
Slangar för plastindustrin



Unimer erbjuder ett brett sortiment av
materialtransport- och hetluftslangar för plastindustrin
Unimer har under många år utvecklat sitt sortiment för att möta de krav som ställs på slang för 
plastindustrin. Vi presenterar några av produkterna här. På Unimer har vi erfarenhet och kunskap 
att tillsammans med våra kunder ta fram nya produktlösningar. Kontakta oss redan idag så kan vi 
tillsammans finna det optimala för Er applikation.

Materialtransportslangar
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PUR Flex
Polyuretanslang med 0,6 mm slangvägg.

Mycket lätt, flexibel och axiellt komprimerbar slang med  

god slitstyrka. Beständig mot olja, UV och ozon. Gas- och 

vätsketät. 

Användningsområde 

Lämplig för utsug eller transport av pulver, granulat, fibrer och 

spån. Utsug av gaser som oljedimma och svetsrök.

Temperaturområde:  -40°C till +90°C.  

Dimensionsområde:  ID 50-300 mm.

PUR Select
Polyuretanslang med 0,7 mm slangvägg.

Lätt och flexibel slang av polyuretan med god slitstyrka.  

Beständig mot olja, UV och ozon. Antistatiskt material 109 Ω.

Användningsområde 

Lämplig för utsug eller transport av lätt slitande granulat.  

Utsug av gaser som oljedimma och svetsrök.

Temperaturområde:  -40°C till +90°C.

Dimensionsområde:  ID 32-500 mm.

PUR Super
Polyuretanslang med 1,5 mm slangvägg.

Kraftigare utförande. Slangen har en helt slät insida vilket ger 

hög slitstyrka. Antistatiskt material 109 Ω. Uppfyller UL94-V2. 

Beständig mot olja, UV och ozon.

Användningsområde 

Lämplig för utsug eller transport av kraftigt slitande granulat/

glasfiber och fyllmedel. Utsug av gaser som oljedimma och 

svetsrök.

Temperaturområde:  -40°C till +90°C. 

Dimensionsområde:  ID 25-500 mm.

PUR Standard
Polyuretanslang med 1,0 mm slangvägg.

Lätt och flexibel slang av livsmedelsgodkänt polyuretan med 

god slitstyrka. Beständig mot olja, UV och ozon.

Användningsområde 

Lämplig för utsug eller transport av slitande granulat med  

glasfiber. Utsug av gaser som oljedimma och svetsrök.

Temperaturområde:  -40°C till +90°C. 

Dimensionsområde:  ID 25-500 mm.
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PUR Standard HT 
Polyuretanslang med 1,0 mm slangvägg.

Slang i högtemperaturspolyuretan, HT-PUR, med inbäddad fjäderstålspiral. 

Bättre värmebeständighet än motsvarande TPE- eller neoprenslang men 

ändå med polyuretanets höga slitstyrka.

Användningsområde 

Lämplig för utsug eller transport av slitande granulat/glasfiber i en varm 

miljö. Typisk applikation filmblås, kylluft och i torkar. Utsug av gaser 

som oljedimma och svetsrök. Kan ersätta neoprenslangar specifikt där  

livslängden är låg. 

Temperaturområde:  -40°C till +125°C,  

kortvarigt upp till +150°C.

Dimensionsområde:  ID 25-500 mm.

PUR Super HT
Polyuretanslang med 1,5 mm slangvägg

Slang i högtemperaturspolyuretan, HT-PUR, med inbäddad fjäderstålspiral. 

Bättre värmebeständighet än motsvarande TPE- eller neoprenslang men 

ändå med polyuretanets höga slitstyrka.

Användningsområde 

Lämplig för utsug eller transport av slitande granulat/glasfiber i en varm 

miljö. Typisk applikation filmblås, kylluft och i torkar. Utsug av gaser 

som oljedimma och svetsrök. Kan ersätta neoprenslangar specifikt där  

livslängden är låg. 

