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til byggeri og industri
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sortiment

Værktøj
til anlægsgartnere 
og brolæggere





Hos Baron A/S går vi ikke på kompromis med hverken kvaliteten, sikkerheden eller ergonomien  
omkring vores produkter. Derfor har vi siden grundlæggelsen i 2006 haft et tæt samarbejde med 
vores professionelle brugere, så vi hele tiden kan udvikle og videreudvikle de bedste produkter til 
brancherne.

Baron A/S er 100 % danskejet, og det er vores klare vision, at vi skal være førstevalget hos den  
professionelle murer, anlægsgartner, brolægger og tagdækker, når de vælger on site mobilt  
blande- og håndteringsudstyr.

Tvangsblandere
Med de store, støjsvage motorer og højkvalitetsgear kan du være sikker på, at din tvangsblander fra 
Baron bliver ved med at køre og give dig det samme gode resultat hver gang. Og med tilbehør til 
tvangsblanderne som for eksempel støvlåget bliver dit arbejde mere effektivt og ergonomisk.

Transportbånd
Drej blot på knappen for at ændre båndets retning, så du slipper for at flytte rundt på båndet. Og 
hvis opgaven kræver det, kan du sætte op til otte bånd sammen i en serieforbindelse og styre alle 
enheder fra kun ét bånd. Baron giver dig markedets suverænt mest robuste og funktionelle trans-
portbånd. Det nye intelligente transportbånd, CleverConveyor, løfter standarden for transportbånd. 
Det er nu muligt at få alarmer, når sliddele skal til at udskiftes, GPS-spore dine transportbånd samt 
overvåge brugen af dem

SmartMover
Den batteridrevne stenvogn, SmartMover, bliver hurtigt din bedste ven på byggepladsen. Smart-
Mover er nem at køre rundt med; selv på byggepladser, hvor der ikke er meget plads, og du belaster 
ikke dine arme og ryg unødvendigt. Det store sortiment af tilbehør giver dig endnu flere anvendelses- 
muligheder. 

Værktøj
Vil du øge din effektivitet i det daglige arbejde, men samtidig skåne din krop for de mange hårde 
stød, løft og vrid? Baron har udviklet en række værktøjer, der giver dig en mere smidig og skånsom 
arbejdsgang – uden at gå på kompromis med slutresultatet.

Funktion, sikkerhed 
og ergonomi

No compromise
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En tvangsblander fra Baron er til dig, der ikke vil gå på kompromis med kvalitet, sikkerhed  
eller funktion. Vi har øje for selv de mindste detaljer, som har stor betydning i dit daglige arbejde.  
Som for eksempel en faseindikator til de 3-fasede motorer, som viser dig fejlårsagen, hvis din 
tvangsblander ikke vil starte. Med en tvangsblander fra Baron får du et perfekt resultat på  
2-5 minutter – ved hver blanding.

Alle tvangsblandere fra Baron er produceret i Europa og er CE-certificerede.

Kompromisløs 
kvalitet og 
anvendelighed

Tvangsblandere
Markedets mest robuste tvangsblandere
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 Suverænt kraftoverskud
 Automatisk tømning
 Udløb, der er nemt at rengøre
 Nem aftagelig blanderarm
 Udskiftelige blandeskovle
 Store luftgummihjul, der gør 
blanderen nem at flytte

Vi har samlet alle vores erfaringer fra de tidligere serier og skabt markedets suverænt 
bedste tvangsblandere; Futura-serien. 

Futura-tvangsblanderne er det helt rigtige valg for den professionelle bruger, der gerne 
vil have kvalitet, effektivitet og holdbarhed i én blander.

