
 
ARBOGA-DARENTH 

SPÅNHÅNDTERING FOR FMS 
 

Tekniske data 
Hoveddata 
 
Undertryk              3200 mm Vp 
 
Luftmængde         1500-6000 m3/tim 
 
Effekt                     5,5  -  37 kW 
 
Hovedledning       Ø 100 mm 
 
Sugeledning         Ø 75 mm 

Tilbehør 
 

 

Andet spånhåndteringsudstyr fra Arboga-Darenth 
Spåntransport og genanvendningssystem 
Arboga-Darenth kan tilbyde produkter og systemer 
som gør spån og køle-skærevæsker til en lønsom 
og miljøvenlig process både for store og små virk-
somheder. Vi levere nøglefærdige anlæg, såvel 
som enkelte komponenter, for eksempel knuserer, 
centrifuger, transportører og filtre. Med vores brede 
modulopbyggede produktprogram har vi fleksibilitet 
til at møde de sværeste krav og forudsætninger til 
konkurrencedygtige priser. 

Lameltransportør 
Arboga-Darenth’s lameltransportør er meget gen-
nemprøvet. Den transportere forskellige typer af 
spån, men er specielt god til indviklet spån. Trans-
portøren findes i tre forskellige modeller – en for 
lettere, en for hårde og en for ekstremt hårde 
driftsforhold. Den er bygget med 1) lav profil for let 
at passe ind under maskiner, 2) i moduler for at 
give økonomiske installationer og 3) i et stabilt 
stålmateriale og med hærdede ruller for at kunne 
tåle store prøvelser. 

• Ophængningskonsoler 
• Kabelranner 
• Dreje med 20 mm slitmån 
• Snabbkopplingar för rör 
 

• Teleskopstöd 
• Sugslussar 
• Microfilter 
• Spånknuserer 
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Luftstrøm m2/s 

Undertryk Pa 

HV 18,5 kW 
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Et integreret system for spåntransport og maskinrengøring 
Sugeanlægget arbejder centralt og i 
overenstemmelse med et styret kredsløb. 
Sugepunkterne tilsluttes den allerede eksisterende 
spåntransportør eller til Arboga-Darenth’s 
monterede sugesluser. Sugeindretningerne kobles 
i et greb med et gear på stamrøret. Denne styring 
sker over et PLC-system monteret i pumpeskabet. 

Sugeeffekten er så høj, at selv blødt spån kan 
transporteres. Ved forekomsten af længere spån, kan 
en af vores spånknuserer integreres. Under 
arbejdscyklusen kan hver maskine udsuges et valgtfrit 
antal gange. Antallet af sugeinstallationer kan pratisk 
taget være ubegrænset, stamledningen kan enda 
være op til 150m. 

Automatiske anlæg 

Halvautomatiske anlæg 
Sugeanlægget kan tilsluttes til manuel maskin- og 
paletrengøring. Spånet suges op direkte fra 
maskinen eller paletten og derfor kan 
unødvendige stop på grund af skader undgås. 
Spånet fjernes også effektivt fra overflader sióm 
kan være store spånsamlere. Området omkring 
maskinen kan holdes rent, hvilket er vigtigt for  

ulykkefrekvensen samt for øget produktivitet. Den 
høje sugeeffekt gør det muligt det muligt at 
anvende to sugeanlæg samtidigt. Ved relästyring 
kan totalt 5-6 sugeanlæg tilsluttes og ved PLC-
styring 15-20 sugeanlæg. Maximal stamledning på 
75-100 m. Lang 
 

Drivsystem 
Pumpeskabet indeholder 
vakuumkilder 2-trins typer med 
radialventilator eller 
sidekanalventilator, afhængigt af 
anlæggets kapacitet. Skabet er 
lyddæmpet til lydniveau under 75 dB
(A). Da luften filtreres kan skabet 
placeres inden døre. Normalt placeres 
anlæggets styresystem ved 
pumpeskabet. Ventilatorerne er 
monteret med vibrationsdæmpere. 
Som standard findes ventilatoren med 
motoreffekt på 5,5 – 37 kW. Ved 
større effektbehov monteres dobbel 
pumper. 

2-trins radialventilator i lydisoleret skab Sidekanalsventilator indbygget i lydisoleret skab 

Spånknuser type 
KB8 medsuge-
sluse 
Ny lavbygget model for knusning af 
lange spån ved enkelte maskiner eller 
integreret i sugeanlægget. Det knuste 
spån samles op i en sluse og fodres 
ind i sugesystemet. 

Filter 
Støvadskillerne som er monteret 
mellem siloen og vakuumkilden, er et 
trukluftrenset patronfilter. Adskilleren 
er konstrueret som et undertryksfilter 
og kan placeres indedørs eller 
undendørs. Rensning af filtret sker 
automatisk under drift. Patronerne 
renses med trykluft. Al udstyr til 
rensning uden styring indgår. 

Opsamlings- 
beholdere 
Spånene transporteres til en cyklon. 
Tømningen sker via en pneumatisk 
cylinder, enten manuelt eller over 
styresystemet. Cyklonen er udrustet 
med udskiftlige plader og er placeret i 
et væg- eller gulvstativ. 

KB 8 

Filter 

Cyklon 

 

 