Temperaturområde:  -40°C till +125°C,  

kortvarigt upp till +150°C.

Dimensionsområde:  ID 25-508 mm. (svart) 

ID 32-100 mm. (transparent)

PUR PVC 
Lätt och flexibel polyuretanslang med inbäddad PVC-spiral. Slagtålig 

och slitstark. Beständig mot olja, UV, ozon, hydrolys och mikroban-

grepp.

Användningsområde 

Lämplig för utsug eller transport av slitande granulat/glasfiber, sugslang 

från oktabin/bigbag eller dosering. 

Temperaturområde:  -30°C till +80°C. 

Dimensionsområde:  ID 16-250 mm.

PUR PVC Antistat 
Lätt och flexibel polyuretanslang med inbäddad PVC-spiral. Slagtålig och 

slitstark. Beständig mot olja, UV, ozon, hydrolys och mikrobangrepp. 

Slangen är försedd med kopparfläta för att möjliggöra jordning.

Användningsområde 

Lämplig för utsug eller transport av slitande granulat/glasfiber, sugslang 

från oktabin/bigbag eller dosering. 

Temperaturområde:  -30°C till +80°C. 

Dimensionsområde:  ID 20-250 mm.
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Pumpslang 
Slang i mjuk livsmedelsgodkänd PVC med inbäddad, 

galvad stålspiral. Slät in- och utsida. Flexibel slang 

med god slitstyrka. God beständighet mot kemikalier. 

Temperaturområde:  -5°C till +65°C.

Dimensionsområde:  ID 10-150 mm.

Livsmedelsslang 
Slang i mjuk livsmedelsgodkänd PVC med inbäddad  

PVC-spiral. Smak- och luktfri slang. Helt slät insida som  

underlättar rengöring.

Temperaturområde:  -5°C till +60°C.

Dimensionsområde:  ID 16 -203 mm.

Granulatslang 
Slang i mjuk livsmedelsgodkänd PVC med inbäddad  

PVC-spiral och kopparfläta för jordning. Slät insida.

Temperaturområde:  -5°C till +60°C.

Dimensionsområde:  ID 30-120 mm. 



Hetluftslangar

NG1M  
Mycket lätt och flexibel luftslang med ytterbeklädnad av 

neoprenbelagd glasfiberväv med invändig friliggande 

stålspiral. Beständig mot olja, fett och många kemikalier.

 

Temperaturområde:                 -25°C till +125°C,  

kortvarigt upp till +150°C.

Dimensionsområde:  ID 13-305 mm.

SG1M 
Mycket lätt och flexibel luftslang med ytterbeklädnad av 

silikonbelagd glasfiberväv, med invändig friliggande  

stålspiral. Mycket god värme- och köldbeständighet.  

Beständig mot olja, fett och många kemikalier.

Temperaturområde:  -70°C till +250°C,  

kortvarigt upp till +300°C.

Dimensionsområde:  ID 13-305 mm.

SG2M 
Lätt och flexibel slang med ytter- och innerbeklädnad av 

silikonbelagd glasfiberväv. Slät insida med inbäddad 

stålspiral. Mycket god värme- och köldbeständighet.  

Beständig mot olja, fett och många kemikalier.

Temperaturområde:  -70°C till +250°C,  

kortvarigt upp till +300°C.

Dimensionsområde:  ID 13-305 mm.

NG2M  
Lätt och flexibel slang med ytter- och innerbeklädnad av 

neoprenbelagd glasfiberväv. Slät insida med inbäddad 

stålspiral. Beständig mot olja, fett och många kemikalier.

 

Temperaturområde:  -25°C till +125°C,  

kortvarigt upp till +150°C.

Dimensionsområde:  ID 13-305 mm.

Metallslang
Slang av galvaniserad stålbandsprofil som valsas ihop 

till en slang. Slangen är elektriskt ledande med ytmot-

stånd lägre än 103Ω. Egenskaper i linje med Europeiska  

ATEX-direktivet. 

