snor 
Typer af o-ringe snor 

lagerføres; NBR, EPDM, 

Viton, silicone, shore 70 

samt shore 90. 

 

Svingnings dæmper 

Vibrationsdæmpere i 

alle former og typer 

samt  mål;  

A, B, C, D, E, AD, rød 

gummi, hvid gummi, 

sort gummi, samt rustfri 

kvalitet.   

Tætninger 
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Vi lagerfører 

Undersænkede bolte 
Cylinderhovedet bolte  

Buttenhead bolte 
Sekskantede bolte 

Low head bolte 
Bræddebolte 

Franske skruer 
Pinolskruer 

Tommermåls bolte 
Møtrikker 

Selvlåsende møtrikker 
Topmøtrikker 
Facetskriver 
Skærmskiver 
Fjederskive 
Nylonskiver 

BEFÆSTIGELSE 
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Pinolskruer i DIN 913, 914, 915, 916  
Lagerføres i stål kvalitet 12.9, rustfri stål 
A2, A4.  
Dimension i M 3 – 24 mm. samt dvs. 
tommemål. 
 

  

20 

Befæstigelse 
 

Cylinderhovedet bolte DIN 912, 6912 
Lagerføres i stål kvalitet 12.9, rustfri 
stål A2, A4 samt galv. stål 8.8. 
Dimension i M 2 – 36 mm samt dvs. 
tommemål større M kan skaffes hjem. 

Undersænkede 
bolte 
Undersænkede bolte DIN 7991,  
Lagerføres i stål kvalitet 12.9, rustfri stål A2, 
A4 samt galv. stål 8.8. 
Dimension i M 2 – 24 mm. Samt dvs. 
tommemål størrelser.  

Cylinderhovedet 
bolte 

Buttenhead - 
bolte 

Sekskantede 
bolte 
Sekskantede bolte DIN 
933, 931  
Lagerføres i stål kvalitet 
12.9, rustfri stål A2, A4 
samt galv. stål 8.8 . 
Dimension i M 2 – 30 mm. 
større M kan skaffes hjem. 

Pinolskruer 

Møtrikker  
Møtrikker DIN 934, 985, 1587  
Lagerføres i stål kvalitet 10.9, 
rustfri stål A2, A4 samt galv. stål 
8.8. 
Dimension i M 2 – 39 mm. samt 
tomme mål. 
Sælges også som høj møtrik, samt 
kontramøtrik med stigning.  

Linsehovedet bolte DIN 7380,  
Lagerføres i stål kvalitet 12.9, rustfri stål A2, A4 
samt galv. stål 8.8 . 
Dimension i M 2 – 12 mm. samt  dvs. tommemål 
større M dm kan skaffes hjem. 

Gevindstænger 
Gevindstænger på 1 mtr. 
Levers i elforzinket, rustfri 
A2, A4, og  i stål 5.8 samt 
8.8. 
Størrelser fra M 3 mm. – 
42mm.  
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  RENCOL GREB 
 

Lager føres 
 

Håndtag 
Håndsving 

Hånd drejehjul 
Håndgreb 

Stjernegreb 
Hængsler 

Fingerskruer 
Fingermøtrik 
Justerhåntag 
Krydshåndtag 

Bøjlegreb 
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Rencol greb 

 
 

Plast og metal håndhjul, 

fremstillet af Termoplast, 

sprøjtestøbt kasseprofil 

aluminium eller presset rustfrit 

stål. 

 

Håndtag 
Håndtaget fås med lige, T 

formet, tilspidset og 

revolverende plast håndtag. 

 

Håndsving 

Betjenes ved en simpel 

elevator og rotere 

bevægelse, alle spænde 

håndtag omfatter en skralde 

til brug i lukkede rum. 

 

Stjernegreb 
Mere end 80 typer af plast 

knop, herunder stjerne, 

tristar, bold, fløj, 

kammusling, revolverende, 
riflede greb. 

Hånddrejehjul 

Justerhåndtag 

Særligt velegnede til hånd vikling 

og spil applikationer. Disse 

elementer er fremstillet af 

termoplastisk eller støbejern. 

 

Bøjlegreb 
Plast og metal bro håndtag, 

fremstillet i 

glasfiberforstærket nylon 

(termoplastisk), eller rustfri. 

Finger skruer 
Fingerskruer, egnet til en 

bred vifte af anvendelser i 

industri-, bil-og medicinske 

applikationer. 

