
Vi kaller oss 

EKSPERTENE I MIDT-
NORGE 

det skal vi fortsette med 



Gummiteknikk AS har siden starten i 1982 drevet salg og service til industrien. 

På midten på 90-tallet ble navnet endret, og vi ble etter hvert en stor leverandør 

av maskinteknisk utstyr til hele Norge. 

Gummi produkter og transportbånd er fortsatt noen av våre viktigste produkter. 

Våre erfarende servicefolk står alltid parat til nye oppdrag.  

Klargjøring av bånd inne på verkstedet                                    Varmvulking av bånd i felten 

Støtte og bæreruller 

Ende og drivruller 

Avskraper system Vi fører mange forskjellige kvaliteter 

og dimensjoner av teknisk gummi 



Vi er distributør av Norgren Pneumatikk og Prosess utstyr 

 

Vi leverer fra lager i Trondheim. Dette skal sikre de beste leveringstidene. 

Norgren tilbyr både standardiserte og  

spesielle pneumatiske  og elektriske sylindrer 

Ventiler for gasser og væsker 



Vi kan levere det aller meste innen pneumatikk 

 

Regulering, filtrering, smøring og  

overvåking av trykkluft 

Vi kan levere CAD tegninger på de 

fleste produkter 

Koblinger, slanger og kuleventiler 

kan vi stort sett levere fra lager i 

Trondheim  



Vi er stolt forhandler av 

Habasit er verdensledende innen transportbånd og drivremmer 

Et omfattende salg- og servicenettverk med kvalifisert rådgivning fører til korte og sikre leveringstider med høy kvalitet.  



Transmisjoner 

  Enten der er plastkjeder, standardkjeder, kile eller  

  tannremmer så har vi løsninger 

Elektromotorer og gear 

  Vi lagerfører fra flere kjente merker 

Tetninger 

Mekaniske tetninger, O-Ringer, flatpakninger... 

Vi kan tilby det meste 



Plast materialer 

Vi leverer mange forskjellige kvaliteter plater, bolt og rør. 

Klare plastmaterialer til skjerming, plater til skjærebord og slitebelegg. 

 

Vibrasjonsdempere og maskinsko 

Gummi Matter 

Matter for gulv og arbeidsflater. 

Mange bruksområder som avlastning, sklisikring og beskyttelse. 

 

Trinser og hjul 



Støvtett mansjett med glidelås 

Kantlister, lukepakninger  

og cellegummi 

Slanger og rør i mange forskjellige kvaliteter 

Lager fra flere kjente leverandører 

Pumper 

Akselkoblinger 

Prosess ventiler 



Noen av våre merkevarer 



ANSATTE 

Besøk vår nettbutikk på www.gummas.no 