Futura-serien
– til den krævende
professionelle bruger

 Sikkerhedsafbryder ved åbning af låget
 Positionsbolt, der sikrer låget under brug
 Motorskjold, der beskytter mod tilsmudsning
 Justérbare blandeskovle
 Nem og effektiv håndtering
 Udløb, der er nemt at rengøre
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Tvangsblandere
Markedets mest robuste tvangsblandere
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 4 kW-motor med masser af kræfter
 Servicefrit højkvalitetsgear
 Faseindikator
 Løfteøjer og truckbeslag
 Udløb, der er nemt at rengøre
 Kraftigt slidstærkt blanderkar

 Kraftig, støjsvag motor
 Optimal blandekapacitet
 Faseindikator
 Udløb, der er nemt at rengøre
 Sikkerhedsbeskyttelse ved udløbsåbning
 Kan håndteres af én mand

F80 F120 F200 F300 E120

Motor (kW) 2.0 2.0 2.2 4.0 2.0

Strømspænding (Volt) 1 x 240 1 x 240 3 x 380 3 x 380 1 x 240

Strømspænding (Volt – UK) 1 x 110 1 x 110 1 x 110 3 x 380 1 x 110

Gear/omdr. pr. min. 32 32 32 32 32

Beholderkapacitet (L) 80 120 200 300 120

Blandekapacitet (L) 59 90 160 250 90

Bredde x dybde x højde (cm) 62 x 85 x 108 68 x 97 x 110 78 x 105 x 116 100 x 142 x 122 64 x 80 x 116

Vægt (kg) 80 94 180 245 90
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E120
E120 er Barons basis tvangsblander.  
Den kan det basale og er selvfølgelig 
drifts sikker og stabil – men uden de  
mange unikke produktdetaljer fra  
Futura-serien.

 Luftgummihjul med god komfort
 Tæt og robust tømningssystem
 Positionsbolt sikrer utilsigtet låg lukning
 Let udskifteligt blandearm
 Rengørings- og servicevenlig
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Støvlåg
Med støvlåget undgår du at få det fine støv ned i lungerne, når du tømmer for eksempel en sæk 
cement ned i tvangsblanderen. Låget kan monteres på alle Futura-tvangsblandere, og der er gjort 
plads til blandt andet påfyldning fra sæk og påfyldning af vand.

 Er lavet i lette og rengøringsvenlige materialer
 Kan monteres på alle Futura-tvangsblandere
 Sørger for en sikker og støvfri blanding
 Plads til påfyldning fra sæk og påfyldning af vand
 Støvlåget til F300 har også mulighed for påfyldning fra silo
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Forlæns, baglæns, variabel hastighed og serieforbindelse – det er de helt særlige styremuligheder, 
som du får med et transportbånd fra Baron. 

Barons transportbånd sætter en ny standard for anvendelsesmulighederne. En frekvensomformer 
gør det muligt at bruge en kraftig 3-faset motor med en 1-faset strømforsyning, at variere hastig- 
heden fra 20 til 80 cm/sek. og køre både forlæns og baglæns. 

Transportbåndene kan serieforbindes med op til otte bånd ad gangen. Det gør det muligt at  
anvende transportbåndene til både at flytte materiale og tilføre nyt uden manuelt at skulle  
dreje båndet.

Ét transportbånd 
– uanede muligheder

Transportbånd
Nye standarder for fleksibel anvendelse
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CU/Basic 
2500

CU/Basic
3300

CU/Basic 
4500

CU/Basic 
6000

CCU
4500

CCU
6000

Båndlængde (cm) 250 330 450 600 450 600

Totallængde (cm) 280 360 480 630 480 630

Båndbredde (cm) 34 34 34 34 34 34

Totalbredde (cm) 45 45 45 45 45 45

Højde (cm) 25 25 25 25 25 25

Vægt (kg) 70 80 90 115 90 115

Tromlemotor (kW) 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55

Tromlemotor (Volt) 3 x 240 3 x 240 3 x 240 3 x 240 3 x 240 3 x 240

Maksimal trækkraft (kg) 200 200 200 200 200 200

Båndhastighed (cm/sek.) 20-80 20-80 20-80 20-80 20-80 20-80

Forsyningsspænding (Volt) 240 240 240 240 240 240

Forsyningsspænding  
(Volt – UK) 110 110 110 110 110 110

CCU CU Basic

Arbejde selvstændigt Ja Ja Ja

Serieforbindelse
Ja 

– kan styre op til 7 
CU-transportbånd

Ja 
– kun med CCU 

som styringsenhed
Nej
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Baron introducerer markedets eneste transportbånd med online overblik og status.
Med CleverConveyor og Barons digitale dashboard kan du se præcist, hvor CleverConveyor  
befinder sig. Du kan let monitorere forbrug, belastning og slitage, hvilket gør det muligt at  
udskifte reservedele før de går i stykker. 

