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Transportøren som  
også komprimere ARBOGA-DARENTH AB 

Box 1022, S-732 27 ARBOGA 
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Tel +46 (0)589 610200 
Fax +46 (0)589 610210 

E-mail: info@arbogadarenth.se 

Kompakttransportør 
Kompakttransportør inbygget i værktøjsmaskiner 

Anvendelsesområde 
 
Alle typer af spån: 
 
• stål, støbejern, ikke-jævnmetaller og 

plast 
• Kort, langt, filtret 
• Vådt og tørt 

Kapacitet 
Afhængig af dimensionering og ”skrurens” 
omdrejningstal, men for 
standardmodellen: 
 
• kort spån, t ex støbejern, max 1 ton/

time 
• Langt bor– og drejebænksspån 

(stål), max 600 kg/time 

 Standard Min Max 

A 1900 500 5000 

B   420 250 1000 

C   260 180 - 

D 1000 - 1200 

E 60o - 90o 

F 0 -90o 90o 

Køle-skærevæskerensning 
Køle-skærevæsker udgør en stor omkostning- og mil-
jøfaktor i værkstedsindustrien. En rigtig køle-
skærevæskerensning øger værktøjets livslængde, kø-
le-skærevæskens holdbarhed og funktion samt for-
bedre arbejdsmiljøet. 
Arboga-Darenth har køle-skærevæskeanlægget for 
dig! 
• Centralsystem 
• Filtrering og olieadskildning for forskellige 

maskiner 
• Mobile enheder 

Spåntransport- og genanvendningssystem 
Arboga-Darenth kan tilbyde produkter og 
systemer som gør spån og køle-skærevæsler 
til en lønsom og miljøvenlig process, både til 
små og store virksomheder. Vi leverer 
nøglefærdige anlæg, såvel som enkelte 
komponenter, eksempelvis knuserer, 
centrifuger, transportører og filtre. Med vores 
brede modulopbyggende produktprogram har 
vi fleksibilitet til at møde de mest specielle 
krav og forudsætninger til konkurrencedygtige 
priser. 

Andre anlæg fra Arboga-Darenth 

Union Oiltech A/S 
Nordre Ringvej 18 

DK-5700 Svendborg 
Tel: +45 7620 8010 

 Fax: +45 7620 8011 
post@76208010.dk 

 



ARBOGA-DARENTH’s KOMPAKTTRANSPORTØR TYP TCT 

Kompakttransportøren er et nyt begreb inden for 
spånhåndtering. Tre egenskaber adskiller den fra 
andre spåntransportører. 
 
For det første, presser kompakttransportøren 
sammen samtidigt med at den transporterer. 
 
For det andet, findes der nedbrydningsværktøj, som 
nedbryder langt og indviklet spån. 
 
For det tredje, kan afløbet fås med afløb til alle 
retninger, såvel sidelæns som lodret. 
 
Tre egenskaber som betyder at spånhåndtering 
forenkles og bliver billigere. 
 

Kompakttransportøren fungerer ved at ”skruen” 
trækker spånerne i transportøren for derfter at 
transportere dem horisontalt. Spånerne brydes og 
presses sammen i stigningen. 
 
Kompakttransportøren består et trug med en 
horisontal ”skrue”, afløbstæt og drivutrustning. Som 
ekstraudstyr kan transportøren fås med tank på 200 
– 300l og pumpe på 45l/min. 
 
Alle dele er specielt udformet til problemfri 
spåntransport. 

Kompakttransportøren fra Arboga-Darenth sænker omkostningerne 

Sænker håndteringsomkostningerne 
 
Kompakttransportøren sænker håndterings-
omkostningerne. Transportøren efterlader sig spån 
som er reduceret op til 30% af den oprindelige 
volume. Dette betyder enklere håndtering, mindre 
antal spånbunker og intern transport. 

Genbrug af køle-skærevæsker 
 
Ved at kompakttransportøren presser spånerne 
sammen og transporter dem under tryk lodret op, får 
man en effektiv genanvendning af køle-
skærevæskerne. 

Fleksibel anvendning og installation 
 
Kompakttransportøren tager alle typer spån. 
Indviklet, langt, kort, tørt af alle materialer. Altså 
ingen problemer med at skifte materiale i 
værkstedsmaskinerne. Desuden er 
kompakttransportøren overlegen god til vanskelig 
transporterbart materiale så som aluminiumsspån. 
 
Kompakttransportøren er enkel at installere. 
Muligheden for at stille afløbet sidelæns, gør at 
den passer ind i de fleste maskinlayouts. 

Volumereduktion på 
30% af det oprindelige. 

Trug og ”skrue” har unik udformning for at forhindre  
driftsforstyrrelser. Truget  er forsynet med styrekant 

Alle slidoverflader er i specialbehandlet materiale 

Spån brydes ned og styres ind i stigningsdelen 

Konisk formet stigningsdel 

Regulerbart afløb 

Køle-skærevæske-
tank på 
200 - 300 l med 
pumpe 45 l/min 
(option) 


