
Erfarenhet sedan 1937
Levanto har redan i över 80 års tid utvecklat och tillverkat högklassiga diamantborrkronor för gruvindustrin. 
Vi planerar och utvecklar våra produkter tillsammans med våra kunder. På det viset kan vi garantera att våra 
produkter är aktuella och möter branschens krav.

Framgång genom samarbete
Levanto utvecklar sina produkter för att möta slutanvändarnas globala krav, behov och förväntningar. Det 
är en utmaning att följa med den dagligen utvecklande teknologin samt specialicera sig i att erbjuda skräd-
darsydda borrkronor för enskilda krav. Vi förstår oss på materialens egenskaper och vet hur ett bra verktyg 
skall fungera. Vi vet även hur viktigt kvalitet, konsekvens och service är, och det är anledningen till att vi 
kunnat bevara många långvariga kundrelationer.

Förstklassiga råvaror
Vi understryker kvalitet i alla skeden av vår verksamhet. Moderna produktionsmetoder, ständig produk-
tutveckling, förstklassiga råvaror samt en omfattande kvalitetskontroll före produkten levereras till kun-
den, garanterar att våra produkter betjänar våra kunder även i framtiden. Vi följer ISO 9001 -kvalitetsled-
ningssystemet och ISO 14001 -miljöledningssystemet i hela vår verksamhet.

PROSPEKTERING
SKRÄDDARSYDDA BORRKRONOR FÖR PROSPEKTERING



Levanto-seriens borrkronor är speciellt utvecklade för att fungera i hård bergsgrund. Högklassiga 
råvaror samt Turbo-Flush -formen garanterar en utmärkt penetrationsförmåga samt hållbarhet i alla 
omständigheter. I Turbo-Flush -formen är kronans yta lika som i Turbo-modellens kronor.

Jämfört med ett traditionellt vattenspår garanterar det nya Turbo-Flush vattenspårets bågformade 
yta ett utmärkt vattenflöde då det är väldigt osannolikt att spåren stockas med stenar. Strukturen 
på Levanto-seriens borrkronor kan skräddarsys med kort varsel och därmed möta kundernas behov.
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Diabase 
andesite 
gneiss
grandiorite 
limonite

Siliceous stone 
hard sandstone 
dense quartzite 
iron stone

Granite 
basalt 
rhyolite 
quartz 
porphyry
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LEVANTO-Serien: borrkronor för prospektering
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Andra storlekar 
tillgängliga på 
beställning.



GD2-matrisen har en överlägsen penetrationsförmåga genom tjockt jordlager. GD-2 -jordborrkronan 
är ett pålitligt val då du behöver en effektiv och stark jordborrkrona. GD-2 -jordborrkronans 
hållbarhet är enastående, vilket har lett till att borrkronan år efter år är en favorit bland användarna. 
GD-2 fungerar även utmärkt när du behöver en borrkrona för att avlägsna rör och andra hinder som 
fastnat i borrhålet.

Levanto Stinger -diamantklingan är ett utmärkt val för kapning av borrprover. Stinger-diamantklin-
gorna tillverkas enligt den senaste tekniken där segmenten har omväxlande mjuka och hårda lager. 
Poängen är att förbättra skäregenskaperna och säkerheten med bladet. 

Typ Diameter Ø Segmentets dim.
Stinger-F 360 mm 46x2,8x11 mm
Stinger-FC 360 mm 46x2,8x11 mm
Stinger-C 360 mm 46x2,8x11 mm
Andra storlekar tillgängliga på beställning.

GD-2 - en klassiker i över 80 år

diamantsågblad för kapning av borrprov



vi hörs!
Tillsammans kan vi utveckla en lösning som möter dina behov.

Felix Smeds
Prospektering; 
försäljning & 
tekniska processer
+358 40 766 1545
felix.smeds@levanto.fi

Levanto kontor 

Levanto Oy
Finland

Huvudkontor

Levanto Diamond Tools AB
SverigeLevanto Norge AS

Norge
Levanto Canada Inc.

Kanada

Levanto erbjuder skräddarsydda tjänster med snabb tidtabell. Vi har lyft anpassningen av borrk-
ronor på en ny nivå; inget berg är för hårt för oss. Med hjälp av vårt utvecklingsprojekt förbättras 
våra metoder och produktiviteten blir effektivare. Vår tekniker binder sig till hela projektet och 
följer med borrkronans utveckling både på byggnadsplatsen och i vår produktion.

skräddarsydda borrkronor för kundens behov


