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SSM PRODUKT AB
- WHEN SKATE SHARPENING MATTERS -
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SSM PRODUKT AB
Vaksala-Eke
755 94 Uppsala
Sverige

Tfn: 018-500840
E-mail: ssm.produkt.ab@telia.com
Webb: www.ssmprodukt.se

Våra maskiner används för 
närvarande över hela världen av
flera landslag, ett stort antal 
professionella klubbar och 
amatörlag samt affärer, isbanor
och portabla isbanor. 

Utanför Sverige representeras
SSM vanligen av lokala agenter
eller återförsäljare.

De senaste 10 åren har vi
levererat våra produkter till
länder och regioner markerade
med rött.

SSM Produkt AB har tillverkat skridskoslipmaskiner och nitmaskiner sedan 1979. Den första produkten konstruerades redan 1968 av 
grundarna av SSM (då på ett annat företag). Företaget har alltid varit beläget i Uppsala.

Våra högkvalitativa produkter har 2 års garanti. Vi inriktar oss på kvalitet, precision och lättanvändbarhet vid konstruktion av våra produkter. 
Maskinerna är gjorda för att fungera i många år. Då och då får vi in maskiner för service som fortfarande fungerar efter 40 års användning. 
Vår produktlinje har ökat med åren. Idag erbjuder vi en komplett lösning för slipning av skridskor.

Varje år dyker det upp någonting nytt inom skridskoslipningen som vi måste anpassa oss till, det kan vara allt från nya skridskomodeller 
som är svåra att slipa till nya tekniker som vi måste fundera över. Vi strävar alltid efter att göra våra maskiner till de bästa på marknaden. 
Varje år gör vi modifikationer bland våra produkter för att de ska bli så bra som möjligt. 

Det kan vara bra att veta att de nya produkter och modifikationer som vi tar fram mestadels är kompatibla med äldre versioner av våra 
produkter. Om man skulle behöva/vilja byta en del på en maskin så passar oftast den senaste modellen. Vi fortsätter även att uppdatera 
vår produktlinje med nya efterfrågade produkter. Detta för att hålla vår position som ett av de största märkena i världen inom marknaden 
för skridskoslipmaskiner.

VÅR FABRIK I UPPSALA
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New Version
New Version

Den nya skridskohållaren klarar i princip alla
skridskor på marknaden idag.

SLIPA VILKEN SKRIDSKO SOM HELST

Att ha bord med kullager som åker ovanpå 
axlar ger en obeskrivlig känsla.
Ingen friktion att tala om överhuvudtaget!

OTROLIG KÄNSLA

Precis som med SSM-2 så tar det mindre än 
en minut att slipa en skridsko.

SNABB

Denna maskin har ett effektivt system för att
centrera slipningen under skridskoskenan
väldigt precist. Vi fick idén vid design av SRK
PRO systemet till SSM-2.

Nu behöver man endast mäta bredden på
skridskoskenan och vrida en skala till samma 
mått för att få centrerad slipning.

Denna anordning har utomordentlig precision!

ENKEL INSTÄLLNING

Andra generationen av skridskoslipen SSM TT-3 har släppts på marknaden. Dess företrädare var SSM-T26, ett tillägg till SSM-2 för att slipa konståkningsskridskor.
Den nya designen klarar i princip alla skridskor på marknaden. Maskinen har blivit mycket populär. Personer som använder den tycker om hur enkelt och smidigt
det är att slipa skridskor på den. De uppskattar även hur blank och fin ytfinish det blir under skridskoskenan.

FÖR MER INFORMATION, BESÖK WWW.SSMPRODUKT.SESSM TT-3
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WORLDWIDE

BEST-SELLE
RWORLDWIDE

BEST-SELLE
R Det finns flera olika skridskohållare att välja 

mellan. Detta gör det möjligt att slipa i princip
alla skridskor på marknaden. Se nästa sida...

SLIPA VILKEN SKRIDSKO SOM HELST

Dessa maskiner använder olika modell av 
stödrulleanordningen.

