
Välkommen till Matek

Maskiner och verktyg 
för  stenbearbetning 
och entreprenad. 

HÖSTEN 2022

Nyheter från Matek till dig  
som arbetar professionellt  

inom stenbearbetning 
och entreprenad.

Innovativa lösningar från 
Tyrolit. Smarta system för slip-
ning, kapning och håltagning 
med världsledande teknologi.

Kompromisslösa Battipav 
från Italien. 30 års yrkesstolt-
het inom sågning och kapning 
av sten, tegel och betong.

Framåt, uppåt! Välkommen 
till Matek 2.0. På plats i nya 
lokaler, större lager och ännu 
bättre rådgivning och service.

Kampanj
Kampanj

Besök oss på Koppargatan 19  

i Ystad, eller vår webbshop!



Betongkedjesågar från ICS

Säkerhet är alltid en 
bra investering

ICS står bakom en världsledande  
teknologi. Företaget producerar 
patenterade kedjesågar för kapning 
av tegel, betong samt PVC-, HDPE- 
och gjutjärnsrör.  

Kedja Längder (cm) Material
Force 4 std 30, 40, 50, 63 Lättarmerad betong, sten
Force 4 Texas Edition 40, 50, 63 Granit och armerad betong
Powergrit XL 25, 40, 50, 63 Segjärn-, gjutjärn-, HDPE och PVC rör

Sågning med ICS innebär en rad 
fördelar. Du får en bättre räckvidd 
och kan till exempel göra fyrkantiga 
öppningar eller hål från 12x12cm, 
och med ICS slipper du överkapa. 

ICS betongkedjesågar är också 
marknadens säkraste och har  
minimal risk för kast eller hugg,  
och den klassas inte som motorsåg 
utan som arbetsredskap.

Hitta rätt kedja för jobbet!



Några exempel på sågpaket, du hittar fler på vår hemsida!

Komprimerande 
tips för markjobb
Vi har alltid högpresterande 
och välkonstruerad kom-
pakteringsmaskiner från 
Husqvarna hemma. Effektiva 
arbetshästar som håller i 
längden, och om något skul-
le hända så finns vi i alltid i 
närheten. I vår service- 
verkstad eller på  
plats hos dig. 

Bensindriven, hydraulisk eller  
pneumatiskt ICS - vad passar dig bäst?
ICS sågar finns i flera olika utföranden och paketeringar beroende på använd-
ningsområde. Vi hjälper dig att hitta precis det du behöver. Du kan alltid höra 
av dig för råd och tips, eller om du behöver snabb och kunnig service.
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Bensindrivna sågpaket Hydraulisk eller Pneumatisk
ICS 680, 25 cm, Powergrit 890-Hydrauliskt, 40 cm, Force 4
ICS 680, 30 cm, Force 3 890-Hydrauliskt, 50 cm, Powergrit XL
ICS 695, 35 cm, Force 3 890-Hydrauliskt, 63 cm, Force 4 Texas Edition
ICS 695, 40 cm ,Force 4 701A-Pneumatisk, 38 cm, Powergrit XL
ICS 695, 50 cm, Powergrit XL 701A-Pneumatisk, 38 cm, Force 4

Sågar sten, tegel och  
armerad betong
ICS betongsågar är säkra att 
använda då den inte hugger, 
kastar eller slår tillbaka vid 
sågning, inte ens om betong-
en är armerad. De arbetar 
sig lätt och säkert genom 
materialet. Maskinen har en 
enkel start, är driftsäker och 
har pålitlig prestanda.

Exakt och säker kapning 
av gjutjärnsrör

Sågsvärdet har inbyggda 
kanaler för vattenkylning 
av kedja och svärd. Koppla 
enkelt in en vattenslang med 
Gardenakoppling eller köp 
till vår vattentank på 40L som 
pumpar ut 2,5 bar. 

KampanjKampanj

Vill du 
testa? B

oka de
mo på 

någon 
av våra

 demoturer!

Vibroplatta LG 504

Vibroplatta  
LF50 L
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Innovativa systemlösningar 

Maskiner och diamant-
verktyg för yrkesfolk

Matek är återförsäljare för Tyrolit 
Constructions breda sortiment 
av maskiner och diamantverktyg 
för betong- och stenbearbetning.  

