
1982-2007
25år i utvikling



KL400 1960-81
Produsert av Maskin K Lund







Malebil Lastebilpåbygg fra 1982
(Den første prototyp levert til St.v.v. 

sør trønderlag 1981)



Tynnerbasert maling



Utklipp fra Vegposten bedriftsavis 
statens vegvesen sør trønderlag 

nr 5 1981





TM20 og TM80 ble produsert frem 
til slutten av 1990 tallet



Lastebil montert sprayplast 1990 
med trykkgryte og kompressor 

kraftpakke



Vannbasert lavtrykk ca 1998



Lavtrykk malebil 5x1000 liter 
fluidbag vannbasert maling 2005

4-5 1000liter fluidbags

Binks malepistoler, nye dyse materialer

Membran malepumpe, regulert fra hytte

Mengdemåler

Hydraulisk drevet kompressor



Høytrykk vannbasert malebil 1999

Ingen spredeluft

Skarpere linjer

Varme

Maling for høytrykk



Skumutlegger / foamcones
Gammel oppfinnelse

Nytt: System for mix av skumvæske inn i vannet -
> Slipper å blande i tank



Sprayplastbil 2001
Trykkgryte

Kompressoraggregat



Sprayplastbil 2003
Hydraulisk drevet kompressor:
-Bedre driftsøkonomi
-Enkel service
-Mindre plass og vekt

Massepumpe med silhus:
-99 max 200tonn
-06 opptil 1000tonn



Kokebil / semi
Fra blokk til pulver bigbag

Utforming av røreverk

Styring av røreverk

Kokebilen er flaskehalsen

Fylling over tak

Pumpe / skrue



Ekstuder lastebilmontert 2002-3
Første lastebil ekstruder 2002
-50cm midt, 30cm kant

- Problem å se linjestart
- Separasjon / kald masse i skoen
- Vanskelig å få til fin start og stopp
- Midje på FV linje



Ekstruder/MA bil 2006
Ekstruder / MA bil
-50cm midt, 50cm kant

- Problem å se linjestart -> vinklet opp sylindere
- Separasjon / kald masse i skoen -> sirkulasjon masse til gryte
- Vanskelig å få til fin start og stopp -> utforming av ekstruder
- Midje på FV linje -> pumpestyring PLS



MultiApplicator 2007

Bestående av sammenskrudde maskinerte deler

Justering av klaffer fra hytte

Mulighet for sirkulering av massen til gryte



Linecontroller 1999-2007

Linjekoder for Norge, Sverige, Finland, (Danmark, Polen)

Rapportering linje bredder, plan/flex/kamflex, midt/kant. Mulighet for skriver/PC for rapport? Klokke?

Ny oppgradering til våren



LineController-Canbus

1 busskabel til hytte i stedet for 34-leder

4 kabelkontakter på ventiler i stedet for 25

Alle muligheter for styringer / visninger i display

Enkelt å endre / legge til funksjoner i etterkant

Enkelt operatør panel



Håndlegger



Formerker Premarker



Solidworks
3D tegneverktøy



Forhandler småmaskiner som små
høytrykksmaskiner, fresemaskiner 

mm