SSM-2 har en
inställningsskruv som
justerar stödrullens
höjdläge.

SSM-2 PRO har en exakt skala
som man lätt vrider
efter skridskoskenans
bredd.

Båda varianterna har en utomordentlig precision
men SRK PRO är mycket enklare att använda.

SSM-2 ELLER SSM-2 PRO

SSM-2 har en stark och kompakt 
konstruktion, men samtidigt en relativt låg vikt. 
Detta gör den perfekt att transportera. För 
det ändamålet har vi olika transportlådor.

SPECIFIKATIONER
Längd: 35 cm
Bredd: 25 cm
Höjd: 32 cm
Vikt: 14,8 kg

PORTABEL OCH ROBUST

Det är väldigt enkelt att röra skridskon fram 
och tillbaka på grund av ledarmens design. 
Att slipa en skridsko tar mindre än en minut!

SNABB

Genom att använda en ledarm för att hålla
skridskoskenan och en stödrulle precis 
framför slipskivan, så kan SSM-2 modeller 
slipa en skål precist med endast en 
höjdinställningspunkt.
Detta är fallet även om skenan inte skulle 
vara helt rak (vilket den nästan aldrig är). 
Ingen annan design kan matcha detta 
system.
Det finns vidare ingen möjlighet att skålen 
slipas diagonalt längs med skenan.

LÄTT ATT STÄLLA IN

SSM-2 är en av de populäraste skridskoslipmaskinerna i världen. Försäljningssiffrorna talar sitt klara språk, hittills har 20000 stycken sålts runt om i världen. Denna portabla 
hög-kvalitetsslip är avsedd för den avslutande slipningen (plan- eller skålslipning) av en skridskoskena. Främsta fördelarna med SSM-2 är att den är snabb, lättanvänd och 
ger hög precision. SSM-2 finns i en CE-godkänd 220-240 V version och en ETL-godkänd 110-120 V version.

FÖR MER INFORMATION, BESÖK WWW.SSMPRODUKT.SESSM-2 OCH SSM-2 PRO
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MOST POPULAR

MOST POPULAR

Välj en hållare som passar dig

Det finns ett flertal olika skridskohållare att välja bland till din SSM-2 eller SSM-2 PRO. 
Våra universalhållare klarar de flesta skridskor. Vissa skridskor är dock designade så det krävs att du använder våra specialhållare.

SKRIDSKOHÅLLARE TILL SSM-2 OCH SSM-2 PRO

- Den klassiska hållaren.
- Populär bland lag som reser mycket.
- Mycket starkt grepp.
- Liten och väldigt låg vikt.

Klarar i princip alla skridskor på marknaden idag, förutom:
- Skridskoskenor som inte är parallella (vissa konståkningsskenor).
- Skridskoskenor med tjockt skenfäste (vissa konståkningsskenor). 
- Målvaktsskridskor.
- Små barnskridskor.
- Långfärdsskridskor.

H-5 original

- Senaste modell av universalhållaren.
- Vanligaste valet bland användare.
- Starkt grepp.
- Flexibel med låg vikt.

Klarar i princip alla skridskor på marknaden idag, förutom:
- Skridskoskenor som inte är parallella (vissa konståkningsskenor).
- Skridskoskenor med tjockt skenfäste (vissa konståkningsskenor). 
- Väldigt stora målvaktsskridskor.

H-10 universal
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ANDRA FORMER PÅ SKENAN (sedd framifrån)    ANDRA FÄSTEN FÖR SKENOR

    Vanligast         Smal nertill    Konkav         Vinklad       Aluminium eller kolfiber
   Jämntjock (parallell)  Snabbare kant-til-kant förflyttning           Ökar “skålvinkeln”       Ökar “skålvinkeln”                    Reducerar vikten markant
      Minskar vikten

          FORM PÅ SKENAN (sedd underifrån)

Vanligast - Jämntjock (parallell).    Avsmalnande - Tjockare i fram och smalare i bak.
           Ska reducera friktionen mot isen och ge ökad kontroll.