 

Hængsler 
Hængsel for kabinetter, 

industrielle 

applikationer. 

Fremstillet af Nylon (høj 

effekt termoplastisk) 
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INDUSTRI HJUL 
 

Lager føres 
 

Luftgummihjul 
Nylon hjul 
Løse hjul 

Drejbare hjul 
Boltmonterings hjul 

Boltmonterings hjul/m. bremse 
Plademonterings hjul 

Plademonterings hjul/m. bremse 
Sækkevogns hjul 

Slangelap 
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Drejeligt hjul 
Drejeligt hjul med og 

uden totalbremse, 

Gaffel af stål, zink-

kromatiseret, 

drejekrans med dobbelt 

kuglekrans, hjul boltet 

fast i gaffel, 

Pladebefæstigelse. 

Faste hjul 
Faste hjul med og uden 

totalbremse, Gaffel af 

stål, zink-kromatiseret, 

drejekrans med dobbelt 

kuglekrans, hjul boltet 

fast i gaffel, 

Pladebefæstigelse. 

 

Sækkevogns hjul 
Hjul og dæk i flere 

forskellige varianter, der 

kan dække de flestes behov, 

fx. Punkteringfrie, trillebør 

hjul og sækkevognshjul.  

Nylon hjul 
Nylon hjul i dreje eller 

fast hjul med/uden 

totalbremse, kan fås i 

rustfrit stål. 

Pladebefæstigelse. 

Hjulfælg: Polyamid, 

Glideleje. 

 

Løse hjul 
Løse hjul i alle  

størrelser, og forskellige 

varianter, speciale laves 

i ønskede mål.    

Industri hjul 
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OLIE, LIM & 
SMØREMIDLER 

 

Lager føres 
 

Loctite 
Kema 

Castrol 
Rocol 

Molykote 
Mobil 
Kabi 

Smøreudstyr 
3M produkter 
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Olie & smøremidler 

 
 
Loctite 

Kema 
Kema vedligeholdelsesprodukter 

er en lang række produkter, til 

forskellig former for 

vedligeholdelse af alt fra 

maskiner til kæder. Kema 

produkter spænder vidt fra 

metalrens, afrenser, glasrens, 

læksøger, kontaktrens, kædeolie, 

universalspray, rustopløser, 

multifedt, skæreolie, glidemiddel, 

siliconefedt og universalfedt. 

 Castrol 
Vi lagerfører et stort udvalg af 

castrol til brug af motorolier og 

smøremidler til forskellige 

applikationer og brancher - for bil- 

motorcykelolier – hydraulik olier. 

Mobil 

Rocol 
Rocol produkter der egner sig til 

tørsmøring, montagepasta, 

lejefedt, fedtpresser, 

rustopløser, foodlube, 

kædesmøring, afrenser, belt 

dressing, læksøger, kølespray, 

boreolie, slibevæsker, 

svejseolie, hydraulik olie samt 

revnesøger. 

Molykote 
Molykote smøremidle til 

gevind pasta, lejefedt, fedt til 

tætninger og o-ringe, 

fedtspecialiteter, 

indkøringspasta .    

Loctite limteknologi og 

generelle industri produkter, i 

stort udvalg; gevindsikring, 

gevindtætning, pakninger, 

fastgørelse, 

overfladeklargøring, hurtig lim, 

UV- lim, strukturlim, epoxy, 

rengøring, smøremiddel, 

fleksibel forsegling og limning 

silicone lim. 

26 

Mobil olie til alle former for 

motorer, stort udvalg af 

mange forskellige beskyttelse 

og vedligeholdes af mobil 

produkter.   

3M  
Bredt udvalg af 3M produkter; 

lim, høreværn, ørepropper, 

smergellærred, samt diverse 

former for tape ruller.  
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GASFJEDRE & NORMDELE 
 

 
 

Tryk gasfjedre 
Justerbargasfjedre 

Træk gasfjedre 
Rustfri gasfjedre 

Tryk fjedre 
Trak fjedre 
Pasfedre 
Woodruff 

Smørenipler 
Cylinder stifter 
Spændestifter 
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Rustfri gasfjedre fremstillet til 

saltvandbestandig kvalitet.   

Gasfjedre 
Tryk gasfjedre kan skaffes i alle 
størrelser samt ønskede 
newtons.    

 

Justerbar gasfjedre 
Justerbare gasfjedre til justering 

af tryk. 