NYHED! CleverConveyor
– intelligent transportbånd

Transportbånd
Next level construction

Unikt ID
CleverConveyor får  
unikt ID ved registrering.

Monitorering
Se hvor og hvornår  
CleverConveyor er i drift.

 Easy to locate

  Easy to monitor

 Easy to rent

 Easy to handle
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Placering
Find CleverConveyor på 
tværs af landegrænser.

Analyse
Produktet indsender  
selv data til analyse.

Rapport
Tilgå rapporter over  
driftstatus hele døgnet.

Service
Overblik over resterende 
drifttimer på motoren.
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Understel
Understellet til Barons transportbånd er den 
optimale løsning, når du skal flytte rundt på 
båndet. Understellet fastgøres med to klik et 
vilkårligt sted på transportbåndet. Herefter 
er det muligt for én person selv at flytte et 
Baron transportbånd på seks meter.

Fødekasse
Baron fødekasse er det bedste tilbehør, når 
dit materiale kommer fra et andet trans-
portbånd eller skal skovles op. Det kræver 
bare to klik, og fødekassen er monteret og 
klar til brug. Fødekassen kan placeres et 
hvilket som helst sted på transportbåndet.

Transportbånd tilbehør
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Støtteben
Støttebenene er den ideelle og sikre løsning, 
hvis du skal have dit transportbånd op i højden. 
Beslaget monteres med to klik på transport-
båndet. Det er også muligt at anvende  
beslaget separat, hvis transportbåndet skal 
fastgøres til en container eller lignende.

Forlænger til fødekasse
Det er muligt at montere en forlænger  
ved  siden af fødekassen. Forlængeren  
kan bruges, hvis der for eksempel kommer 
materiale fra flere transportbånd på én 
gang.

Click-on 
system
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Intet er overladt til tilfældighederne i udviklingen af SmartMover; vores elektriske stenvogn. 
Med SmartMover slipper du for tunge løft og skæve vrid i kroppen, når du skal transportere for 
eksempel mørtel eller sten rundt på byggepladsen. Den er nem at køre rundt med – selv på 
steder, hvor der ikke er meget plads. SmartMover er batteridrevet og klarer stigninger på op til 
20 % og kan laste 280 kg.

Og med de mange typer tilbehør er der næsten ikke dét, som du ikke kan bruge SmartMover til 
på byggepladsen.

Effektiv og ergonomisk 
transport fremfor tunge løft

Mørtelkasse
Mørtelkassen er det perfekte tilbehør til 
SmartMover. Den optimale vippefunktion 
gør, at du kan af- og påmontere kassen 
på få sekunder.

SmartMover
Det gennemtænkte løfte- og transportsystem

16



Aftageligt lad
Det aftagelige lad giver dig mulighed for 
nemt at transportere op til 180 l. Ladet 
monteres på få sekunder. Du kan med 
fordel anvende støttehjulet på samme tid, 
så du undgår tunge løft ved at holde ladet 
vandret.

Stilladsværktøj
Med stilladsværktøjet er der ingen tunge løft, 
når du skal transportere et stillads rundt på 
byggepladsen. Værktøjet monteres nemt på 
SmartMover og sikrer det optimale balance-
punkt, når du kører med stilladset.
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SmartPallet
SmartPallet hæver stenhoved- 
erne til den  anbefalede arbejds-
højde. SmartPallet passer til alle 
stenvogne, kan stables på lager 
eller ved transport og kan også 
bruges, når mørtelbaljen skal 
placeres i optimal arbejdshøjde. 

Stenløftermodul
Stenløftermodulet gør det nemt 
at flytte eksempelvis gravsten  
eller andre store sten/fliser. 
SmartMoverens gafler  
afmonteres og stenløfter- 
modulet monteres i stedet.

Rampe
Rampen passer perfekt til Smart-
Mover og gør det nemt at komme 
op i niveau, når du for eksempel 
skal have din SmartMover op på 
et lad eller forhøjning.

SmartMover tilbehør

18



Støttehjul
Et ekstra hjul monteres let, og nu 
skal du blot styre SmartMoveren.  
Vi anbefaler hjulet, især når du kører 
med det aftagelige lad, som kan 
laste op til 280 kg eller med stillads. 
For at transportere stenhoveder er 
hjulet også en hjælp, for du undgår 
at skulle løfte.