 Parabolisk - Skenan är tunnare på mitten. Detta ska centrera åkarens vikt och förbättra stabilitet och precision.
           Ska ge mindre motstånd när åkaren förflyttar sig över isen.

- Specialhållare för konståkningsskridskor.
- Designad för att klara konståkningsskenor som inte är parallella:
 “Parabolic, Tapered, Side-honed och Tapered edge”
 (nu också för skenor som använder “Revolution”-stag.)

Klarar i princip alla skridskor på marknaden idag, förutom:
- Paramount SK8S

H-10P figure

- Specialhållare för konståkningsskridskor.
- Designad för att greppa på stagen.
- En extra käft är inkluderad (för att klara tjocka skenchassin).
- Enda hållaren i vårt sortiment som klarar Paramount SK8S.

Klarar i princip alla skridskor på marknaden idag, förutom:
- Skridskoskenor som inte är parallella (vissa konståkningsskenor).

H-10S figure

Om du endast ska slipa konståkning

Våra universalhållare klarar de flesta av konståkningsskridskorna. Vissa typer av exklusiva skenor behöver man dock ha specialhållare för att kunna slipa.

SKRIDSKOHÅLLARE TILL SSM-2 OCH SSM-2 PRO
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NEW VERSION
NEW VERSION

År 2016 gjorde vi ett nytt system som gör det
möjligt att flytta slipmallen. Nu kan man lätt 
flytta den högsta punkten under skenan exakt.

NYTT PITCH/PIVOT SYSTEM

SSM PROFIL har en finjusteringsanordning 
som riktar in skridskoskenan perfekt efter 
slipmallens form.

TAR BORT FEL

Den vertikala slipskivan garanterar en exakt 
överföring av slipmallens profil till skridskon.
En horisontell slipskiva är inte lika exakt. Om 
man inte har fullt arbetstryck vid kontakt 
mellan skena och slipskiva så leder det till 
oönskad form.

HÖGSTA PRECISION

Med en vertikal slipskiva kommer det bli en
väldigt liten kontaktyta mellan skridskoskenan 
och slipskivan.
Detta leder till högre avverkning av material 
och ger samtidigt lägre temperatur vid 
slipningen. Att profilslipa en skridsko tar 
endast 1-5 minuter.

EFFEKTIV OCH LÅG SLIPTEMPERATUR

SSM PROFIL är en skridskoslipmaskin som är gjord för profilslipning. Den största skillnaden mot andra maskiner är att slipskivan går vertikalt. Detta ger många fördelar vid 
profilslipning. Vad som är viktigast är att det går mycket snabbare och ger högre precision. Maskinen använder sig av slipmallar när den formar skridskoskenor; fyra är 
inkluderade med SSM PROFIL. Efteråt behöver man en SSM-2 eller SSM TT-3 för att göra den avslutande slipningen (plan- eller skålslipning) av skridskon.
SSM PROFIL finns i en CE-godkänd 220-240 V version och en ETL-godkänd 110-120 V version. Från 2016 är det möjligt att kopiera formen från en skridskoskena direkt till 
en annan genom att montera den i SSM PROFIL som en mall (om någon har hittat en optimal form)!

FÖR MER INFORMATION, BESÖK WWW.SSMPRODUKT.SESSM PROFIL



∙ • •   S
SM

 PRODUKT AB •
 •

 ∙

W
H
EN

 SKATE SHARPENING M
AT

TE
R
S08

*Keramiska slipkorn, självslipningsprocess
Över tid kommer nya vassa kanter skapas inom slipkornet vilket förbättrar dess prestanda
jämfört med konventionella slipkorn. Keramiska slipkorn håller skärpan bättre, räcker
längre, ger mindre värme men kostar mer.

- Endast för kolstål!
- Billigaste modellen.
- Aggressivt skär.
- Ger fin ytfinish.

S-2/60 “old standard”
- För alla ståltyper.
- *Keramiska slipkorn!
- Mästerlig ytfinish.
- Populär bland lag & föreningar!

