
 PREMIUM-OVERFLADER MED HUMMEL®, TRIO OG FLIP® 

 PROGRAMOVERSIGT

LÄGLER® tilbyder professionelle håndvær-
kere det største og bredeste maskinsorti-
ment til bearbejdning af både trægulve og 
undergulve. 

I over 50 år har LÄGLER® været indbegrebet 
af ergonomisk korrekt udformede maskiner 
med nem betjening og vedligeholdelses-
venlige maskiner.

Samtidig opfylder de, de strengeste 
miljø- og sikkerhedstekniske krav. Gennem 
intensivt forskningsarbejde blev maskiner-
nes træstøvbelastning reduceret til et 

Perfekt slibning!

minimum, uden at brugeren må give afkald 
på hverken mobilitet eller betjeningskomfort 
ved vanskelige slibearbejder.

Effektive integrerede sugesystemer er en 
selvfølgelig standard på LÄGLER® gulvslibe-
maskiner. Emissionsværdierne for træstøv, 
ligger langt under de foreskrevne værdier.

Parket- og gulventreprenører over hele 
verden profi terer på LÄGLER® gulvslibema-
skiner, på grund af innovative koncepter, 
høj kvalitet, lang levetid, stor rentabilitet og 
ikke mindst perfekt sliberesultat.

Til gavn for sine kunder investerer 
LÄGLER® konstant betydelige summer, 
både i slibesystemudvikling, skolinger og 
rådgivningsservice, samt i fremtidsoriente-
rede produktionsprocesser, for at sikre og 
udbygge sine maskiners teknologiske 
forspring.

LÄGLER® – gulvslibemaskiner, slibemidler 
og anvendelsesteknik fra ét fi rma.

HUMMEL® – 
BÅNDSLIBEMASKINE
Den første, den bedste, den mest købte 
båndslibemaskine i verden. Topydelse og 
perfekt slibekvalitet.
Støvbelastning < 1 mg/m³.

TRIO – 
TRESKIVESLIBEMASKINE
Den første – træstøvtestede – 
fi nslibemaskine i verden. Nem håndtering 
til premium-overfl ader.
Støvbelastning < 0,2 mg/m³.

FLIP® – 
KANT- OG HJØRNESLIBEMASKINE
Den første – træstøvtestede – kantslibemaskine 
i verden. Uovertruffen rentabel. Lang forsats og 
hjørneforsats leveres som ekstratilbehør.
Støvbelastning < 0,2 mg/m³.
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Kompromisløs
stærk –
forberedt 
til opsugning.

Optimalt resul-
tat, men lille 
brugerbelast-
ning.

Universel
fl eksibilitet til
professionelle 
og til udlejning.

SUPERHUMMEL – 
BÅNDSLIBEMASKINE
Designet til effektiv bearbejdning af store 
gulvarealer i skoler, sport- og lagerhaller.
SUPERHUMMEL udmærker sig ved sin effek-
tive slibeteknik som ses på den perfekt slebne 
overfl ade. Støvopsugningen er meget effektiv. 
Må i Europa kun benyttes i forbindelse med 
vekselstrøm. 
Støvbelastning < 2 mg/m³.

SINGLE – 
ENSKIVESLIBEMASKINE
SINGLE er en rigtig effektiv enskiveslibema-
skine. SINGLE leveres med en universal fø-
rerskive beregnet til fl ere forskellige slibepro-
cesser. Til undergulvsbearbejdning anvendes 
fræseskive (1) med vendbare keramikplatter. 
Ekstravægten (2) øger effektiviteten.

ELF – 
VALSESLIBEMASKINE 
Robust, mange gange gennemprøvet stan-
dardslibeteknik. Anvendes hovedsageligt 
som udlejningsmaskine. Udstyret med en 
moderne LÄGLER® centrifugalslibevalse.
Kan til eksport også leveres med almindelig 
slibevalse i forskellige bredder. 

UNICO – 
KANTSLIBEMASKINE
Effektiv til slibning af alle kantarealer.
Ergonomisk perfekt konstrueret til alle 
arbejdsstillinger. Drejelig arbejdslampe til 
belysning af arbejdsområdet. Som ekstraud-
styr leveres 3 forskellige forsatslængder.
Støvbelastning  < 2 mg/m³.

PROFIT – 
VALSESLIBEMASKINE 
Den praktiske slibemaskine til udlejning, og 
til håndværkere. Udstyret med en moderne 
LÄGLER® centrifugalslibevalse. Robust, pålidelig 
og ualmindelig brugervenlig.
Støvbelastning < 2 mg/m³. 

ELAN – 
KANT- OG TRAPPESLIBEMASKINE
ELAN anvendes overalt, hvor der slibes træg-
ulve. Gennemprøvet teknik og lille egenvægt gør 
ELAN til en uundværlig kantsliber. Som ekstra-
udstyr leveres lang forsats og hjørneforsats.
Støvbelastning < 2 mg/m³.