Tyrolits byggdivision är en global 
ledande systemleverantör inom 
slipning, kapning, borrsystem, 
vägg- och vajersågar, golvsågar och 

ytbehandling. Innovation och lång 
yrkeskunskap som bidrar till våra 
bygg- och entreprenadkunders 
framgång helt enkelt.
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Kraftfulla kärnborr för betong, sten och tegel
Med snabbskärande kärnborr från världsledande Tyrolit borrar du i arme-
rad och oarmerad betong av olika hårdhetsgrad och flera andra material.  
I sortimentet finns borr med riktigt lång livslängd, för bearbetning både med 
eller utan vatten. Du får enkelt loss borrkärnan tack vare TGD-teknologi vilket 
gör arbetet både säkrare och mindre slitsamt.
I webbshoppen på vår hemsida hittar på ett komplett sortiment av kärnborr 
med diamantstyrka för betong, metall, sten, tegel och andra hårda och  
slitande material. Här hittar du även kärnborrmaskiner från Tyrolit. Vi har 
mycket hemma på lager med kort leveranstid. Du är alltid välkommen att 
kontakta oss direkt om du behöver rådgivning eller service på din utrustning.

KampanjKampanj
Vi har alltid diamantklingor på 
lager, kolla i vår webbshop!

Slitstarka diamantklingor 
för alla situationer

Det är ingen hemlighet att 
kvalitét faktiskt lönar sig. 
Längre hållbarhet, högre 
säkerhet och framför allt ett 
perfekt slutresultat skapar 
lönsamhet i längden. 
Vi har alltid ett stort sorti-
ment av diamantklingor på 
lager för bland annat asfalt, 
betong, sten, granit och  
keramik. Vi har storlekar upp 
till Ø 1200 mm på lager.

Tips för tunga jobb 
där bara det bästa  
duger
Det finns arbetsdagar när 
man inte tummar på kvalitet 
och säkerhet. Dagar då inget 
får gå fel. Hos Matek hittar  
du bara marknadsledande 
leverantörer och tillverkare, 
och vi garanterar snabb 
rådgivning och service om 
något skull hända med din 
utrustning. Här är några fler 
tunga tips tips från vårt lager.

P&Vs kraftfulla mejslar
Högkvalitativa demolerings-
mejslar för de flesta behov 
och hydraulhammare. Finns 
både i standard- och  
specialutförande.

Epiroc hydraulhammare
Hållbara och säkra slitvargar 
som tillverkas i Sverige och 
Tyskland.



Såga och kapa sten och kakel 

Exakt precision  
och perfekt  
resultat 

Omni Cubed är baserat i norra 
Kalifornien, USA och tillhandahåller 
högkvalitativa, innovativa verktyg 
för stenbearbetande industri. 
Omni Cubed har över 30 års  
erfarenhet av hanteringslösningar 
för stenbranschen. Företaget har 
specialiserat sig på produkter som 
sparar tid samt underlättar  
hanteringen vid stenbearbetning 

och tillhörande arbetsmoment.  
Produkterna tillverkas i USA.
Med Omni Cubeds produkter flyttar 
och lyfter ni stenskivorna enklare 
och framför allt säkrare. Därför kan 
vi erbjuda ett brett sortiment av  
stabila och pålitliga vagnar,  
bärhantag, skenor och stöd  
för hantering och montering  
av stenskivor.

Vagn Pro Dolly HD1
• Egenvikt 11 kg 
• Lite & smidig 
• Maxlast 340 kg

Flytta, lyft och montera stenskivor enklare

Stensåg Elite 80
• Kraftig aluminiumkonstruktion
• Enkel att transportera
• Skjutbart sågbord
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Vagn Pro-Cart AT2
• Egenvikt endast 29 kg
• Ihopfällbar
• Maxlast 450 kg

Bärklämma,  
Aqua Jaw Carry Vise
• Greppvidd 0-69 mm 
• Lyftkapacitet/par 360 kg 
• Säkra lyftför alla behov

Stensåg Expert 600s
• Sågdjup 2 skär 285 mm
• Precisionssågning av murblock
• Kraftig motor

Stensåg Supreme 150s
• Stabilt chassi
• Sågdjup 85-135 mm
• Såglängd 1500 mm

Kakelskärare
• Modeller med skärlängd på 1600 mm
• Lätt & robust aluminiumkonstrukton
• Linjal ingår
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Italiensk design 
och kvalitét från 
Battipav
Vårt sortiment av kakelskärare,  
kakel- och klinkersågar samt  
sten- och blocksågar kommer från 
italienska Battipav. Battipav är en 
väletablerad branschledare. Deras 
affärsidé sedan 30 år är att produce-
ra marknadens bästa elektriska och 
manuella kakelskärare.

