Maskiner och system för
återvinning

Tidningen Direkt Kontakt bevakar ingående vad
som händer på marknaden. Genom ett byte av
redaktionella tjänster med dem så har vi fått möjlighet att också i Bioenergi ta del av den samlade
kunskapen på området, något som vi inleder i
detta nummer.
AMB
kvarnarna bygger på dubbla
långsamtgående valsar med
kraftiga tänder och stor kraft
som sliter sönder materialet.
Detta system passar utmärkt
då relativt grovt material kan
accepteras och spik med

mera kan sitta kvar i materialet.
Information kan fås via Stop
AB i Uppsala.

Presona AB
Untha Allätaren uppger sig klara
grov och finsönderdelning i en
och samma maskin. Fyra separata
knivaxlar klarar detta genom att
stegvis och via såll åstadkomma
önskad fraktion.

Bala Press AB
Svarar för en intressant nyutveckling med sitt system att bala
allt från hushållsopor till numer också grot i skogen. Som vi
berättar i artikel i detta nummer, har Skaraborgs Bioenergi investerat i balningsutrustning med goda erfarenheter. Där premiärflisades hela grotbalar med en mobil flishugg från Bruks.

Svedala Industri AB
Kanske ett av de mest fullständiga kross programmen
också inom sönderdelning
av trädbränslen.

Franssons

påpetare som trycker matei Sundsvall har ett flertal olika rialet mot valsen.
modeller på programmet.
Långsamtgående kvarn
Såväl snabbroterande som
typ S 1000 / S 1500
långsamtgående kvarnar.
De långsamtgående
rivarna är uppbyggda
med relativt små trekantiga stål, motstålsbryggor och roster samt

Bruks Mekaniska
i Arbrå licenstillverkar
den amerikanska Grizzlykvarnen. Den har relativt
lågt varvtal och kraftig
rotor samt låg energiåtgång.

Malin
är en välkänd kross som
säljs av Fac System AB.
Den är en lågvarvig kross
som är möjlig att använda för olika typer av
material.

Svenska Neuero

Willibald med fyra modeller
med motorer från 250 till
450 hk säljs i Sverige.

Företaget har även Morbarks
omfattande utbud av utrustning på programmet

Älmhult El-Mek
Att bedriva krossverksamhet av returträ utan att
ha en ordentlig metallavskiljare går ej. Letar man
lite närmare i de olika
maskinsystemen som finns
uppställda på returstationerna så finner man
nog säkerligen utrustning
från Älmhult.

Amas
Amas Svenska ägs av Ankerlökken Maskin A/S Oslo
som är ett av Norges
främsta företag inom
gruv-, asfalt- och betongindustrin. man representerar
nu även Rex återvinningsoch rivningsutrustning
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