
INDUSTRIKOMPONENTER
Komponenter för rörelsekontroll och energiabsorbering

LIMO AB är ett tekniskt präglat handels- och tillverkningsföretag 
som arbetar med slitstarka material och produkter för rörelse-
kontroll. Våra produkter och kunskaper medverkar till mindre
underhållskostnader och ökad produktion hos våra kunder.

På avdelningen för rörelsekontroll och energiabsorbering har vi 
specialiserat oss på hydrauliska stötdämpare, gasfjädrar, bälg-
cylindrar och vibrationsisolatorer.

Inom produktgruppen slitstarka material arbetar vi med olika 
typer av slitgummi och produkter där detta ingår. Produkter som 
kan nämnas är ventiler, pumpar och cykloner. Vi har även egen 
produktion och konstruktion inom området.

Vår verksamhet är koncentrerad till Svensk och Nordisk industri 
med tyngdpunkten på verkstads- och processindustri.



VIBRATIONSISOLATORER
Rätt vibrationsisolator är avgörande för en väl fungerande funktion.  
Vi har troligen marknadens största utbud av vibrations- och chock-
isolatorer, varför vi alltid kan hitta den mest optimala uppställningen.

IndustrIIsolatorer
Maskinskor, cylinderisolatorer, motorfästen, m.m. Listan är lång över alla de 
olika isolatorerna som är avsedd för olika industriella applikationer.

elektronIkIsolatorer
Isolatorer speciellt avsedda för installationer av känslig elektronikutrustning, 
många gånger tillverkade i högdämpande silikoner. Du hittar isolatorer som är 
avsedda för vikter så låga som ner till 30gr. 

MarIna och MobIla Isolatorer
Isolatorer speciellt avsedda att klara de olika normer som finns samt de 
mycket krävande miljökraven. 

GuMMI- MetallbussnInGar
Isolatorer avsedda att användas i samband med ledbara infästningar.

FlexIbla kopplInGar
Radialkopplingar för motorer och transmissioner

koMpensatorer
Flexibla röranslutningar för att förhindra vibrationer, spänningar och  
termiska förskjutningar.

TÄTNINGAR
Olika typer av tätningar för varierande områden.

plantätnInGar
Stansade, vattenskurna eller handuppbyggda packningar enligt önskemål av 
material och utformning i små eller stora serier. 

radIal & axIal
Stort standardsortiment i varierande material och dimensioner.

o-rInGar
O-ringar med högt ställda krav på material och funktion.

luFtFyllda tätnInGar
Tätningar för högt ställda krav på täthet i krävande applikationer.

GASFJÄDRAR
En kontrollerad fjäderkraft med många möjligheter Vi har ett standard 
sortiment av gasfjädrar i varierande slaglängder och dimensioner där fjäder-
kraften kan justeras för varje installation. En bra lösning för små volymer eller 
prototypbyggen. Dessa finns även i rostfritt utförande.

De flesta gasfjädrarna bygger vi helt enligt kundspecifikation, längd, kraft 
infästningar etc. Vi har gasfjädrar med olika inbyggda funktioner såsom, 
friktionsbroms, mekanisk säkerhetsspärr, dämpning, låsning, etc.

STÖTDÄMPARE
Ett effektivt sätt att stoppa eller kontrollera laster i rörelse.  
En kontrollerad rörelse och uppbromsning ger mindre slitage och  
en ökad driftsäkerhet.

buFFert
Stora dämpare för stora belastningar.

Justerbara
Dämpare som enkelt kan optimeras för olika applikationer.

sJälVkoMpenserande
Dämpare avsedda för applikationer där vikt och hastighet 
varierar från gång till gång.

kundanpassade
En optimerad dämpare för specifika applikationskrav.

nÖdstopp
Kompakta dämpare med stor kapacitet avsedda enbart för 
nödstoppsapplikationer.

rÖrelsekontroll
Dämpare avsedda för att styra och reglera linjära rörelser.

Fordon
Dämpare avsedda för olika typer av fordonsapplikationer.

rotatIon
Dämpare för att kontrollera roterande rörelser.

AUTOMATION
Pneumatiska och elektromekaniska komponenter. 

rostFrI pneuMatIk
Ett komplett sortiment för krävande applikationer för 
offshore och petro kemisk industri.

pneuMatIska VrIddon 
Stora krafter till små inbyggnadsmått.

ställdon
Elektromekaniska ställdon avsedda för mobila och 
industriella installationer.
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