Många leverantörer har valt att 
flyttat sin produktion till Asien  
men Battipav har valt att utveckla 
produktionen hemma i Cotignola.  
Allt från forskning och utveckling 
till kapning av metaller, produktion 

förväntningar. Matek har alltid ett 
brett sortiment av Battipav i lager, 
och många produkter för visning i 
vårt showroom. Kom gärna förbi  
för tips och råd.

av vattenpumpar och motorer samt 
slutligen montering görs i Italien. 
Allt som levereras ut från fabriken 
är dessutom noggrant testade för 
att möta kundernas högt ställda 

Vill du veta mer? 
Scanna QR-koden!



I våras flyttade Matek till nya, fräscha 
lokaler på Koppargatan 19 i Ystad. Här 
jobbar sju personer just nu febrilt för 
att få nya Matek på plats. Efter 40 år i 
sten- och betongbranschen är entre- 
prenörsandan på topp. Matek 2.0 är ett 
bygge för framtiden, och det är ingen 
tvekan om att ambitionerna är högt 
ställda:

– Det förändringsarbete vi gör just nu 
ger oss nya möjligheter att fortsätta 
växa och förstärka vårt erbjudande,  
tillsammans med både våra kunder 

och leverantörer. Vi kommer bland 
annat bredda vårt utbud från i första 
hand våra befintliga tillverkare. Det gör 
att vi kan möta kundbehov där vi vet 
att vi kan bli ännu mer konkurrens- 
kraftiga.
Närvaron och servicenivån kommer 
att öka här hemma i Sverige. Vi satsar 
samtidigt på att arbeta mer aktivt i  
resten av Skandinavien, främst då i 
Norge och Finland.
Planen är att växa tillsammans med 
vårt nätverk av ledande europeiska 

tillverkare inom våra nischbranscher, 
till exempel stenhuggare, plattsättare, 
anläggare, VA-enheter samt rivnings-  
och demoleringsföretag. 

Vi siktar på en stabil tillväxt de kom-
mande åren och målet är att vara ett 
par anställda till inom ett par år. Det 
krävs för att vi ska kunna ta hand om 
kunderna på vårt sätt. Det vill säga i 
nära, produktiva och långsiktiga samar-
beten där alla utvecklas och får möjlig-
het att göra bra affärer, säger Mateks 
VD Magnus Lasson.

Försäljning  l  Serviceverkstad  l  Butik & utställning 
Matek AB, Koppargatan 19, SE–271 39 Ystad
www.matek.se

Kontakt
0411-555 275
info@matek.se

Support och kunskap

Vi har lång erfarenhet,  
djup kunskap och stort  
engagemang. Vi hjälper  

dig att alltid fatta rätt  
beslut för din verksamhet 
både på plats, via e-post 

eller telefon.

Service i toppklass

Vi löser snabbt service- och 
garantiärenden i vår egen  
serviceverkstad eller i vår 

serviceorganisation. Vi 
hjälper också till med instal-

lation av större maskiner.

Snabba leveranser

Stort och snabbt eget  
lager och direktkontakt  
med alla våra tillverkare  

gör att vi kan leverera det  
mesta ur vårt sortiment  

på 1-2 dagar.

Handla on-line

Webbshoppen är öppen 
dygnet runt med tusentals 

kvalitetsprodukter och 
aktuellt lagersaldo. Betala 

direkt eller via SVEAs smidi-
ga fakturabetalning. Hämta, 
eller så skickar vi inom 24h.

Magnus Lasson 

Välkomna till  
Matek 2.0

Butik och utställning

Vi har ett stort showroom 
med många av våra 

produkter monterade. Kom 
förbi på Koppargatan 19 i 

Ystad om du vill titta eller få 
råd och tips. Vi bjuder alltid 

på en kopp kaffe.

Matek säljer maskiner och verktyg av högsta kvalitet för sten- och betongbearbetning.
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