Gennemprøvet 
slibestandard.

Nem at betjene, 
ideel til udlej-
ning.

Powerpakken – 
Kvalitet ved 
højeste kvadrat-
meterydelse.

 FLADESLIBEMASKINER

 KANT- OG TRAPPESLIBEMASKINER BEARBEJDNING AF UN-
DERGULVE, SLIBNING OG 
LAKERING AF TRÆGULVE



 SLIBEMIDLER

Premium-overfl ader, rentabilitet 
og arbejdssikkerhed er de 
vigtigste synspunkter ved 
slibning af trægulve.

LÄGLER® har i årtier været forgangsmand 
inden for gulvslibningsteknik.
Forsøg og erfaringer opsamlet via håndvær-
kere fra hele verden, er grundlaget for det 
LÄGLER®-koncept, hvor slibemaskiner, 
slibemidler og slibeteknik er nøje afstemt 
efter hinanden.

I kombination med rådgivning og skoling 
opstår grundlaget for tilfredse kunder.

Sammenligning af tidsforbrug ved: Slibning af 30 m² egemosaikparket

* Alt efter den ønskede overfl adekvalitet, særlige træsorter eller lægningsmønstre, kan yderligere fi nslibning være nødvendig.

 FACIT

LÄGLER® maskiner + slibemidler + koncepter: bedre overfl ader på kortere tid!
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Premium

Hvad forventer bygherren - din kunde?

 Kompetente håndværkere
 Fordelagtige tilbud
 Pålidelighed, overholdelse af tidsplanen
 Professionelt arbejde
 Perfekt kvalitet
 Ingen støvbelastning
 Fagfolk til pleje og renovering

Hvad behøver du som håndværker?

 Profi table ordrer
 Passende betaling
 God planlægning / koordination af arbejdet
 Gode arbejdsbetingelser
 Optimerede slibemaskiner og slibemidler
 Slibemaskiner med integreret opsugning
 Altomfattende service og rådgivning

Det tilbyder LÄGLER® dig!

 Den bedste slibeteknik
 Innovative slibemidler
 Intelligente anvendelseskoncepter
 Kompetent kunderådgivning
 Skolinger og seminarer
 Professionel kundeservice
 Hurtig reservedelslevering



www.laegler.com

 TILBEHØR

MultiClip
Støvposelukkeren 
forhindrer støvudslip 
ved tilslutningsstudsen 
på føringsrøret.

Høreværn 
Pocket
Sammenklappelig høreværn
med itui til anbringelse på 
sikkerhedsselen.

Høreværn 
Radio
Høreværn med indbygget 
radio. Radioens lydstyrke er 
begrænset til 82 dB(A), 
afbrydelsesautomatik efter 
4 timer.

Parketjern
Letter samlingen af parketstavene 
ved pålægningen, mosaik-, 
færdigparket-, forbandt eller 
gulvbrædder. Udstyret med 
robuste slagblokke af slagfast 
kunststof og fi ltstrimler til 
beskyttelse af gulvelementerne.
Kan leveres med smal eller bred 
ansatsvinkel.

Bærebøjle - spar ryggen
Til komfortabel transport af den 
komplette HUMMEL® over 
større afstande, trapper eller 
hindringer. Bærebøjlen hægtes 
blot på det forreste håndtag.

Transformator
Sikrer maskinens driftsbe-
redskab ved underspænding
i nettet eller ekstrem lange 
tilledninger. Kan reguleres i 
fem trin fra 180 V til 230 V,
med voltmeter og én
udgangsstikdåse.

Støvmaske P3
Beskytter effektivt mod 
kræftfremkaldende træstøv
ved tømning af støvposen.
Høj bærekomfort.

Transcart
Til HUMMEL®, SUPERHUMMEL,
og ELF. Til nem og bekvem trans-
port af slibemaskinen på ujævne 
strækninger, over kantsten og 
lave trin. 
Beskytter samtidigt mod beska-
digelse af slibevalse, hjulbelæg-
ninger og tætningsfi lt.

Afl astningssele
Afl aster skuldre og ryg 
under slibearbejdet.
Kan anvendes til HUMMEL®, 
SUPERHUMMEL og ELF.
Stilbar taljemål og polstret 
rygstykke. 

Flere informationer på www.laegler.com

Slagklods
Af slagfast kunststof til montering 
af parket eller gulvbrædder.
Slagklodsen skåner kanterne på 
parketstavene/gulvbrædderne. 
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Telefon:  0049 - 71 35 - 98 90-0
Telefax: 0049 - 71 35 - 98 90-98
E-mail: info@laegler.com
Internet: www.laegler.com

Eugen Lägler GmbH
Kappelrain 2
D-74363 Güglingen-Frauenzimmern
Tyskland