S-2/K80 “super finish”

- Passar SSM PROFIL och SSM 900!
- S-2/ME60 med andra dimensioner.

S-4/ME60 “178x6x20 mm”

- För alla ståltyper.
- *Keramiska slipkorn!
- Aggressivt skär.
- Ger fin ytfinish.
- Universal-slipskiva.
- Populär bland butiker & isrinkar!

S-2/ME60 “most efficient”

- För alla ståltyper.
- Monteras på varje ny maskin!
- Väldigt lyckad kornblandning.
- Ganska aggressivt skär.
- Ger utmärkt ytfinish.
- Håller formen optimalt.
- Räcker länge.
- Populär bland lag & föreningar!

S-2/HP70 “high performance”

ytfinhet

80 rutfält på en
kvadrattum

70 rutfält på en
kvadrattum

60 rutfält på en
kvadrattum

nötningshastighet

Få det bästa slipresultatet

Skridskostål varierar i kvalité och material. Därför är det viktigt att ha en riktigt bra slipskiva. Vårt sortiment har testats noggrant för att det ska fungera bra
efter dagens standard. Slipskivorna ligger inom en specific balans och dess sidor är planslipade.

Vid genomsnittlig användning räcker en slipskiva till 200-300 par skridskor.

SLIPTILLBEHÖR - SLIPSKIVOR
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- Diamantavrivare
- Syntetisk diamantstav
- Konstant skärpa
- Passar endast i planrivaren på SSM-2.

SD-50

- Diamantavrivare
- Syntetisk diamantstav
- Konstant skärpa

SD-80
- Diamantavrivare
- Naturdiamant
- Väldigt hög kvalitet

D-80

Håll slipskivan vass och korrekt

Vid slipning behöver man riva slipskivan då och då för att ändra dess form eller för att få fram nya slipkorn. Om man får en dålig ytfinish under skridskoskenan eller att
skenan vibrerar mot slipskivan (fast man har rivit slipskivan) så är ett tecken på att diamanten är slö och behöver bytas ut.

Vid genomsnittlig användning räcker en diamantavrivare till 4 slipskivor.

SLIPTILLBEHÖR - DIAMANTAVRIVARE

Beskrivning av skålrivarfunktionen (skålradie)
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       Korrekt bryning  ✔              Brynet är inte plant  ✘       Brynet ligger i vinkel  ✘   Följ skenans form  ✔

- Extrem skärpa
- Diamantlagret håller formen
- Räcker länge
- Används med omsorg!
- 75x25x5 mm

DB-SSM diamantbryne

- Finkornig på ena sidan
- Grovkornig på andra sidan
- Aluminiumoxid
- 75x18x10 mm

CB-SSM bryne

- Finkornig
- Kiselkarbid
- Bredare variant av B-SSM
- 75x25x10 mm

BB-SSM bryne

- Finkornig
- Kiselkarbid
- 75x18x10 mm

B-SSM bryne

Efter slipningen

När en skridskoskena slipas för att få vassa kanter på undersidan så uppstår grader (råegg) på sidorna av skenan. Dessa grader gör att skridskon känns slö mot isen och
ökar friktionen. Använd ett bryne för att ta bort dem genom att dra brynet plant längs med sidorna. Nu kommer du ha perfekt skärpa!

Brynet kan även användas till att ta bort eventuella hack i skenan före slipning (om skridskoskenan är skadad).
“Två brynen kan gnuggas mot varandra för att de ska bli rena och plana. Ännu bättre är att gnugga brynet mot en gammal slipskiva.”

SLIPTILLBEHÖR - BRYNEN
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S S M B L A D E    C H E C K E R

90°

90°
90°

✔
BEST S

ELLER
BEST S

ELLER

- Vinkelmätare för skridskoskenor.
- Kontrollera slipningen.
- Hjälper till att centrera slipningen.
- Fästs med starka magneter.
- Tillverkad i härdad aluminium.

