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Egen produksjon, stort lager og hurtige leveranser!
DIN SAMARBEIDSPARTNER PÅ SIKTEDUKER!
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DIN SAMARBEIDSPARTNER PÅ SIKTEDUKER!
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T-MODUL
Modulsystem som passer til fin-/mellomgrov sikting. Modulsystemet bygger på en trapp-
stegs utforming. Moduler installeres enkelt og hurtig uten avanserte verktøy. Takket være 
T-Modulens ulike typer materiell og kvaliteter kan vi optimere din prosess for å få best 
mulig utfall med maksimal livslengde.

T-Modul 300 x 600
T-Modul i slitesterk gummi som passer til de 
fleste operasjoner. Stansede hull.

T-Modul PU 300 x 600
T-Modul i Polyuretan. Utmerker seg med 
egenskaper som høy slitestyrke og effektivi-
tet. Polyuretan har veldig bra slite-egenska-
per ved våtsikting. Formlaget hull.

Sidebeskyttelse med fester
Sidebeskyttelse for siktevegg. Monteres med 
bolter i sikteveggen. 185x600x25.

T-Modul 300 x 600 HD
T-Modul med ekstra forsterket ramme desig-
net for tøffe operasjoner der holdbarhet og 
livslengde er i fokus. Formlaget hull.

T-Modul 300 x 600 40 shore
T-Modul som er ekstra fleksibel. Brukes for 
materiell som er vanskelig å sikte og materi-
ell med høy fuktnivå. Stansede hull.

Sidebeskyttelse Polycer med fester
Sidebeskyttelse for siktevegg. Monteres med 
bolter i sikteveggen. 185x600x25.

SIKTEDUKER
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S-MODUL
Modulsystem som passer til fin-/mellomgrov sikting. Modulsystemet finnes som slett sikte-
flate og med trappstegsutforming. Moduler installeres enkelt og hurtig uten avanserte verktøy. 
 Takket være S-Modulens ulike typer materiell og kvaliteter kan vi optimere din prosess for å få 
best mulig utfall med maksimal livslengde.

S-Modul 300 x 600
S-Modul i slitesterk gummi som passar til de 
fleste operasjoner. Stansede hull.

S-Modul 300 x 600 HD
S-Modul med ekstra forsterket ramme desig-
net for tøffa operasjoner der holdbarhet og 
livslengde er i fokus. Formgjorde hull.

S-Modul PU 300 x 600
S-Modul i Polyuretan. Utmerker seg med 
egenskaper som høy slitestyrke og effektivi-
tet. Polyuretan har veldig bra slite-egenska-
per ved våtsikting.
Formgjorde hull.

S-Modul 300 x 600 40 shore
S-Modul som er ekstra fleksibel. Brukes for 
materiell som er vanskelig å sikte og materi-
ell med høy fuktnivå. Stansede hull.

Sidebeskyttelse med fester
Sidebeskyttelse for siktevegg. Monteres med 
bolter i sikteveggen. 185x600x25.

Sidebeskyttelse Polycer med fester
Sidebeskyttelse for siktevegg. Monteres med 
bolter i sikteveggen. 185x600x25.

SIKTEDUKER
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I-MODUL
Modulsystem som er helt flat og som lages på langsgående stålprofiler. Systemet har en lett 
konstruksjon og passer best til fin-/mellomgrov sortering. Finnes i 40–90 shore.

I-Modul I
I-Modul I i Polyuretan. Utmerker seg med 
egenskaper som høy slitestyrke og effektivi-
tet. Hull er formlaget med konisk form.

I-Modul A-I
I Modul A-I, sidemodul.

I-Modul A
I-Modulen A, sidemodul med støpt nock on 
profil.

Sidebeskyttelse inkl. adapter H135
Sidebeskyttelse med veldig gode slite-egen-
skaper, tilpasset for I-Modul.

PE 150 x 50 x 1000
Sidebeskyttelse, tilpasset for enkel montering 
med kiler.

Nocking bar
Nock on bar for montering av I-Moduler.

SIKTEDUKER
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M-MODUL
Modulsystem som lages med langsgående stålprofiler og som gir en slett sikteflate.   
M-Modulen har standardmål på 305 x 305 mm, men finnes også i mål som 305 x 610 mm. 
Monteres enkelt med medfølgende festedetaljer. M-Modulen passer for fin- til mellomgrov 
sortering.

M-Modul 30 mm
M-Modul i Polyuretan er en lett og stabil 
konstruksjon. Støpt med koniske hull.

M-Modul 40 mm
Støpt med koniske hull.

M-Modul Fester
Tilpasset festedetaljer.

PE 150 x 50 x 1000
Sidebeskyttelse tilpasset for enkel montering 
med kiler.