 

Temperaturområde:  upp till +120°C.

Dimensionsområde:  ID 20-500 mm. 

Standardlängd:  2.5, 5 & 10 m. (upp till ID 225 mm.)
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Slangklämmor

Snabbklämma för spiralslang
 
Framtagen för att passa vårt sortiment av PUR slang 
samt grova spiralslangar som Clipslangar. Snabb 
och säker montering som inte kräver några verktyg.  
Optimal i de fall man byter slang frekvent.

Slangklämma, typ Pari dubbel

Slangklämma med 2 st insexskruvar. M6 x 45mm.  
i bandstål, 20 x 1 mm. Dubbelkonstruktionen gör det 
möjligt att montera slangklämman efter att slangar och 
rör har monterats.

Slangklämma, typ Pari enkel

Slangklämma med insexskruv, M6 x 45 mm. Tillverkat i
bandstål, 20 x 1 mm.

Slangklämma för spiralslang

Framtagen för att passa vårt sortiment av PUR slang 
samt grova spiralslangar som Clipslangar. Även  
lämplig till andra spiralslangar som ventilation och  
hetluft med höga krav på täthet.

Slangklämma för spiralslang, jordat

Framtagen för att passa vårt sortiment av PUR 
slang samt grova spiralslangar som Clipslangar.  
Även lämplig till andra spiralslangar som ventilation 
och hetluft med höga krav på täthet.
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Vi rekommenderar Unimers spiralslangklämma som 
har en unik konstruktion. Den är försedd med bygel,  
vilket ger anslutningen maximal täthet och slangen 
ökad livslängd. Finns även i jordat utförande.

Specialkonstruerad slangklämma ger  
skonsam och tät anslutning

Unimer har ett komplett sortiment av borstlister och  
i våra produktblad finner du fullständiga uppgifter om 
varje borstlist. Vi hjälper dig gärna att välja rätt list  
i rätt dimension och material för varje uppgift.

Borstlister för avskärmning och förflyttning

Våra gummispännare håller hög kvalitet och är 
framtagna för att möta högt ställda krav hos våra  
kunder. Unimers gummispännare tillverkas i väder- och  
åldringsbeständigt EPDM-gummi som inte missfärgar 
samt i naturgummi, NR, med hög elasticitet. 

Gummispännare

Valsar för transportering

Unimer kan även erbjuda olika typer av valsar för 
transportering och frammatning. Vi anpassar valsens 
material efter din applikation.

Ledvalsar av EPDM eller material efter applikation. För 
att leda papper och folie i sin produktionsbana.

Nypvals eller dragvals av EPDM eller material  
efter applikation. För frammatning av folie. 
 
Bredstreckarvals av EPDM eller material efter  
applikation. Bomberad vals som håller folien sträckt i sin  
produktionsbana.
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Kan jordas för avledning 
av elektrostatisk laddning 
genom friläggning och an-
slutning av metallspiral till 
jordkabel.

Livsmedelsgodkänt material  
enligt Kommissionens förord-
ning (EG) nr 10/2011

Uppfyller UL94-V2 avseende 
flamspridning i plastmaterial i 
apparater och tillbehör.



Unimer erbjuder produkter inom tre områden; slangar,  
tätningslister och gummiprodukter. Våra produkter återfinns 
som komponenter i våra kunders produkter och system, men 
även inom underhåll och service.
Produkterna erbjuds våra kunder direkt eller via distributörer.
Till vår glädje finner vi att våra kundrelationer ofta blir långa. 
Kanske beror det på vår strävan att finna rätt produkt eller 
lösning för varje applikation och att vi är petiga när det gäller 
att hålla utlovad leveranstid. Vi är belägna i Halmstad med 
kontor och lager.

Unimer Plast & Gummi AB
Gjutaregatan 11 · SE-302 62 Halmstad
tel 035 - 14 41 00 · fax 035 - 12 70 27
unimer@unimer.se · www.unimer.se
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