Tvillingstøttehjul
Du kan med fordel bruge 
tvillingstøttehjulet sammen  
med tagdækkermodulet.  
Tvillingstøttehjulet er særligt 
anvendeligt ved brede, liggende 
materialer, hvor hjulet sørger for 
at fordele trykket på det under-
lag, der køres på.

Tagdækkermodul 
Tagdækkermodulet er det  
perfekte værktøj, når du skal 
transportere tagpapruller,  
gasflasker og isoleringsmateriale 
rundt på taget. En sikkerheds-
kæde sørger for, at rullerne ikke 
flytter sig, og gittersiderne kan 
vippes ud ved transport af bredt, 
liggende materiale.

19



Hvis du vil arbejde hurtigere, mere præcist og ikke mindst mere skånsomt for dig selv, skal du 
bruge værktøj fra Baron. Vi er specialister i værktøj af højeste kvalitet til både anlægsgartnere og 
brolæggere.  Værktøjerne er udviklet i tæt samarbejde med vores brugere, så vi er sikre på, at det 
lever op til branchens krav.

Gør arbejdet nemt 
og skånsomt

Værktøj til anlægsgartnere og brolæggere
Omfattende sortiment af kvalitetsværktøjer

Kantstensafretter
Forøg din effektivitet med op til 70 %
Du placerer bare kantstensafretteren 
på to kantsten, som du allerede har 
sat og skubber fremad.  

Herefter er underlaget helt klart til at 
sætte kantstenen, og du slipper for 
at fjerne eller tilføre  cement for at 
fin justere.

 Justeres nemt i højden
 Er udført i aluminium
 Gør dit arbejde hurtigere og  
mere effektivt

 Ingen finjustering efterfølgende
 Er tjent hjem på under to timer
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Kantstensløfter
Hurtig og præcis placering
Kantstensløfteren fra Baron kan monteres på eksempelvis en minigraver. Derefter er det nemt at 
placere kantstenen præcist på sin plads, så du ikke selv skal løfte og flytte på stenen.

 Kan varieres i gribebredde fra 70 cm til 100 cm.
 Kan bruges til forskellige kantstenslængder
 Monteres nemt på en minigraver
 Placerer stenen præcist
 Skåner dig fra tunge løft og vrid
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Vario
Gør små reparationer lette
Det perfekte værktøj til reparation af fortov eller 
andre arealer med belægningssten. Du behøver 
kun at fjerne den sten, der skal erstattes, indstille 
højde og bredde og afrette.

 Varier højden fra 0-10 cm
 Kan fås i forskellige bredder
 Bredden kan fordobles på grund af de dobbelte 
slæbeplader

 Er perfekt, hvis den nye sten har en anden højde
 Bevarer højden på belægningsarealet

Betonjuttere
Nem afretning af beton
Det er nemt at afrette betonoverflader med 
 betonjuttere fra Baron. Arbejdsstillingen bliver 
mere ergonomisk med vores stålbøjlehåndtag, 
der fordeler vægten mere jævnt.

 Kan fås i længderne 1800 mm, 1400 mm og  
1000 mm

 Alle betonjuttere er 110 mm i diameter.
 Røret er i PVC
 Kan fås med et ergonomisk bøjlehåndtag i stål
 Kan også fås med et træhåndtag med gaffel

Håndstampere
Få stampet godt og grundigt
Håndstamperne er det optimale værktøj, når 
du skal komprimere sand, grus og asfalt. Hvis 
du skal stampe sten eller fliser, skal du vælge 
håndstamperen.

 Fås i standard eller vinkeludgave
 Vinkel-håndstamperen er specielt udviklet 
til komprimering omkring rør

 Den runde knop på håndtaget giver et 
bedre greb

Planervogn
Stå korrekt og få masser af kræfter
Planervognen kan bruges til alle typer af 
 afret ningsopgaver på både små og store arealer. 
Du har altid den rigtige arbejdsstilling og masser 
af ekstra kræfter.

