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LISSMAC til BSB Industry 

Den aktuelt installerede LISSMAC slibe- og afgratningsmaskine sikrer BSB Industry i Lunderskov 
ensartet og høj kvalitet i stål, rustfrit stål og aluminium. 

 

BSB Industry har installeret denne LISSMAC SMD 335REE-maskine i slibeværkstedet i Lunderskov, hvor 
maskinoperatør Nicki Hjort Andersen her er i færd med efterbearbejdningen af flanger til kompensatorer. 

BSB Industry har investeret i en LISSMAC SMD 335REE slibe- og afgratningsmaskine, som er blevet installeret i 
slibeværkstedet i Lunderskov af den tyske producents danske forhandler, AVN Pladeteknik A/S, oplyser Cutting 
Department Manager Heino Rathcke, BSB Industry. 

Med en slibebredde på 1.350 millimeter kan slibe- og afgratningsmaskinen håndtere alle skårne emner. På båndet 
er der monteret en magnet, der holder emnerne på plads, og lamelslibebånd fjerner både Oxid-hinder og slagger, 
hvorefter de fire roterende børster tager over og sliber emnerne med en radius på op til 2,0 millimeter 

Investeringen i LISSMAC SMD 335REE slibe- og afgratningsmaskinen har især to formål, forklarer Heino Rathcke. 
Dels ønsker BSB Industry at levere 100 procent færdige emner i en høj kvalitet til sine kunder, hvor overfladen på 
hvert emne er slebet ensartet og dernæst giver automatiseringen af arbejdsprocessen et renere og sundere 
arbejdsmiljø, fordi støvet fra slibningen helt simpelt bliver tilbageholdt inde i maskinen, understreger Heino 
Rathcke. 

LISSMAC SMD 335REE har et brugervenligt interface, ligesom båndet automatisk bliver vasket af det integrerede 
vaskeanlæg, fremhæver han videre. 

”Med LISSMAC slibe- og afgratningsmaskinen fra AVN Pladeteknik har vi øget vores kapacitet og kan således tage 
endnu flere opgaver ind, når det kommer til skæring af emner i materialerne stål, rustfrit stål og aluminium,” 
fastslår Heino Rathcke. 
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