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Fremtiden er landet

Lille maskine - stort potentiale. Kapacitet, fleksibilitet, påli-
delighed. Baseret på disse nøgle ord, præsenterer vi vores 
mobile sorterings anlæg, som er monteret på en mobil 
aftagelig ramme, fyldt med optimale løsninger. Alt materiale 
har en pris. Stadig flere materialer skal genanvendes. Og 
en vigtig del af denne proces er økonomien. En moderne 
maskine, der vil levere varen med klare fordele, som gør an-
lægget så effektivt som muligt. Tid, transport og brændstof 
er entydigt relateret til omkostninger. 

Derfor er Lv 302 T3 bygget på en mobil ramme, der er med-
virkende til, at sorterings anlægget er så billigt og effektiv i 
drift og samtidigt nemt og hurtigt at flytte til nye opgaver. 
Anlægget drives af en dieselgenerator, og netop af denne år-
sag er anlægget økonomisk og billigt at drive, sammenlignet 
med lignende sorterings anlæg. Vi anvender en 2-dæk sigte, 
fordi det er enkelt, og fordi det er hurtig og billigt at skifte 
sold. Anlægget tillader desuden, at køre selv små mængder 
igennem. Det er robust, til mindste detalje.





Kraftfuld feeder
Feeder-delen  består af stærke komponenter, som giver et stærkt 
effektivt slag, til brug ved fremføring af råmaterialet. Skarpe 
kantede sten eller armeringsjern, er ingen udfordring. Feeder’en  
arbejder i store bevægelser ved lav frekvens, en effektivt måde 
at tilfører processen de materialer der nu engang skal sorteres, 
fra muldjord til grus og skærver. På feeder’en  kan monteres en 
kraftfuld rist, der frasorterer de største emner, der måtte være for 
store til anlægget.

Aggressiv sigte
Lv 302 T3 er udstyret med Maskin Mekano’s egen sigte - type STE 
2-26. Det kraftfulde slag (12 mm) behandler materialet på en kon-
sekvent måde, mens den flade hældning på bare 11 °, ikke tillader, 

at materialet kun kastes over sigten. Sigtens kapacitet / kvadratme-
ter er i særklasse, set i forholdet til lignende anlæg på marked. Det 
øverste dæk er sidespændt, den nederste sigte er længdespændt. 

Det er nemt at skifte sold, og det er rentabelt at køre, indtil selv 
helt små mængder og størrelser af fraktioner. Vi har rigtig gode er-
faringer med STE sigten. Knuste sten, kan adskilles helt ned til 2 
mm, samtidigt er det ikke noget problem at tilfører materialer  på 
en 0-250. Af selv samme årsag og grundet det kraftige slag, er selv 
fugtige og deforme fraktioner mulige at bearbejde.

Udsortering
Udsorteringen af de sorterede fraktioner finder sted på tre trans-
portbånd. Båndet til overskuddet er hele 1200 mm bredt, dette for 
at sikre et effektiv afkast af selv store fraktioner. Side båndende 



er ligeledes brede, alt sammen en medvirkende faktor der bla. gi-
ver mindst muligt spild under anlægget. Båndene er alle hydraulisk 
foldbare, uden løse stifter og stænger. Alle tromlemotorer er gum-
mibelagt en  medvirkende faktor for, at sikre den høje driftstandard 
ved selv fugtige materialer.

Dieselelektrisk proces 
Den drivende kilde på Lv 302 T3 er en Yanmar dieselmotor der er 
optimeret til 1.500 omd/min. De lave omdrejninger giver en rolig 
og økonomisk drift. Dieselforbruget er kun 3 l / time. Er der adgang 
til ekstern strømforsyning, er det muligt at tilkoble denne anlæg-
get, hvilket driver anlægget endnu billigere og ikke mindst reduce-
rer støjniveauet.

Fleksibilitet
Lv 302 T3 er på mange måder fleksibel, alt sammen for at give 
størst mulige anvendelse. Anlægget kan ”fodres” med en gravema-
skine eller læssemaskine. Anlægget kan anvendes i en traditionel 
grusgrav, men også ved nedrivnings-opgaver i byen er den perfekt. 
Den kan indgå under et afkast fra en knuser.

Hurtig service
Maskin Mekano’s maskiner er kendte for deres høje stabilitet. For 
en stor del skyldes dette den høje kvalitet, men også tilgængelig-
heden af reservedele, service og support. Alle dele er på lager på 
vores fabrik og som kunde har du altid adgang til denne service.





