
- Slidstærke løsninger til maskiner og miljø -
VIGGO BENDZ as



Webshop

Én konto til alt hvad du behøver

Dit personlige login til:
• Nem og hurtig bestilling
• Favorable priser
• Lagerstatus
• Dag-til-dag levering 

(ved bestilling før kl. 11)

Sådan opretter du en konto:

1. Gå ind på www.viggobendz.dk

2. Tryk på ”Min Konto”

3. Klik på ”Opret konto”

4. Udfyld formularen

5. Vi sender dig en mail med dine 
personlige login oplysninger.

Du kan også tage fat i din sædvanlige 
kontaktperson i Viggo Bendz, så 
hjælper han eller hun dig i gang.

BESTIL

Sliddele

Viggo Bendz leverer sliddele til entreprenørbranchen, bygge- og 
anlægsindustrien samt andre industrier, hvor kraftigt slid opstår.

Vi lagerfører de dele du behøver, og leverer når du mangler. Hvis 
behovet er stort eller på anden vis specielt, så laver vi gerne en 
aftale, der tager højde for dette.

Vores service bygger på mere end 75 års erfaring fra branchen. 
Vi ved derfor at slidstyrke og materiale har en betydning, hvorfor 
du altid finder kompromisløs kvalitet og konkurrencedygtige 
priser hos Viggo Bendz A/S.

• Skærstål

• Slidstål

• Pileskær

• Kamprofil

• Dozerskær

• Påboltningsskær

• Tandhætter

• Tandholdere

• Mejsler 
(til alle fabrikanter)

Scan QR-koden og 
få adgang til din 
online konto

http://www.viggobendz.dk
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=y9DXX_BzEE6MTV9ij6fBDami-zqflbZLnorhaLz6FHJUQ04yQ0tUSEdIMVJGWUEzNFVNUFZGV1NUNC4u


Skærstål

Husk at du også kan bestille dine sliddele på vores hjemmeside: www.viggobendz.dk

Pileskær

Vi lagerfører de længder du behøver, og leverer når du mangler

Slidstål

Kamprofil

http://www.viggobendz.dk/ 


Påboltningsskær

Vi leverer skær til påboltning 
i alle typer, mærker og 
størrelser.

Det eneste vi skal bruge, er en 
skitse/tegning af det ønskede 
skær med tilhørende mål - Så 
klarer vi resten.

Vi kommer også gerne forbi 
og laver opmålingen for dig.

Kontakt os blot på:
Tlf.: 43 96 41 22

Standard dobbeltskær



Volvo skær Dozerskær

Husk at udvalget i denne 
brochure blot er et 
udpluk af  vores samlede 
sortiment.



CAT system

Standard tandhætter

Sylespids tandhætte

Spade tandhætter

Husk at udvalget i denne 
brochure blot er et 
udpluk af  vores samlede 
sortiment.



Rippertand

Penetration plus tandhætte

CAT system FUTURA

Futura CAT Lang

Futura CAT Rock Chisel

Futura CAT Rock Penetration

For ekstra slidstyrke!

FUTURA tænder skærper sig selv 
igennem hele brugstiden.
Det betyder flere gravetimer med 
spidse tænder.



Tandholder til gravemaskine

CAT system

Tandholder til læssemaskine



Størrelsesguide

Følg disse trin for at finde størrelsen på 
dine CAT tænder:

1. Slå låsepinden ud

2. Mål totallængden på din låsepin (L)

3. Mål diameteren på din låsepin (C)

4. Find dernæst din låsepin i skemaet til højre*

5. Find din størrelse i ”Size” kolonnen**

6. Nu kender du størrelsen på din tand.

*Hver opmærksom på at din låsepin kan være 

slidt 2 - 3 mm i længden.

**J-klassen indikerer størrelsen på tanden:

J 200 = 2”

J 250 = 2,5”

J 300 = 3”

J 350 = 3,5”

Osv.

CAT låsepin og -ring



Til minigraveren

Beregnet til påsvejsning Beregnet til påboltning



Bofors system
Gravetænder

Læssetænder B-Lock

Tandholder / Adapter



Skovle Steelwrist

Hurtigskifte
Tiltrotatorer
Tiltskifte
Adaptere
Komprimator
Fejemaskiner
og meget mere...

Kontakt os på tlf.: +45 43 96 41 22

Skovle i alle typer og størrelser Hvis du ønsker at arbejde mere smart og effektivt, så er 
produkterne fra Steelwrist et godt sted at starte.

Den svenske producent leverer nogle af  markedets mest 
solide løsninger, når det kommer til hurtigskifte, adapterer 
og tiltrotatorer.

Som officiel forhandler kan Viggo Bendz A/S hjælpe dig 
med din næste Steelwrist-løsning. Mangler du service eller 
reservedele, kan du også altid tage fat i os. Vi er uddannet i 
produkterne og har mange års erfaring i branchen.



Gravekasser

Arbejd sikkert i dybden
Alle vores gravekasser er DIN 
godkendte, og overholder 
alle sikkerhedsnormer på det 
danske marked.

Skræddersyet løsninger
Længde (L):   op til 5,00 m
Højde bundkasse (B): 2,36 m / 2,56 m
Højde topkasse (T):  1,33 m / 1,57 m
Arbejdsbredde (bc):. op til 4,00 m
Rørhøjde (hc):  op til 1,54 m

Max gravedybde på denne type: 5,00 m

Lysmaster

Login på vores webshop og se din pris

MT70 TOWERLOOP FENIX ASTRID



Service & reparation
Med 3 udkørende servicebiler, et moderne service-
værksted og erfarende servicefolk reparerer og ser-
vicerer vi stort set alt indenfor entreprenørmateriel 
og nedbrydningsudstyr.

Specialister i:
• Udskiftning af sliddele
• Rep. af hydraulikhammere
• Montering af expanderbolte
• Udstyr til affaldshåndtering
• Udskiftning af slanger
• Steelwrist hurtigskifte
• Grabbe/skovle/knusere
• Generelt smedearbejde

Har du en opgave til os?
Ring på tlf.: 43 96 41 22

Expander System

Bolten der fjerner løse led én gang for alle!

Expander er uden sammenligning den mest enkle og 
økonomiske måde at løse problemet med løstsiddende 
led på maskinen.

Langtidstests har vist, at Expander-aksler kan holde 
50.000 timer, uden at der opstår slør. Derfor yder vi 
også 10 års funktionsgaranti på systemet.

Gå ind på: www.viggobendz.dk/expandersystem/ og find expanderbolten til præcis din maskine!

http://www.viggobendz.dk/expandersystem/


HOVEDKONTOR:
INDUSTRIPARKEN 42, 4270 HØNG

SERVICEVÆRKSTED:
SUKKERFABRIKKEN 46, 4990 SAKSKØBING

TELEFON: +45 4396 4122 
MAIL: VB@VIGGOBENDZ.DK 

WWW.VIGGOBENDZ.DK 

 03/22

http://WWW.VIGGOBENDZ.DK