BEC

Kontrollera slipningen

Vår vinkeltestare BEC (Blade Edge Checker) är ett hjälpmedel för att kontrollera slipningen.
Det är ett snabbt och exakt system för att kontrollera huruvida slipningen blivit centrerad under skridskoskenan (vilket är mycket viktigt).

SLIPUTRUSTNING - VINKELTESTARE
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1
25

¹⁵/₁₆

24
²⁹/₃₂

23 ⁷/₈
22

¹³/₁₆

21
²⁵/₃₂

20 ³/₄
19

²³/₃₂

18
¹¹/₁₆

17 ⁵/₈
16

¹⁹/₃₂

15
⁹/₁₆
14 ¹/₂

13
¹⁵/₃₂

12
⁷/₁₆
11 ³/₈

10 ¹¹/₃₂
9 ⁵/₁₆

8

inch

mm

4.4
4.3

4.2
4.1

4.0
3.9

3.8
3.7

3.6
3.5

3.4
3.3

3.2
3.1

3.0
2.9

2.8
2.7

2.6
2.5

SKATE BLADE CONTROLLER - S
SM PRODUKT AB

BRAND NEW
BRAND NEW

- Mätverktyg för skridskoskena.
- Kontrollera skålradien.
- Mät skridskoskenans bredd.
- Tillverkad i borstat rostfritt stål.

SBC

Kontrollera skridskoskenan

Med vår mätsticka SBC (Skate Blade Controller) går det att enkelt mäta bredden hos skridskoskenan. Detta är praktiskt när man ska ställa in skridskoslipmaskinen.
Det går även att se vilken skålradie som skenan har. Vi har med hela intervallet från 8 mm till 25 mm.

SLIPUTRUSTNING - MÄTVERKTYG FÖR SKRIDSKOSKENA
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✔

2.6
2.8

3.0

3.
2

3.
4

3.6 3.8

4.0
4.2

✔

Beskrivning av stödrulleanordningen

- Stödrulleanordning PRO.
- Har skala för skenbredd.
- Skalans omfång: 2,5 - 4,2 mm.
- Extrem precision.
- Perfekt centrerad slipning.

SRK PRO

Ställ in slipningen

Denna stödrulleanordning är inkluderad med en SSM-2 PRO skridskoslipmaskin. Det är också möjligt att köpa den separat och montera den på en äldre SSM-2.
SRK PRO är ett snabbt och exakt system för att kalibrera (centrera) skridskoskenan gentemot slipskivan. Man behöver endast mäta bredden på skridskoskenan och vrida
skalan till motsvarande mått.

“Med en stödrulleanordning får man en högre precision än med andra system. Detta på grund av att den även centrerar slipningen på skridskoskenor som inte är helt raka.”

SLIPUTRUSTNING - SRK PRO
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SLIPUTRUSTNING

- Transportlåda för SSM-2
- Tålig för stötar
- Med hjul och utdragbart handtag
- Dimensioner: 513x430x450 mm
- Vikt: 12 kg

TB3

- Transportlåda för SSM-2
- Tålig för stötar
- Verktygshållare på insidan
- Dimensioner: 430x340x350 mm
- Vikt:  6.1 kg

TB2

- Skenriktare
- Enkelt att rikta upp en böjd skridskoskena

SKR

- Slipvax från Accu-Lube.
- Applicera på skridskoskenan.
- Använd innan den avslutande slipningen.
- Förbättrar skenans ytfinish.
- Ger en svalare skärpningsprocess.

ACCU
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Lean forward

Lean backward

M

SSM PRODUKT AB

BANDY ELITE 5/22

RADIUS 2m

RADIUS 5m

RADIUS 5m

RADIUS 2m

Lean forward

Lean backward

M

SSM PRODUKT AB

the NATURAL CURVE

Size 263-272  /  4
 Radii

QUICK MLean forward

Lean backward

M

SSM PRODUKT AB

SE SPLIT 2

RADIUS 5m

RADIUS 3mLean forward

Lean backward

M

SSM PRODUKT AB

RADIUS 10' (3.05 m)

0.4°

0.2°

0.2°

0.4°

Bandy

PITCHPITCHPIVOTPIVOT

Det är också möjligt att flytta pivotpunkten på skenan framåt eller bakåt för att ändra
lutningen på skridskon (exempel: flyttar man pivotpunkten bakåt (mot skridskons häl)
så blir resultatet att skridskoskenan lutar mera framåt.) Ni kommer då att få en annan
vinkel mot isen (s. k. pitch).
Olika fall: framåtlutning, neutral lutning eller bakåtlutning.

