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1 

Aluminiumprofiler används i de mest 
skiftande sammanhang. Vägskyltar utsätts 
för väder och vind men också för 
påkänningar från snöröjningsfordon. Genom 
att bygga skyltarna av profiler med inlagda 
förs tyvningar på baksidan minskar skadorna 
betydligt. 
Den här skylten rostar inte heller! 

2 

Byggnadsindustrin har sedan länge använt 
profile rör fasadpartier, dörrar och fönster. 
Låg vikt, underhållsfrihet hos aluminium och 
möjlighet till systemlösningar med profiler är 
uppenbara fördelar. 
Den dag huset rivs kommer fasaden att 
kunna monteras ned och aluminiet smältas 
om till friskt utgångsmaterial för nya profiler. 
Objekt: kontorshus i Sollentuna. 
 

3 

Ett glastak som möjliggör inneklimat och 
stort ljusinsläpp. Bärande bälkar är av stål 
men sekundärbalkar och glasramar av 
profiler. Profilsystemet är utformat så att 
regn- och kondensvatten leds undan 
effektivt. 

4 

För transportsektorn erbjuder det lätta 
materialet aluminium självklara fördelar. För 
att spara ener gi är det särskilt viktigt att 
tunnelbane- och pendeltåg som startar och 
stannar ofta är lätta. 
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5 

Om man ersätter ett konventionellt stål- och 
träflak med ett flak av aluminium (profiler 
och / eller plåt i flakbotten, lämmar och fram- 
och bakstammar) kan vikten reduceras med 
200 - 300 kg. Detta innbär att man kan öka 
nyttolasten med motsvarande volym, vilket 
ökar inkomsten. När bilen inte körs med fullt 
utnyttjad lastkapacitet sparas bränsle. 

6 Busskaross med space frame av profiler och 
väggar av aluminiumplåt. 

7 
Under täckprofilen sitter ett 
bränslefördelningsrör av strängpressat 
aluminium ... 

8 

... som ersätter en konventionellt 
konstruerad detalj i stål. Ett utmärkt exempel 
på hur man genom att använda profiler kan 
minska antalet komponenter och 
bearbetningsinsatsen! 
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9 

Aluminiumprofiler finner användning också i 
marina sammanhang. Återigen är låg vikt 
och korrosionsbeständighet givna 
plusvärden. Lyxkryssare byggd av Kvaerner 
Masa Yards i Åbo med FSW-paneler i 
överbyggnadens övre våningar. Syftet är 
dels att sänka totalvikten, dels att sänka 
tyngdpunkten. 
 

10 En 40-fotscontainer för flygfrakt. 

11 

På Nordsjön är miljön inte nådig för något 
material - saltvatten är korrosivt! 
Obehandlade profiler används exempelvis i 
... 

12 ... helikopterdäck och har genom aluminiums 
goda korrosionsegenskaper lång livslängd. 
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13 
Detalj på de använda profilerna. De är 
stansade underifrån för att släppa igenom 
snö och samtidigt ge en halksäker yta. 

14 

Den här installationskanalen för kontor, 
skolor och andra arbetsplatser, där man vill 
ha tillgång till el, telefon eller data på ett 
smidigt sätt, är uppbyggd av profiler, som 
snäpps samman av olika 
systemkomponenter. 

15 

Aluminium leder såväl värme som elektricitet 
utmärkt. Ledningsförmågan för el är ca. 60% 
av koppars ledningsförmåga. Som 
kylkroppar lämpar sig profiler utmärkt, 
eftersom man med strängpressningsteknik 
en kan utforma profilen med mycket stor 
värmeavgivande area inom en liten volym. 

16 

Profiler används i mycket stor omfattning för 
skåp inom telekomindustrin. Skåpen skruvas 
samman för att förenkla produktionen och 
förkorta ledtider. Skåp av stål måste oftas 
svetsa ihop, vilket också minskar 
flexibiliteten när det gäller 
specialanpassningar. 
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17 

För apparathöljen är profiler ett intressant 
alternativ, eftersom de kan designas på ett 
tilltalande vis. Yta, form och färg har stor 
betydelse även på produkter som inte kan 
betecknas som konsumentva ror! 

18 
En motorsåg är en produkt där varje insparat 
gram är värdefullt! Dessutom måste 
konstruktionen vara robust. 

19 Maskinstativ med specialprofiler för att 
uppnå rätt funktion. 

20 

Conveyor-system utvecklat ursprungligen för 
SKF's eget behov vid lagerproduktionen. 
Konstruktionen föll så väl ut att produkten 
kunde stå på egna ben och nu säljs på 
världsmarknaden av Flex Link i Göteborg. 
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21 

Grundprofilen i Flex Link-systemet är 
utformad för fram- och återledning av 
plasttransportören, för enkelt montage (spår 
för skarvstycken) och så att den skall kunna 
bockas såväl vertikalt som horison tellt. 

22 Filmen visar hur enkelt det är att bygga en 
fungerande conveyor. 

23 

För innemiljö kommer aluminiumprofiler mer 
och mer till användning, framför allt i offentlig 
miljö där slitstyrka och hållfasthet krävs. De 
här bordstativen har bockats av plattstång 
med fullradie och naturanodiserats. 

24 
Duschkabiner är ett stort 
användningsområde för profiler. Design och 
systemlösningar talar till profilers förmån. 
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25 
På segelbåtar förekommer många profiler: 
master, bommar, relingslister, 
mantågsstöttor etc. 

26 
Fritidssektorn har behov för underhållsfria 
material. Häckarna skall ju också lätt kunna 
flyttas fram och tillbaka på banan med 
handkraft. 

27 Fotbollsmål av strängpressade profiler, 
vitlackerade eller HM-vit-behandlade. 

28 

Som synes av diagrammet är 
utvecklingstakten för profiler imponerande. 
Det finns inte något som talar för att 
tillväxten skulle minska framöver. Det 
framträder ständigt nya 
användningsexempel. Dessutom skall 
nämnas, att med åren har profilproducenter 
och -användare lärt sig att utnyttja materialet 
allt smartare: antalet METER profiler ökar 
ännu snabbare än antalet KG! 

 