Rustfri gasfjedre 

Pasfedre 
Pasfedre til 

standardnormer. Fås 

som sortimentkasser 

samt rustfri.  

 

Smørenipler 
Smørenipler til lige, 

vinkler, tommegevind, i 

stål og rustfri. 

Cylinder stifter 
Cylinder stifter i DIN 6325, 

bredt udvalg af størrelser, fås 

også i rustfri.   

Spændstifter 
Spændestifter i DIN 1481, 

bredt udvalg af størrelser, 

fås også i rustfri.  

 

Gasfjedre & normdele 
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Fjedre 
Tryk og træk fjedre fås i alle 

dimensioner.    

Woodruff 
Woodruff i bredt 

udvalg, fås som 

sortiment kasser samt 

rustfri.  

 

Koniske stifter 
Koniske stifter i DIN 1B, 

konus 1:50, bredt udvalg af 

størrelser, fås også i rustfri.   
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LØFT & HEJS 
 

Lager føres 
 

Løftekrog 
Løftekæder 
Kædesæt 
Sjækler 
Conxled 
Ovalring 

Løftestrop 
Rundsling 
Lastkrog 
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Bredt udvalg af 

connexled, godkendt til 

løfteanvendelse.   

 

Bredt udvalg af 

ovalringe, godkendt til 

løfteanvendelse.   

Løftekrog 
Stort udvalg af 

løftekroge, godkendt til 

løfteanvendelse.   

 

Løftekæder i klasse 8 

samt 10, vi sammen 

sætter gerne diverse 

ønsker af kædelængder. 

Godkendt til løftekæder. 

 

Løftekæder 

Ovalring 

Connexled 

Kæder 
Galvaniserede/ Rustfri kæde, 

i lang og kortleddet ugave, 

bredt udvalg. 

 

Sjækler 
Sjæklerne er produceret i 

henhold til certificerede 

krav til løfteanvendelse.  

Surringer af polyester 

med eller uden krog, fås 

i bredden 25, 35, 50 

mm. 

Surring 

Løftestrop 
Løftestrop, bredt udvalg 

i dvs. længder.  

Løft & Hejs 
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0

Løft & Hejs 

 
 

Bardunstrammere fås i 

galv. stål samt rustfri 

stål, bredt udvalg.   

Hydraulisk donkraft samt 

flaske donkraft fås med bære  

evnerne 1,3 tons – 10 tons. 

Løftestropper 

Rundsling 

Løftebånd med en 

kapacitet op til 15 tons.   

Rundsling der kan 

belastes fra 1 – 50 tons. 

Taljer 
Bredt udvalg af både 

skraldetaljer og tandhjulstaljer 

fås med en bæreevne på 500-, 

1000-, 1500-, 2000- og op til 

3000kg.  

Opbygningen af kædetaljerne 

består af et hus, som indeholder 

bremsefunktionen samt 

kædefunktionen til løft og 

sænkning. Selve huset er støbt i 

aluminium som er med til at 

reducere vægten til 12kg for en 

1000kg talje, inklusiv 3 mtr. 

kæde. 

Kaffemølle – donkraft med fast 

sideklo og sikkerhedshåndtag. 

Løfter samme vægt med både 

top- og sideklo. 

Kaffemølle 

Donkrafte 

Wire 
Wirer i stål, rustfri, 

forhudet fra ø 1-12 dm. 

Ruller a’ 110 meter. 

Bardunstrammere 
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Spørg efter vores andre produkt kataloger 
 

Olietætnings  
Katalog 

Varmefaste Kugleleje 
Katalog 

Tandremskive  
Katalog 

Vibrationsdæmper  
Katalog 

Modulstanhjuls 
Katalog 

Befæstigelse  
Katalog 
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GUMMIPLADE & 
REDSKABER 

 

Lager føres 
 

Hvid gummiplade 
Naturgummi plade 
NBR gummiplade 

Sort riflet gummiplade 
Grå riflet gummiplade 
Silicone gummiplade 

Gummimåtte 
Svampegummiplade 

Skovle 
Mørtelbør 
Tryksprøjte 

Stiger 
 
 

 
 
 
 
 

33 



Bestil på www.mw.dk – Tlf. 86 150 111 – mw@mw.dk – Fax 86 155 671  

 

 

Gummiglade & redskaber 

 
 Vibrationsdæmpende 
Plade 
Enkelt eller dobbelt-plade; 

ribberne i dobblt-pladen er 

drejet 90 grader. I f.t. hinanden. 