SIKTEDUKER
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SP CORD
Sikteduk med fals for innspenning laget i en veldig slitesterk gummi. SP Cord har et bredt 
bruksområde som strekker seg fra fin sikting til mellomgrov sikting. SP Cord skreddersys etter 
sikt-type og operasjon. Ved siktebredde over 1500 mm anbefaler vi at midt-balk brukes.

SP Cord
Falser for side-spente duker.

SP Cord
Falser for lengde-spente duker, alltid med 
overlapp.

SP Cord PU
SP Cord PU lages i polyuretan og har en 
kraftig cord innstøpt. Dette gir et stort åpent 
område med en veldig lang livslengde. 
Tilpasset for finsikting.

SP Wire PU
SP Wire PU i Polyuretan har en veldig kraftig 
stålvaier festet i falsen. Utmerker seg med 
egenskaper som høy slitestyrke og effek-
tivitet. Hull er formlaget med konisk form. 
Polyuretan har veldig bra slite-egenskaper 
ved våtsikting.

SP Wire PU Falser
Falser tilpasses etter innspennings-type.

SIKTEDUKER
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SP FLOW
SP Flow har unike egenskaper som gir stort bruksområde. Brukes når kapasitet og rensikting 
prioriteres. Lettmontert og føyelig sikteduk med lav vekt. Laget i Polyuretan med innstøpt stål-
vaier som armering.

SP Flow Ribb
SP Flow Ribb er en polyuretansikteduk som har en ekstremt stor overflate og er egnet for 
vanskelig sikte-materiell. Kan lages i mjukt 50 shore A PU for ekstra fleksibilitet. Passer best 
til fin-/mellomgrov sikting.

SP Flow  
SP Flow har koniske hull, og passer utmerket for finsikting.

SP Flow Falser
Falser tilpasses etter innspennings-type.

SIKTEDUKER
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Flip Flow Rails
Flip Flow Rails er en veldig fleksibel po-
lyu-retansikteduk. Med sin enkle fastsettel-
sesmetode gir Flip Flow Rails korte stopp 
ved sikteduksbytte.

Nock on profil
Nock on Profil, lister for fastsetting.

Flip Flow
Flip Flow har lignende egenskaper som Flip 
Flow Rails. Monteres med bolter.

FLIP FLOW

SIKTEDUKER
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SP Panel US
SP Panel US er laget med stålramme og en 
kraftig cordarmering.

SP Panel US PU
Laget i Polyuretan med innstøpt stålramme. 
Utmerker seg med egenskaper som høy 
slitestyrke og effektivitet. Polyuretan har 
veldig bra slite-egenskaper ved våtsikting. 
Hull er formlaget med konisk form som er en 
stor fordel ved våtsikting. Passer bra til fin-/
mellomgrov sikting. SP Panel US PU kan 
også lages med overlapp.

SP PANEL US
Forspent sikteduk laget i et høy-kvalitativ og veldig slitesterk gummi. SP Panel US passer best 
for mellomgrov sikting. Lett å montere ettersom ingen opp-spenning er nødvendig. Finnes i 
mange størrelser og tykkelser, som tilpasses lett etter ønsket operasjon.

SIKTEDUKER
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SP PANEL
Selvbærende sikteduk laget i en ekstrem slitesterk gummi støpt på en kraftig stålramme.  
SP Panel passer best for grovsikting. Med denne selvbærende sikteduk kan bruksområdet for 
sikting utnyttes maksimalt.

SP RIBB
Selvbærende sikteduk med overstrømninglist laget i en ekstremt slitesterk gummi  
støpt på en veldig kraftig stålramme. SP Ribb er anpasset for grovsikting.

Egenskaper:
Ribber løfter materiell fra sikteflaten hvilket 
gir økt livslengde og hurtigere sikting.

SIKTEDUKER



13

UP 1
Understøtte-lister for flattjern 6-8 mm.

UR C-18 & UR C-22
UR list for C-Profiler.

MH 75x50
Midt-balk som monteres med bolt. Finnes 
ferdig borret og u-borret.

SL Komplett
Sideinnfestningslist for forspente og selv-
bærende sikteduker. Monteres med T-Bolt.

SL Jumbo
Ved kraftig slitasje.

SL Tolk
2-14 mm.
8-23 mm.

MHS inkl. J-Bult
MHS Midt-balk monteres med J-Bolt.

MH 125 x 75
Midt-balk som monteres med bolt. Finnes 
ferdig borret og u-borret.

LT2
Understøtte-lister for T-profil.

Tetningslister
EPDM-list.
Silikonlist.

UR 1 & UR 2
Understøtte-lister for flattjern 8-10 mm.

UR 3
Understøtte-lister for flattjern 12 mm.

RESERVE- OG SLITEDELER
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Renselenke
SPG Y-lenke har med sin spesielle design en unik mulighet å forebygge plugging. SPG Y-lenke er enkel å montere og demontere etter behov. 
Passer alle sikter og leveres i ønsket lengde. SPG Y-lenke lages i slitesterk Polyuretan hvilket gir en veldig lang livslengde. Anbefales til stålduk.

