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Med den här nya maskinen 
minskar risken för skador i 
händerna. dessutom sparas 
tid – mellan 15 och 30 minuter 
per båge jämfört med att ta 
bort kittet med stämjärn och 
skrapa.

Fredric Hansson arbetar med föns-
terrenovering hos Ivarssons Fönster 
i Göteborg. Han visar upp sin ena 
handflata som har ett långt ärr. Det är 
spåren efter en olycka då han skadade 
sig på ett stämjärn som han använde 
för att ta bort intorkat och sprucket 
fönsterkitt.

– Största besparingen är att vi spa-
rar våra händer, säger Fredric Hans-
son. 

Maskinen kallas ”Kitt-Off” och har 
tagits fram av materialleverantören 
Leif Arvidsson AB i Mullsjö. Enligt 
konstruktören Bo Jungergård tar det 
50 sekunder att kitta av en normalstor 
båge utan spröjs.

Maskinen består� av ett bord där 
det finns en styrtapp med kullager 
placerad i mitten. Ovanför tappen 
sitter en fräs som är fast monterad i 
en arm. 

Maskinen fungerar som en över-
handsfräs. Hur man än vrider bågen 
så ger maskinen samma falsbredd. 

Fönstret placeras på arbetsbordet 
med kittfalsen uppåt. Fräsdjupet an-
passas automatiskt så att bara kittfal-
sen avlägsnas – utan att skada någon 
del av fönsterbågen. 

Fräsdjupet styrs av ett litet kullager 
som sitter under bordet mitt under 
fräsen. Kullagret ligger an mot föns-
terbågens insida och fungerar som ett 
anhåll. Kullager med olika diameter 
används beroende på kittfalsens bredd.

En fjäderbelastad styrpinne kän-
ner av glasrutan och stoppar fräsen 
1–2 millimeter ovanför glaset – oav-
sett glasets tjocklek. På så sätt läm-
nas stiften kvar i fönsterbågen. Vid 
fräsning utan glas ställs fräsdjupet in 
manuellt. 

Under� fr�äsningen matas fönster-
bågen fram av ett gummihjul som 
pressar bågen mot kullagret. På så 
sätt behöver Fredric Hansson bara 
styra bågen.

 Vid fräsning av spröjsade fönster, 
där matningen inte kan användas, 
kopplas drivhjulet bort och fräsningen 
styrs manuellt. 

Såväl syntetiskt kitt som gammalt 
linoljekitt pulveriseras vid fräsningen. 
Det mesta sugs upp av dammsugaren. 

Undantaget är en typ av fönsterkitt 
som klibbar ihop till en boll när det 
fräses, resterna måste avlägsnas ma-
nuellt.

Som kraftkälla används en lång-
halsad slipmaskin från Bosch, GGS 
16, som obelastad ger 16 000 varv 
per minut. Runt frässtålet sitter en 
rund borste. Till den är en dammsu-
gare ansluten. Efter fräsning avlägs-
nas kittresterna med stämjärn och 
klickskrapa. 

– Men man behöver inte använda 
samma kraft, det är en stor del av vin-
sten med att använda maskinen, säger 
Fredric Hansson 

Slutligen rengörs fönsterbågarna 
med T-sprit innan de kittas om, oljas 
och målas. 

kenneth petterson

Fräsig räddning för händer

bo Jungergård och Fredric Hansson demonstrerar maskinen som sparar tid när den kittar av.
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n Finländska Sievi har tagit fram en 
skyddssko med dubbar som bara 
används när de verkligen behövs. Ingen 
risk att skada ömtåliga parkettgolv. 
Dubbarna fälls med en nyckel på skons 
häl. Skyddsskon har tåhätta, spik-
trampskydd av metall och stötdäm-
pande sula. 
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styrtappen med 
kullager är pla-
cerad i mitten av 
maskinen.

n Den här skyddsskon från franska Lemaitre 
liknar mer en sko för bergsklättrare. Tåhätta 
av aluminium, innersula av polyuretan, 
granna färger – allt för att locka mode-
medvetna som tycker att traditionella 
skyddsskor är för klumpiga. Rekom-
menderas inte för aktivt byggarbete, 
men för transporter och städning.