Skridskoskenans lägsta punkt när ni står på isen kallas “pivotpunkt” eller “balanspunkt”.
Denna punkt är normalt belägen vid mitten av skridskoskenan.

Natural Curve “Quick”
- Radier A, 10', C, D (för storlek 246-254)
- Radier A, 10', C, D (för storlek 263-272)
- Radier A, 10', C, D (för storlek 280-288)
- Radier A, 10', C, D (för storlek 296-306)
Natural Curve “Intermediate”
- Radier A, 13', C, D (för storlek 263-272)
- Radier A, 13', C, D (för storlek 280-288)
- Radier A, 13', C, D (för storlek 296-306)
Natural Curve “Power”
- Radier A, 16', C, D (för storlek 263-272)
- Radier A, 16', C, D (för storlek 280-288)
- Radier A, 16', C, D (för storlek 296-306)
Quad Intensify “Zero”
- Radier 6', 9', 11', 13' (för storlek 272-288)

PROFILMALLAR “flera radier”

- NA Split 1 (radie 8,5' / 9,5')
- NA Split 2 (radie 9' / 10')
- NA Split 3 (radie 9,5' / 10,5')
- NA Split 4 (radie 10' / 11')
- SE Split 1 (radie 10' / 13')
- SE Split 2 (radie 10' / 16,4')
- Detroit 1 (radie 10' / 20')
- Detroit 2 (radie 13' / 26')
- Goalie Split (radie 24' / 28')

PROFILMALLAR “split”

Konståkning

    Ishockey

   Målvakter

- Radie 7' (2,13 m)
- Radie 8' (2,44 m)
- Radie 9' (2,74 m)
- Radie 10' (3,05 m)
- Radie 11' (3,35 m)
- Radie 12' (3,66 m)
- Radie 13' (3,96 m)
- Radie 14' (4,27 m)
- Radie 15' (4,57 m)
- Radie 16,4' (5 m)
- Radie 19,7' (6 m)
- Radie 23' (7 m)
- Radie 26' (8 m)
- Radie 28' (8,53 m)
- Radie 30' (9,14 m)
- Radie 32,8' (10 m)

PROFILMALLAR “en radie”

För att förbättra ens skridskoåkningsfärdigheter är det viktigt att hitta en form på skridskoskenan som passar ens åkstil. Vi har gjort en mer omfattande 
“skridskoslipningsguide” som behandlar detta mer utförligt. Om ni är intresserad, kontakta oss för mer information. Här nedan kan ni återfinna alla våra mallar.
Vi kan också tillverka specialmallar efter speciella önskemål.

PROFILMALLAR

- Bandy Youth R4/16 (radie 2m, 4m, 2m)
- Bandy Youth R5/16 (radie 2m, 5m, 2m)
- Bandy Youth R4/18 (radie 2m, 4m, 2m)
- Bandy Youth R5/18 (radie 2m, 5m, 2m)
- Bandy Elite R4/20 (radie 2m, 4m, 2m)
- Bandy Elite R5/20 (radie 2m, 5m, 2m)
- Bandy Elite R4/22 (radie 2m, 4m, 2m)
- Bandy Elite R5/22 (radie 2m, 5m, 2m)
- Bandy Elite Viklund (radie 1m, 5m, 1m)
- Bandy EX1 (radie 0.75, 3m, 4m, 5m, 6m, 0.75m)
- Bandy EX2 (radie 0.75, 4m, 5m, 6m, 7m, 0.75m)

PROFILMALLAR “bandy”
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- Sotdammsugare
- Stark motor (Hög/Låg)
- Väldigt tyst!
- Portabel
- Filtret är flamskyddsbehandlat!
- Dammsugarpåse behövs ej

NQS500

- Utbytbart filter för FE-840
- Flamskyddsbehandlad!
- För cirka 2000 par skridskor
- Samma sugstyrka ända tills filtret är fullt!