Leveres i størrelse 50x60 cm 

Gummimåtte 
Trellcomb 
Ergonomisk og skridsikker 

arbejdsplademåtte, velegnet til 

områder med stor trafik. 

I størrelsen 800x1200 mm. 

med en tykkelse på 23mm.  

NBR 
Gummiplade 
Middelhård 

gummiplade; shore 70 

leveres i størrelserne 

0,5 mm. tykt til 20 

mm. bredden er  1,4 

meter. 

Mørtelbør 
Klassisk mørtelbør; kasse 

i 1,25mm.  galvaniseret 

plade, helsvejst stel 

ø30mm. 

Luftgummihjul 4 x 8/4 på 

stålfælg med kuglelejer. 

Tryksprøjte 
Tryksprøjte til ud sprøjtning 

af pesticider, rengørings 

midler etc. 

Arbejd stiger 
Trappestige i professionel 

kvalitet.  Kraftig stige sko og 

alu-skærehængsler. 

Arbejdsbuk 
Arbejdsbukke i aluminium, 

udført i professionel 

kvalitet. Platform 

600X300mm. 
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HANDSKER 
 

Lager føres 
 

Dunlop syrehandske 
Plum handske 

Ninja maxim – arbejdshandske 
Ninja ice handske 
Bomuld handske 
Tekniker handske 
Cowboy handske 

Industry dollar handske 
Klassisk boxer handsker 

Cobra handske 
Svejse handske 
Nitrilhandske 

Gummihandske 
Solvex handske 
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Handsker 

 
 

Panda Handske 
Teknikerhandske  til lettere 

industriarbejde,montage 

etc. Håndflade i 

naturskind, overhånd i 

stof, elastikkrave med 

velcro-luk. Uforet.  

Arbejdshandske 
Ninja Maxim 
Nylon/lycra-strikhandske 

med ru nitril-/PU-belægning 

på håndflade og fingre.  

God til monteringopgaver, 

lagerarbejde og inspektion.  

Arbejdshandske 
Ninja Ice 
Nylon-vinterstrikhandske 

med thermofor og ru, 

vandafvisende HPT-

belægning i håndflade og 

på fingerspidser.  

Grøn Solveshandske 
Gummihandske i grøn 

nitrilgummi, kat lll, 

indvendig 

bomuldsvelouriseret. 

0,38 mm nitrilgummi, 

glat m/mønster i hånd. 

    

Arbejdshandske 
Tiger Plus 
Let allround – handske, 

egnet til lettere 

industriarbejde. 

Håndflade i natur-

oksehud, overhånd i 

bomulds-dril, krave i 

gummieret bomuld.    

Gummihandsker 
Nilex 
Glat, uforet handske i 

0,1 mm nitril, ru 

overflade. 

Let pudret indvendig.   

36 
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DIVERSE 
 

Lager føres 
 

Batterier 
Batterioplader 

Lygter 
Pandelamper 

Strækfilm 
Presenning 

Tov 
Nylonsnor 
Knivblade 

Knive 
Hængelåse 

Hængelåse med kode 
Tømrerblyant 
Paintmarker 
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Batterier  

Diverse 

 
 

Batterier oplader 

Lommelygter 

Pandelamper 

Tovværk 

Hængelåse 

Edding maker 

Knive /knivblade 
Hobbyknive samt blade, i alle 

former og mål, fås til Tajima, 

lyra, stanly, samt irwin.  

Kraftfuld pandelampe med 

/uden vipbart 

kampehovede. Har en 

brændetid op til 54 timer.   

Mag-lite, Led lenser, begge 

meget robuste og fås i 

forskellige længder og 

former.   

Hurtiglader for 1-4 stk. AA/AAA 

Ni-MH batterier. 4 individuelle 

ladekanaler, hvert batteri 

oplades for sig. 

Ladetid 2-4 timer 

Type; AA, AAA, B, C, D, E 

batterier. Specielt udviklet til 

produkter med højt 

strømudtag.  

Traditionelt, 3-slået tovværk 

til universel anvendelse. 

Fremstillet i blå UV-

stabiliseret polypropylen.   

Messing-hængelåse 

med bøjle af hærdet 

stål. Fås også med 4 

ciffer hængelås.  