FAQ
1.Hviket fabrikat er dieselmotoren? Yanmar. En væskekølet 
firecylindret motor, der driver en generator på 35 KVA. Motoren 
har en fast hastighed på 1500 omd., hvilket holder drift omkost-
ningerne nede og samtidigt reduceres støjniveauet.
2. Hvordan skiftes soldene og hvor lang tid vil det tage? Soldene 
i det øverste dæk er sidespændt og fastgøres med 4 bolte på 
hver side. Dækket under er længdespændt og monteres med kun 
2 bolte. Det store transportbånd er foldebar, hvilket gør tilgæn-
geligheden ved udskiftning af specielt det nederste sold som en 
let opgave at udføre alene. Når det er gjort nogle gange, kan det 
klares på ca. 15 min / dæk. 
3. Hvad koster et sold? Sold til øverste dæk koster ca. 3000 Dkr. Et 
sold til det nederste dæk koster lidt mindre.
4. Hvad hvis jeg kun vil sortere en fraktion? Så monteres sold i 
øverste dæk, det nederste dæk efterlades tomt.
5. Hvor højt er der til føderen, og hvad skal jeg bruge til at føde 
maskinen med? Der er 3,0 meter op til føderen og risten på føde-
ren er yderst fremkommelig bred (3,0 m). Den perfekte størrelse 
gummiged er Volvo L70, L90 eller tilsvarende. Mindre maskiner 
kan i særdeleshed også anvendes, blot en mindre rampe etable-
res.
6. Hvordan fungerer det med en vibrerende føder til eks. jord? 
For virkelig fugtig jord, er det som udgangspunkt bedre med et 
transportbånd, men den vibrerende føder i Lv 302 T3 er specielt 
designet til også, at kunne håndtere netop dette materiale, årsa-
gen er den relative lave hastighed, sammenlignet med lignende 
vibratorer. Den vibrerende føder er desuden særdeles velegnet til 
at fremføre selv armeret beton.
7. Er det muligt at justere fremdriften af det usorterede materi-
ale? Ja, fremdriften justeres via en frekvens omformer der kontrol-
leres via en fjernbetjening. Samme fjernbetjening kontrollerer den 
hydrauliske grovrist samt hastighed på transportbåndende mv.
8. Hvad er det, der normalt går i stykker? ? Lv 302 T3 er en yderst 
robust maskine. Skulle anlægget mod forventning få en  defekt, 
er mange reservedel tilgængelig på vores lager. Mange dele er de 
samme som anvendes på andre af vores maskiner. Hvis anlægget 
efterses regelmæssigt, minimum som forskrevet er der ligeledes 
et minimum af nedbrud.

9. Hvad er indtjeningsmuligheden ved udlejning af sorterings 
anlægget? Som udgangspunkt kan man afregne / time med ud-
gangspunkt i hvad en fører og maskine koster, samme pris koster 
anlægget at leje. 
Korte lejeaftaler anbefaler vi kun til gode samarbejdspartnere og 
velkendte kunder. Vi anbefaler at leje anlægget på månedsbasis til 
ca. 32.000 Dkr.
10. Hvor mange smøresteder er der, kan anlægget monteres 
med centralsmøring? Anlægget kan monteres med centralsmø-
rings anlæg. Der er i alt 8 smøresteder, som alle er forholdsvist let 
tilgængelige, og som skal smøres / 40 drifts time. Desuden skal alle 
lejerne i cylindrene smøres en gang om årligt.
11. Hvad vejer anlægget, hvilken type lastbil kan / skal anven-
des? Anlægget vejer som standard ca. 11,5 tons, en ”normal” 
buggy lastbil vil kunne klare opgaven.
12. Hvad koster det? I den mest almindelige version med tilvalg af 
de store gummihjul koster anlægget ca. 1.000.000,- Dkr.
13. Kan jeg købe det på finansiering? Leje, køb eller leasing. Den 
mest almindelige er lejemålet på syv år med 20% i udbetaling og 
en restværdi på 10%. Så de månedlige omkostninger ca. 10.000 
Dkr. / måned. 
14. Hvor meget brændstof forbruger maskinen? Lv 302 T3 er 
ekstremt billig i drift og bruger kun 3 l / h.
15. Hvor lang tid tager det at gøre maskinen klar til produktion? 
Det tager blot 10 min at gøre anlægget klar til produktion trans-
portørerne er det eneste der skal foldes ud. Maskinen er gjort klar 
til transport på kun  2-3 minutter.
16. Hvad er maskinen værd efter 6-7 år? Historisk set har Maskin 
Mekano sorteringsanlæg holdt sin værdi særdeles godt. Efter 6-7 
år er Lv 302 T3 fortsat 500.000 til 700.000 Dkr. naturligvis stand 
mv. taget i betragtning.
17. Hvad er anlæggets kapacitet? Lv 302 T3 anvendes til en lang 
række sortering opgaver af forskellige genanvendelige materialer, 
såsom asfalt og beton, til forskellige grus og udgravet materiale 
samt muld mv., men også nedrivnings-materiale samt diverse byg-
geaffald er en opgave maskinen klare særdels godt. Kapaciteten af 
jordsortering ligger typisk imellem 30-150 tons / h, afhængigt af 
fugtindholdet etc. 



Teknisk Specifikation Maskin Mekano Lv 302 T3

Transportlængde 10,3 m 

Transportbredde 2,5 m

Transporthøjde 3,2 m

Vægt ca 11,0 ton (afhængig af tilvalg) 

Sigte STE 2-26 
2,2 x 1,2 m, dobbeltdæk
Tvangsstyret med 12 mm slag 
Hældning 11 °  
Motor 4,0 kW, 400 V

Vibrofeeder Bredde 1100 mm 
Effekt 2 x 2,3 kW
Volume i kupan 2,5 m³

Transportør til plus fraktion Bredde 1200 mm
Længde 4,0 m
Motor 3,0 kW
Højde under tromlemotor 2,1 m

Siddetransportør Bredde 650 mm
Længde 6,0 m
Motor 3,0 kW
Højde under tromlemotor 2,4 m

Bagerste transportør Bredde 800 mm 
Længde 8,0 m 
Motor 4,0 kW  
Højde under tromlemotor 2,8 m 

Hovedtavle Hovedtavlen er fast monteret på maskine. Panelmonterede trykknap funk-
tioner for samtlige motorer. Udtag for 230 / 400V til ekstern udstyr

Hydraulisk anlæg Hydraulisk udstyr for betjening af transportører såvel som til den hydrauliske 
tipbare grovrist. Motor 4,0 kW

Dieselgenerator Dieselmotor (Yanmar), 1500 omd. / min. Generator 35 kVA / 50 Hz
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