 Arbejdsbredde fra 1,5 m til 3,0 m
 Stærk og stabil planerskinne
 Nem og hurtig montering af planerskinne
 Store luftgummihjul gør arbejdet endnu lettere
 Kan bruges sammen med Vario hjulsæt
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SnapEdge
Fleksibel og stabil kantafslutning
SnapEdge er den nemme og økonomiske løsning til alle kanttyper, hvor der er risiko for udskridning. 
Du kan bruge SnapEdge til både lige linjer og kurver, og du kan derfor tilpasse kantsikringen til lige 
netop dit design.

 Standardlængde på 244 cm
 Giver en stærk kantsikring ved alle slags belægningssten og kanter
 Ingen behov for bagstøbning af kanterne
 Sømhuller i fuld længde
 Også velegnet til skarp afgrænsning af plæner og i bede
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Afretningssystem
Afret effektivt og præcist
Nu er det slut med at afrette sand med snore, rør og brædder. Med Barons afretningssystem 
– eventuelt sammen med planervognen – arbejder du mere effektivt, og du kan afrette selv 
store arealer hurtigt og præcist.

 Ingen efterreparationer i det område, hvor sideskinne har ligget
 Det er nemt at indstille både højde og længde
 Brug jordspyddene til at justere fald og rettehøjde
 Har en arbejdsbredde fra 1,2 m til 3,0 m
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Fliselæggervogn
Et godt greb om fliserne
Dit arbejde med tunge fliser bliver meget lettere, 
hvis du bruger en fliselæggervogn fra Baron. De 
kraftige gummihjul sikrer sammen med et godt 
greb, at du hele tiden har styr på flisen og ikke 
 kommer ud af balance.

 Et godt greb, så du har den rigtige arbejdsstilling
 Luftgummihjul, der letter arbejdet med tunge 
fliser

 En ergonomisk løsning
 Gør dit arbejde mere effektivt
 NB! Tangen er tilbehør og skal købes separat

Fliselæggertang 
Placer let tunge fliser
Det er ingen sag at lægge fliser korrekt med 
flise læggertangen fra Baron. Sammen med flise-
læggervognen gør den arbejdet med at placere 
tunge fliser let og præcist. Tangen kan justeres i 
bredden.

 Kan justeres i bredden fra 40 cm til 80 cm 
 Max vægt 100 kg
 Kan placere fliser vandret
 Monteres nemt på fliselæggervognen
 Gør det nemt at placere fliser korrekt
 NB! Fliselæggervognen skal købes separat

Brolæggervinkler
Hold de rette vinkler
Med brolæggervinklen kan du nemt holde de rette 
vinkler på selv store belægningsarealer. Rillerne 
på undersiden sørger for, at vinklen ligger helt 
stabilt, så dit arbejde er mere præcist.

 Kan fås i 120 x 80 cm eller 200 x 100 cm
 Giver dig en præcis 90 graders vinkel
 Kan bruges på både små og store arealer
 Riller på undersiden sikrer, at vinklen ikke  
skrider

 Du arbejder mere hurtigt og præcist
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EasyUp
En ergonomisk korrekt arbejdsstilling.
Når du bruger EasyUp til at tage belægnings-
sten op, har du en ergonomisk korrekt  
arbejdsstilling. Du står hele tiden oprejst, og 
dermed slipper du for at få ondt i ryg og knæ.

Med EasyUp griber en tang fat under og over 
belægningsstenen. Når du trykker de to hånd-
tag sammen, kan du nemt vippe stenen op fra 
belægningsarealet. Gummibelægningen på 
håndtagene sikrer, at du hele tiden har et godt 
greb.

 Gør det nemt at tage belægningssten op
 Sikrer en ergonomisk korrekt arbejdsstilling
 Brug skruerne på tangens øverste del til at 
indstille tangen til stenens tykkelse

 Gummibelægningen på håndtagene  
sørger for, at du hele tiden har et godt greb

  Stellet er lavet af aluminium og er derfor let 
at arbejde med en hel dag
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No compromise

Baron A/S  ·  Nordre Kobbelvej 10  ·  DK–7000 Fredericia  ·  Tel. (+45) 7015 7022  ·  info@baron-mixer.com  ·  www.baron-mixer.com

Kompromisløs

Funktion.
Sikkerhed.
Ergonomi.