Renseballer
Renseballer i diverse størrelser og kvaliteter.

RESERVE- OG SLITEDELER
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Støvtetningsduk 2 mm
Støvtetningsduk motvirker støv og støy. Finnes i ulike kvaliteter bl.a. brannsikker for høye temperaturer. 
Finnes i ulike bredder og lengder.

Spraydyse
Spraydyser for vasking og minimering av støv. For vanntrykk fra 30 til 
300 kPA. Åpninger med ulike størrelser tilpasset for ¾. Gir en skarp og 
definert vannstråle/dusj.

Gripstrips
Klemlister for montering 
av støvtetningsduk.

RESERVE- OG SLITEDELER
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SP Wearplate
SP Wearplate har en stålbelagt bakside  
og passer for alle typer sikter, lastekasser 
og stup. Tilpasses etter operasjon, monteres 
med bolter som beskyttes av gummi-plugg. 
Finnes i størrelsene 30, 50, 75, 100,  
125 mm.

Gummiplugg
Gummiplugg, tilpasset for to ulike dimen-
sjoner.

SP Weartracks
SP Weartracks, laget i vår slitesterke gum-
mikvalitet med innstøpte aluminiumskinner. 
Passer utmerket til kapsling av matere, 
siktebokser og stup. Monteres smidig og 
enkelt med bolt. Finnes i størrelsene 50, 75, 
100 mm.

SP Wearbeam
SP Wearbeam passer utmerket til vaske-
trommel, steinbokser og til påmatnings- 
boksen ved konknuseren. Laget i vår 
slitesterke gummikvalitet med innstøpte 
aluminiumskinner. Monteres sikkert og 
enkelt med T-Bolt.

SP Wearbeam PE
SP Wearbeam PE, brukes fremst til 
 pålastningsområdet på transportører. 
 Monteres med T-Bolt smidig og enkelt. 
 Minsker antallet stopp og forlenger livs-
lengden på transportøren og bandet. Finnes 
i to ulike størrelser.

Produkter til matere, lastekasser, siktekasser eller stup med funksjoner for å beskytte 
og minske støynivåer. Vi har tatt frem en egen slitesterk gummikvalitet som er optima-
lisert for akkurat disse produkter. Takket være egen gummiproduksjon skreddersyr vi 
løsninger for din operasjon.

RESERVE- OG SLITEDELER
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SP Wearlining
Enkel å kappe til ønsket størrelse og 
 monteres på plass. SP Wearlining 60 
 fungerer best til fin-/mellomgrovt materiell. 
Har gode slite-egenskaper og finnes i flere 
ulike tykkelser.

SP Wearlining CR
SP Wearlining CR, fungerer utmerket til fint 
materiell. Har veldig høy slitestyrke og bra 
glide-egenskaper.

Kantgummi
Kantgummi finnes i mange ulike bredder og 
tykkelser.

Bandskrapa
Bandskrapen lages I 95shA, både slitesterk 
og enkel å installere. Kan leveres i diverse 
størrelser.

Wearlining 1000
Wearlining 1000, fungerer utmerket til fint/
mellomgrovt materiell. Har gode slite-egen-
skaper. Motvirker vedheft. Brukes blant annet 
som innforing, som slitebeskyttelse og for 
blinding.

SP Wearlining PU
SP Wearlining PU, fungerer utmerket til fint 
materiell. Har veldig høy slitestyrke og bra 
glide-egenskaper.

RESERVE- OG SLITEDELER
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SP Panel US montert i vasketrommel.

Polyuretansikteduk.

Kundetilpasset SP Panel PU.

Flip Flow.
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BESØK OSS GJERNE!

Scann QR-koden for å 

få kart og veieskrivelse 

til oss!

SALG/MARKED - LEDELSE

ADMINISTRASJON – ØKONOMI – PRODUKSJON

KJELL AAKERVIK
ADMINISTRATIV LEDER · 913 20 634
kjell@siktedukfabrikken.no

ODD ERLING VIKAN
PRODUKSJONSSLEDER · 908 86 082
odd@siktedukfabrikken.no (stål)

JOHN ANDERS HAGEN
PERSONALLEDER · 993 17 895
john@siktedukfabrikken.no

KJELL ARNE EVENSEN
PRODUKSJONSSLEDER · 952 16 802
kjelli@siktedukfabrikken.no (gummi)

THOMAS FINANGER
SALGSLEDER · 913 84 991
thomas@siktedukfabrikken.no

GUSTAV AMDAL
DAGLIG LEDER · 913 57 180
gustav@siktedukfabrikken.no



SIKTEDUKFABRIKKEN AS  
Løvegen 2, 7820 Spillum
Tlf 74 28 76 00
E-post: post@siktedukfabrikken.no

74 28 76 00 · http://SDF.as 


