
Stenflex har mer än 50 års erfarenhet av industriella kompen-
satorer och är certifierade av de flesta certifieringsorgan, med 
en tillverkning som bygger på ett gediget tekniskt know-how. 
Kompensatorerna används för att dämpa axiella- och laterala 
rörkrafter, absorbera ljud- och tryckstötar, isolera vibrationer, 
ta upp vinkelavvikelser och kompensera för termiska längd-
förändringar i rörsystem. Kompensatorerna har roterande 
flänsar och stabiliserande krage med gummibälg av hög kva-
litet. Flänsarnas ytbehandling är som standard elektrogalva-
niserade och som tillval finns bland annat syrafasta, varmgal-
vaniserade och epoxylackerade flänsar. De kännetecknas av 
lång livslängd och hög tillförlitlighet - exempelvis använder de 
flesta europeiska kärnkraftverk kompensatorer från Stenflex.   
Kontakta oss gärna om du vill veta mer!

h Längdbegränsare

Yttre- och inre längdbegränsare

Kompensatorerna kan erhållas med yttre 
längdbegränsare (exempelvis typ AL 84-A-2) 
alternativt både inre- och yttre längdbegrän-
sare (exempelvis typ Al 84-A-4).

h AL 86-GRV

Vibrationsdämpare

Dämpar ljud och vibrationer i 
rörledningar vid pumpar och 
maskiner.  Nitrilgummi med 
vulkaniserade stålflänsar helt 
skilda från varandra.

Svivlar / Kullänkar

Fläns, svets, gänganslutning.  
DN 20 - 700. Kolstål eller 
syrafast stål.

h AL 84-R1

Bygglängd 130 mm, lämplig  
för bl.a. VA-applikationer

Univeralkompensator lämplig för 
generella applikationer. Enhetlig 
bygglängd 130 mm. Syntetfiber-
förstärkt vulkaniserad gummibälg  
i EPDM, Nitril eller Butyl.  

h AL 84-A-1

För enkla till krävande  
industriella applikationer

Industriell universalkompensator 
DN 20-1000. Syntetfiberför-
stärkt vulkaniserad gummibälg i 
EPDM, Nitril eller Butyl. 

h AL 84-AS-1

Stålkordsarmerad flamsäker 
bälg för fartyg och off-shore

För tuffare applikationer på 
exempelvis fartyg och off-shore. 
Stålkordsarmerad flamsäker bälg i 
EPDM eller Nitril. Klarar medi-
atemperaturer upp till 110°C. 
Finns i DN 25-400. 

h AL 85-SA/SF

För extremt höga och  
låga temperaturer 

Axialkompensatorer med bälg 
i rostfritt stål, för mediatem-
peraturer från -196° - +550°C.  
Finns i DN 15 - 3400 med 
fläns- alternativt svetsanslut-
ning.

STENFLEX UNDERHÅLLSFRIA KOMPENSATORER  

MED HÖG TILLFÖRLITLIGHET OCH EXTREMT  

BRA HÅLLBARHET.

Styrhylsa:  Normalt behövs ingen flödes-styrhylsa 
eftersom kompensatorerna har en strömlinjefor-
mad inneryta. Om man har mekaniskt slitande 
media, höga flödeshastigheter, högfrekventa vibra-
tioner eller kraftig turbulens rekommenderas att 
man monterar en styrhylsa.

Vakuumstödring:  Beroende på dimension och 
typ kan gummikompensatorerna användas på svagt 
och medium undertryck. Vid högre undertryck , 
vacuum måste en vacuum stödring användas.

Skyddshuv:  Används då man vill skydda kompen-
satorn mot omgivande miljö eller vid farliga media, 
som skydd för omgivningen.

h Svivlar h Industrislang

Industrislang

Gummislang. Syrafast veckad 
med eller utan stålfläta. 
Fläns, svets, gänganslutning.



Vi har representerat  
Stenflex på den svenska  

marknaden sedan mitten av 
1960-talet. Programmet omfattar 
utföranden för allt från enkla till 
mycket krävande applikationer.

Tyska kvalitetskompensatorer från Stenflex
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STOCKHOLM GÖTEBORG MOTALA FALUN UMEÅ

Telefon +46 10 455 97 00 • sales@axel-larsson.se  • www.axel-larsson.se

Ett serviceorienterat familjeföretag  
inom ventiler och instrument
Vi är en av Nordens ledande leverantörer av ventiler och instrument, ett fristående familjeföretag  
grundat 1949 med genuin serviceanda, hög flexibilitet och stor leveranskapacitet.  Vårt företag är  
kvalitetscertifierat enligt ISO 9001, har högsta kreditrating AAA och vi representerar ett femtiotal  
framstående tillverkare från främst Europa, Asien och USA.

På vår hemsida finns produktblad, bruksanvisningar, kostnadsfria 3D CAD-ritningar för nedladdning, 
förfrågningsunderlag, CE- och ATEX-intyg, Gost-certifikat och diverse övrig teknisk information.  
Med ett eget web-lösenord kan du även se priser och lagerstatus på våra artiklar, ditt eventuella 
avtalspris, e-handla samt se orderhistorik och status på aktuella leveranser. 

Välkommen att kontakta oss nästa gång du behöver ventiler och instrument, eller vill ha hjälp  
med ventilservice på plats i er anläggning.

Rolf Schytt, VD


