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Nytt	  sortiment	  kullagrade	  pressrullar	  för	  takläggare	  

Sievert	  lanserar	  ett	  nytt	  sortiment	  pressrullar	  som	  i	  första	  hand	  vänder	  
sig	  till	  professionella	  takläggare.	  De	  nya	  pressrullarna	  är	  kullagrade	  och	  
har	  ergonomiska	  handtag.	  Rullarna	  finns	  i	  flertalet	  olika	  modeller	  
anpassade	  för	  arbeten	  med	  både	  varm	  och	  kall	  sammanfogning	  av	  olika	  
tätskikt	  som	  exempelvis	  takmembran.	  

De	  nya	  pressrullarna	  används	  då	  takmembran	  ska	  sammanfogas	  med	  hjälp	  av	  handsvetsning,	  
exempelvis	  med	  Sieverts	  hetluftmaskiner.	  Men	  det	  kan	  också	  handla	  om	  membran	  som	  
kallfogas	  med	  olika	  typer	  av	  lim.	  

–	  	   Ett	  korrekt	  svetsat	  takmembran	  är	  a	  och	  o	  för	  takets	  totala	  täthet,	  säger	  Mikael	  Brelin,	  VD	  
på	  Sievert	  AB.	  För	  att	  uppnå	  maximalt	  resultat	  vid	  handsvetsning	  krävs	  att	  rätt	  sorts	  
pressrulle	  används.	  Och	  olika	  membran	  och	  svetsmetoder	  kräver	  sina	  speciella	  rullar.	  	  

Elva	  familjemedlemmar	  
Därför	  finns	  Sieverts	  rullar,	  tillverkade	  i	  Tyskland,	  i	  flera	  olika	  storlekar	  och	  i	  material	  som	  
silikon,	  stål	  och	  PTFE-‐plast.	  Totalt	  finns	  det	  elva	  olika	  modeller	  i	  det	  nya	  sortimentet	  där	  även	  
en	  sömtestare	  ingår.	  	  

Handtaget	  i	  trä	  är	  ergonomiskt	  utformat	  så	  att	  takläggaren	  enkelt	  uppnår	  önskat	  arbetstryck	  
vid	  hopfogningen.	  Inbyggda	  kullager	  gör	  att	  rullen	  löper	  lätt	  över	  arbetsytan	  samtidigt	  som	  
tryckrullens	  livslängd	  maximeras.	  	  

–	  	   Det	  stora	  urvalet	  av	  pressrullar	  i	  den	  nya	  familjen	  gör	  att	  vi	  alltid	  kan	  erbjuda	  ett	  sortiment	  
av	  högsta	  kvalitet	  som	  passar	  takläggarens	  önskemål,	  säger	  Mikael	  Brelin.	  

Pressrullarna	  i	  silikon	  finns	  i	  tre	  olika	  bredder,	  28,	  45	  respektive	  90	  millimeter.	  Dessutom	  finns	  
mellanstorleken	  med	  ett	  vinklat	  handtag	  i	  45	  grader.	  Kraftiga	  pressrullar	  i	  stål	  avsedda	  för	  
tjockare	  material	  finns	  i	  två	  storlekar,	  40	  respektive	  60	  millimeter.	  Pressrullarna	  i	  PTFE-‐plast	  är	  

avsedda	  för	  överlappsvetsning	  av	  TPO,	  FPO	  och	  liknande	  material.	  
Pressrullarna	  har	  en	  diameter	  på	  33	  millimeter.	  	  	  

I	  sortimentet	  ingår	  också	  två	  pressrullar	  i	  metall	  respektive	  mässing	  för	  
arbeten	  vid	  hörn	  och	  kanter.	  Dessa	  rullar	  används	  också	  vid	  golvarbete.	  	  
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Om	  Sievert	  AB	  

Sievert	  AB	  är	  en	  av	  världens	  ledande	  tillverkare	  av	  el-‐	  eller	  gasoldrivna	  värmeverktyg	  för	  proffs.	  
Utveckling	  av	  företagets	  produkter	  sker	  i	  nära	  samarbete	  med	  kunder	  och	  samarbetspartners.	  
Sieverts	  värmeverktyg	  och	  tillbehör	  används	  av	  professionella	  användare	  över	  hela	  världen.	  	  	  

Sievert	  AB	  är	  en	  komplett	  leverantör	  av	  värmeverktyg	  och	  ska	  alltid	  vara	  den	  samarbetspartner	  som	  
behövs	  för	  att	  företagets	  kunder	  ska	  nå	  största	  möjliga	  framgång	  i	  sitt	  arbete.	  Kunderna	  återfinns	  
inom	  flera	  olika	  branscher	  som	  bygg-‐,	  anläggnings-‐,	  kraft-‐,	  telecom-‐	  och	  VVS-‐industrin.	  	  

Affärsidén	  är	  lika	  enkel	  som	  självklar:	  att	  utveckla,	  tillverka	  och	  leverera	  innovativa	  och	  högkvalitativa	  
verktyg	  och	  verktygssystem	  för	  alla	  typer	  av	  lödande	  och	  värmande	  arbetsuppgifter.	  Företagets	  
produkter	  ska	  alltid	  vara	  enkla	  att	  använda	  och	  underlätta	  i	  det	  dagliga	  arbetet.	  Samtidigt	  ska	  de	  vara	  
ledande	  både	  ergonomiskt	  och	  teknologiskt.	  	  

Sievert	  AB,	  som	  grundades	  redan	  1882,	  är	  idag	  en	  koncern	  med	  flera	  utländska	  dotterbolag	  och	  med	  
försäljning	  i	  mer	  än	  60	  länder	  på	  5	  kontinenter.	  Verksamheten	  leds	  från	  huvudkontoret	  i	  Stockholm.	  
	  


