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Väger 40 % mindre än 
aluminiumrollers

Sparar arbetstid, enkel 
att montera och rengöra

Minimerar inköp- 
och lagerkostnaderGer ett homogent 

slutresultat 

Används i huvudsak vid 
armering med CSM-matta

Minskar belastningsskador   
i arm och hand, tack vare 
den låga vikten

Har ett greppvänligt, 
ergonomiskt handtag

Rullarna är tillverkade 
av acetal

Miljövänlig, inga metall-
delar, kan återvinnas

ErgoRoller1 – är den större varianten som har fyra lösa      
acetalrullar med en diameter på 44 mm alternativt 26 mm. 
Den används i huvudsak vid armering med CSM-matta. Bygeln 
är tillverkad av lättviktigt kompositmaterial och rullarna av acetal. 
Ingen skruvmejsel behövs för montering av rullarna då en 
praktisk nyckel medföljer varje set. 

Handtag med bygel och nyckel samt rullar med gavellås kan 
köpas separat som tillbehör. ErgoRoller1 väger 40 procent 
mindre än  vanliga rollers, har ett ergonomiskt, greppvänligt 
handtag och ger ett mycket homogent slutresultat. 

Nyckel till
gavellås

Lös acetalrulle 26 x 35 mm 
med gavellås

Lös acetalrulle 44 x 35 mm 
med gavellås

Handtag och bygel 
140 mm

Bygeln är tillverkad av ett 
lättviktigt kompositmaterial
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CSM-matta (Chopped Strand Mat) 
är ett glasfibermaterial som används 
till armering av plast. Vanligt inom 
båtindustrin och även som vägg- 
och takmaterial.

Smarta och lätta
I serien finns två olika rollers som 
med ett enkelt handgrepp kan an-
passas för varje moment. De väger 
40 % mindre än vanliga rollers.

Swedtool Technologies AB, Strandvägen 31C, SE-444 31 Stenungsund, SWEDEN

Swedtool Technologies AB 
har över 35-års erfarenhet av verktyg för den armerade 
plastindustrin. Vi är proffs på svensktillverkade 
aluminiumrollers, syntetfiberrollers och teflonrollers 
samt verktyg och tillbehör inom lufteliminering främst 
för yrkesfolk och den tillverkande industrin.    
     Hela vårt sortiment är utvecklat och designat för 
folk och branscher som sätter värde på produkter 
som kombinerar kvalitet, funktion, ergonomi och 
ekonomi.

Vår senaste produktnyhet ErgoRoller, är en 
lättviktig roller som på ett mycket smart sätt drar 
fördelar av materialets egenskaper, sparar arbetstid 
och miljön samt minskar belastningsskador. 

För mer information se www.swedtool.se. 

ErgoRoller1 totalbredd 
140 mm 

Ø 44 mm 
Ø 26 mm

totalvikt 140 g
totalvikt 100 g 

ErgoRoller2 totalbredd 
70 mm 

Ø 44 mm 
Ø 26 mm

totalvikt 95 g
totalvikt 75 g

ErgoRoller1 140 mm handtag och 
bygel med nyckel

4 x 35 mm acetalrulle 
med gavellås

ErgoRoller2 70 mm handtag och 
bygel med nyckel

2 x 35 mm acetalrulle 
med gavellås

MONTERAD ROLLER

TILLBEHÖR
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ErgoRoller2 – är den mindre varianten med två lösa 
acetalrullar med en diameter på 44 mm alternativt 26 mm. 
Den används i huvudsak vid armering med CSM-matta. Bygeln 
är tillverkad av lättviktigt kompositmaterial och rullarna av acetal. 
Ingen skruvmejsel behövs för montering av rullarna då en 
praktisk nyckel medföljer varje set. 

Handtag med bygel och nyckel samt rullar med gavellås kan 
köpas separat som tillbehör. ErgoRoller2 väger 40 procent 
mindre än  vanliga rollers, har ett ergonomiskt, greppvänligt 
handtag och ger ett mycket homogent slutresultat. 

Väger 40 % mindre än 
aluminiumrollers

Bygeln är tillverkad av ett 
lättviktigt kompositmaterial

Sparar arbetstid – enkel 
att montera och rengöra

Minimerar inköp- 
och lagerkostnader

Ger ett homogent 
slutresultat 

Används i huvudsak vid 
armering med CSM-matta

Minskar belastningsskador   
i arm och hand, tack vare 
den låga vikten

Har ett greppvänligt, 
ergonomisk handtag

Rullarna är tillverkade 
av acetal

Miljövänligt, inga metall-
delar, kan återvinnas

Nyckel till
gavellås

Lös acetalrulle 26 x 35 mm 
med gavellås

Lös acetalrulle 44 x 35 mm 
med gavellås

Handtag och bygel 
70 mm
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CSM-matta (Chopped Strand Mat) 
är ett glasfibermaterial som används 
till armering av plast. Vanligt inom 
båtindustrin och även som vägg- 
och takmaterial.

Smarta och lätta
I serien finns två olika rollers som 
med ett enkelt handgrepp kan an-
passas för varje moment. De väger 
40 % mindre än vanliga rollers.

Swedtool Technologies AB 
har över 35-års erfarenhet av verktyg för den armerade 
plastindustrin. Vi är proffs på svensktillverkade 
aluminiumrollers, syntetfiberrollers och teflonrollers 
samt verktyg och tillbehör inom lufteliminering främst 
för yrkesfolk och den tillverkande industrin.    
     Hela vårt sortiment är utvecklat och designat för 
folk och branscher som sätter värde på produkter 
som kombinerar kvalitet, funktion, ergonomi och 
ekonomi.

Vår senaste produktnyhet ErgoRoller, är en 
lättviktig roller som på ett mycket smart sätt drar 
fördelar av materialets egenskaper, sparar arbetstid 
och miljön samt minskar belastningsskador. 

För mer information se www.swedtool.se. 

ErgoRoller1 totalbredd 
140 mm 

Ø 44 mm 
Ø 26 mm

totalvikt 140 g
totalvikt 100 g 

ErgoRoller2 totalbredd 
70 mm 

Ø 44 mm 
Ø 26 mm

totalvikt 95 g
totalvikt 75 g

ErgoRoller1 140 mm handtag och 
bygel med nyckel

4 x 35 mm acetalrulle 
med gavellås

ErgoRoller2 70 mm handtag och 
bygel med nyckel

2 x 35 mm acetalrulle 
med gavellås

MONTERAD ROLLER

TILLBEHÖR

Swedtool Technologies AB, Strandvägen 31C, SE-444 31 Stenungsund, SWEDEN