FE-324

- Svetsröksutsug 
- Filtrationseffektivitet ligger på 99.7%
- Portabel
- Hög kvalitet!

FE-840

Vid slipning bör man alltid ha ett bra utsug ihopkopplat med våra maskiner (för att ta bort utsläpp av slipdamm och partiklar) så sliprummet hålls rent. Detta är för att undvika 
hälsoproblem samt förlänga skridskoslipmaskinens livslängd. Vi rekommenderar U-840 eller NQS500. Dessa utsug passar alla våra maskiner.

UTSUG



∙ • •   S
SM

 PRODUKT AB •
 •

 ∙

W
H
EN

 SKATE SHARPENING M
AT

TE
R
S17

Att byta mellan de olika verktygen i maskinen
går snabbt och enkelt.

LÄTTANVÄND

Denna maskin kommer förse dig med 23 
gånger mer kraft när du pressar ner.

KRAFTFULL

Den senaste konstruktionen av NM-11 väger
endast 15 kg, vilket gör den transporterbar.

LÅG VIKT

NM-11 är designad på ett sätt som gör den 
stark och stabil. Den kommer i princip att hålla 
i all evighet om den underhålls korrekt.

VÄLDIGT STARK KONSTRUKTION

NM-11 är en av de populäraste nitmaskinerna i världen för skridskor. Den allra första versionen släpptes redan på 70-talet. Numera används flera tusen över hela världen.
En nitmaskin är en bra investering. Med den kan man byta ut plastfästet som håller skridskoskenan (eller enbart byta ut trasiga nitar).
Plastdelen kan spricka, behövas riktas upp (om skridskoskenan är krökt) eller bytas mot en annan storlek (gäller seriösa idrottsutövare). Allt detta istället för att behöva
köpa ett helt nytt par skridskor.
Denna nitmaskin används främst till skridskor men kan också användas på skor, skidpjäxor, rullskridskor och proteser.
Inkluderat med NM-11 är verktygssatserna N-21 och N-E.

FÖR MER INFORMATION, BESÖK WWW.SSMPRODUKT.SENM-11
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- Annan typ av undre stöd.
- Speciellt utformad för ortoser

Verktygshållare ORT100

- Montera nitar
- För ortoser, ståskal och liknande

Verktyg ORT201+301

- Annan typ av undre stöd.
- Ifall du inte når med det 
  vanliga stödet.

Verktygshållare V30

- Professionell modell
- Vita eller svarta
- 100 st. i en förpackning

Snörhakar FH

- Professionell modell
- Svart utsida (höjd 7 mm)
   Grå insida (höjd 7 mm)
- 100 st. i en förpackning

Öljetter EL

- Nitar + brickor
- Längd är 26 eller 32 mm
- 100 st. i en förpackning

Kopparnit KN

- Gjorda i stål
- Längd är: 8, 10, 12, 14,
  16, 18, 20 eller 22 mm
- 100/1000 st. i en förpackning

Rörnit SN

- Utformad för Marsblade
- Bra på Rollerblades
- Montera rörnitar
- (N-21 behövs också)

Verktyg V26

- Montera snörhakar
- (N-21 behövs också)

Verktyg V24

- Ta bort öljetter

Verktyg N-RE

- Montera öljetter

Verktyg N-E

- Lästa ut en skridsko
- Lästa ut en sko

Verktygssats N-41

- Ta bort rörnitar
- Montera rörnitar
- Montera kopparnitar

Verktygssats N-21

Det finns ett flertal olika tillbehör till NM-11.

TILLBEHÖR FÖR NITNING
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