Leverandør av
betongmaskiner
og utstyr

Blandeanlegg
Lium AS leverer produksjonsanlegg for betong
i hele Norge. Disse anleggene finnes i mange
ulike utførelser – både når det gjelder fabrikater
og maskintyper. Vi leverer produksjonsanlegg
på forespørsel. Ta derfor kontakt og vi kan
sammen finne ut hva slags type anlegg du har
behov for. Her er noen av produksjonsanleg
gene vi kan levere:
●
●
●
●

Doseringsanlegg
Enakslet blander
Toakslet blander
Tallerkenblander

Sement og silica
Lium AS kan tilby et stort utvalg av utstyr for
sement og silica, såkalt pulverhåndteringsutstyr.
I dette sortimentet kan du blant annet finne:
●
●
●
●
●
●
●
●

Siloer
Skruetransportør
Filtre
Spjeld
Matere
Belger
Vibratorer
Blandere

Betongtromler
Ta det med ro. Det er ikke deg det går rundt for,
men tromlene fra Intermix. Lium er markedsleder
i Norge på betongtromler med over 400 tromler
i drift. Vi leverte den første betongtrommelen
fra Intermix i 1993 og det er disse vi fortsatt med
stolthet kan levere i ulike størrelser og med ulike
funksjonaliteter.

Transportbånd
og teleskoprenner
Den vanligste måten å levere betong på – sammen
med betongpumper – er i dag med teleskoprenner
og transportbånd. Der hvor støpestedet er lavere
enn bilen, er det enklest å bruke en teleskoprenne
som kan plasseres på en hvilken som helst betong
trommel. Vi forhandler MSM – Norges ledende
teleskoprenner – som finnes i to ulike lengder på
henholdsvis 9 og 10 meter. Leveringsradiusen er på
180 grader fra bilens bakside som gir god fleksibilitet
og presisjon.
Hvis støpestedet ligger høyere enn der bilen står,
så brukes det transportbånd i de aller fleste tilfeller.
Også hvis avstanden er stor, er transportbånd en god
løsning. Vi tilbyr Theam transportbånd som kommer i
ulike lengder fra 12 til 16,5 meter. Det kan være enkle
transportbånd eller teleskoptransportbånd.

Reservedeler
Betong er et kraftig og unikt materiale som kan
brukes til mange ulike formål og kan også formes
til nær sagt hva som helst. Kraften i betongen har
også den virkningen at den sliter på alt av utstyr
som den er i kontakt med. Det blir derfor behov for
å bytte ut slitedeler. Slitedeler og reservedeler for
hele næringskjeden i betongindustrien som f.eks.
blandeanlegg, blandemaskiner, betongtromler,
betongpumper, transportbånd og teleskoprenner.
Sjekk med oss hva vi kan tilby.

Mørtel og Betongpumper
Vi har siden 2013 vært representant for Mørtel og
Betongpumper fra Putzmeister i Norge.

Gamle Drammensvei 94
3420 Lierskogen
Telefon: 32 22 07 00
post@liumas.no

www.liumas.no

I 1985 startet Lium AS som forhandler av betong
blandere, blandingsanlegg og andre produkter fra
den tyske kvalitetsleverandøren ELBA. Med tiden
så har vi utvidet vårt produktspekter og bruker nå
flere leverandører og har også kunder innen ulike
bransjer som bygg og anlegg, oljeproduksjon,
transport og fiskeoppdrett.
Vi er i dag en ledende aktør innen vår bransje og
nyter stor tillit i markedet. Vi har kort responstid,
utviser stor fleksibilitet, effektive leveranser og har
knyttet til oss gode underleverandører.
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En ledende aktør innen levering
av betongutstyr og -maskiner