Paint-marker med 

permanent dækkende 

pigmentblæk. Fås  i 

alle  farver.   
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A 
afgas slange side  14  
akselføring side  8 
alu skiver side 19 
arbejdsbuk side 34 
arbejdshandsker side 35 
arbejdsstiger side 34 
a-rem side 10 
armovin slange side 14 
autolejer side  5 
 
B 
bardunstrammer side 31 
batterier side 39 
batterioplader side 39 
boltmont.hjul side 23 
brandslange side 15 
b-rem side 10  
bremse hjul side 24  
bøjlegreb side 22 
 
C 
castrol olie side 26 
cejn produkter side 17 
connexled side 30 
cowboyhandske side 36 
cylinderbolte side  2 
cylinderiskleje side  5 
c-rem side 10 
 
D 
dampslange  side 21  
donkrafte side 31  
d-rem side 10 
drejebar hjul side 23 
 
E 
EDA  flangelejer side 2 
edding marker side 38 
elatiske kobling side  9 
endedæksel  side 17 
 
F 
facetskiver side 19 
fastehjul side 24 
fingerskruer side 22 
flangelejehus side 2 
flexonorm slange side 11 
 

forstærket rem side  8 
franskeskruer side 19 
 
G 
gasfjedre side 27 
glidelejer side 12 
gummihandsker side 36 
gummiplade side 34 
gummimåtte side 34 
greb side 21 
griflexslange side 12 
 
H 
hjul side 24 
hydralikslange side 11 
hængelåse side 38 
hængelås /kode side 38 
hængsler side 22 
højtemperaturs  side  4 
håndtag side 22 
 
I 
ice handsker  side 36 
industrihjul side 23 
ina linaer side 5 
 
J 
justerbarehjul side 24 
 
K 
kaffemølle side 31 
Kileremme side  8 
Kileremskiver side  8 
Klo koblinger side 16 
knive side 37 
kniveblade side 38 
Kuglehane  side 16 
Kæde side  9 
Kædeafskiller side  9 
kædehjul side  9 
kædeled side  9 
kædesamler side  9 
Kædesæt side 29 
 
L 
letsugeslange side 14  
ledhuse side  1 
ledlejer side  4 
 

linaer side  5 
lincehovedbolt side 20 
lommelygter side 39 
løftebånd side 30 
løsehjul side 24 
løftekrog side 29 
løftekæder side 30 
løftestrop side 30 
 
M 
messing fittings side 16 
miniaturehuse side  2 
mobil olie side 26 
molykote side 26 
møtrikker side 20 
mørtelbør side 34 
 
N 
normdele side 28 
nylon hjul side 24 
nylonsnar side 37 
nylon slange side 11 
 
O 
Oil hose side 11 
Olie side 26 
Oliepetrol slange side 12 
Olietætninger side 18  
O-ringe side 18 
Ovalring side 30 
 
P 
pandelampe side 39 
pasfedre side 28 
paintmaker side 39 
pinolskruer side 20 
polyurethan hose side 11 
pur-slange side 14 
push in fittings side 16 
presenning side 36 
 
R 
rencol  greb side 21 
riflet slange side 11 
rocol side 26 
ronyflex slange side 14 
rundsling side 31 
rustfri flanger side  2 
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rustfri gasfjedre side 28 
rustfri kæde side30 
rustfri lejer side  4  

S 
sekskantede  
bolte side 20 
silicone slange side 13 
sjækler side 30 
skrabering side 18 
skærmskiver side 19 
slange lap side 23 
slange opruller side 16 
smørenipler side 28 
smøreudstyr side 25 
snvstållejehus side 2 
spanset side 30 
spindellejer side  4 
spændebånd side 16 
spændestifter side 28 
stjernegreb side 27 
strækfilm side 37 
stålslange sige 13 
svejseslange side 13 
svingnings  
dæmper side 18 
sækkevogns 
hjul side 24 
 
T 
taljer side 31 
tandrem side  8 
tandrem skive side  8 
taperbøsning side  8 
teknikerhandske side 36 
texas slange side 12 
topmøtrik side 19 
tovværk side 39 
trykluft & fittings side 15 
trykluftpistol side 16 
tryk gasfjedre side 28 
tryksprøjte side 34 
tætninger side 17 

 

 

 

 
 

Register 

 
 

U 
uc lejer side 2 
u- manchetter side 18 
 
V 
vandslange side 11 
varmefastelejer side 4  
 
W 
wire side 31 
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Notater 
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Notater 
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