
Materialer 
A/S Gunnar Haagensen tilbyder emner i højkvalitets elastomerer 
for et utal af applikationer. Anbefalinger af benyttet materiale er 
altid baseret på analyse og vurdering af driftsparametre for den 
enkelte applikation. Som følge heraf tilbyder vi et bredt program 
af forskellige kompounds der inkluderer, men ikke er begrænset 
til følgende typer:

•	 Nitril / NBR
•	 HNBR / X-NBR
•	 EPDM
•	 Silikone / VMQ
•	 Neopren / CR
•	 Viton ® /FKM
•	 FFKM
•	 Aflas®

Adskillige kompounds tilbydes i henhold til EC 1935:2004 for 
emner med henblik på kontakt med fødevarer. Kontakt os for 
mere information vedrørende tilgængelige kompounds.

Støbte	gummiløsninger
A/S Gunnar Haagensen tilbyder et bredt udvalg af emner i gum-
mi såvel som udviklings relateret service til vores kunder for 
at sikre merværdi og løsninger af høj kvalitet. Med over 25 års 
erfaring indenfor formstøbte emner er vi i stand til at assistere 
med vejledning og fremstilling af elastomerløsninger.

I dag leverer vi formstøbte emner til et bredt udsnit af industrier, 
der beskæftiger sig med pharma, fødevare/vand, hydraulik samt 
overordnet proces industri. Dette indebærer en produktportefølje 
fra alt fra simple O-ringe til større og mere komplekse kompo-
nenter så som bælge og tætningskonfigurationer. A/S Gunnar 
Haagensen tilbyder specialfremstillet støbte emner på baggrund 
af 3D CAD modeller såvel som produktionstegninger. 

Kompetencer
For løsninger under udvikling inkluderer vores service vurder-
ing af design specifikationer, ønsket ydeevne og materialevalg. 
Vores ingeniører kan assistere ved designudformning med den 
erfaring og ekspertise der kræves for at udvikle løsninger med 
høj funktionalitet. Vores kompetencer ved produktion af form-
støbte emner inkluderer:

•	 Sprøjtestøbning
•	 Kompressionsstøbning
•	 Ekstrudering	af	profiler
•	 Gummi-til-metal	fæstnede	emner
•	 Svampe gummi

Producerede emner undergår streng kvalitetskontrol i for-
længelse af vores kvalitetsstyringssystem i henhold til ISO 
9001:2008. Emner kan således leveres med målerapporter og 
sporbarhed efter aftale.

Formstøbte	emner
 Applikations-specifikke	støbte	emner	og	komponenter	

A/S	Gunnar	Haagensen	tilbyder	et	bredt	udvalg	
af	 high-performance	 komponenter	 såvel	 som	
service	til	vores	kunder	for	at	sikre	merværdi	
og	løsninger	af	høj	kvalitet.
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