
  



Fleksibilitet som flytter grænser  
Produktion af knuste produkter handler i høj grad om tons/time. 
Ligesom i alle andre procesindustrier forudsætter en lønsom 
produktion omfattende volumen. Det som skelner vores branche fra 
mange andre er, at produktionen i høj grad udføres på forskellige 
steder og slutproduktet, fraktionerne varierer fra sted til sted.  

Omkostningerne i den type af produktion er flytte- og 
etableringsomkostninger, drifts- og dieselomkostninger samt 
omkostninger for ikke planlagte stop.  

Sv 1202 er designet for at give dig den maksimale konkurrenceevne 
på alle disse områder. Med lavest mulige brændstof omkostninger, 
laveste produktionsomkostninger per produceret ton og et helt nyt 
niveau af pålidelighed gennem Vibroblock konceptet, får en 
sigtestation som gør dig til en vinder på et marked med hård 
konkurrence.  

Bredt register  
Med sit smidige format og brede register kommer Sv 1202 til at øge 
din fleksibilitet. Den kan tilgå sammen med knuseværket efter som 
et sorteringsværk eller til et midlertidigt tilsluttet stationært 
knuseanlæg for at splitte en fraktion op, uden at hele anlægget 
behøver stoppes for sold skifte. 



 



Sigte STE 2-67 
Den har et kraftigt salg på 12 mm og opererer med 
800 rpm ved 11° hældning. Disse egenskaber giver 
STE-sigten dens unikke ydeevne og gør, at den på 
en effektiv måde opfylder de kombinerede krav om 
høj kapacitet og høj sigtenøjagtighed. Læs mere om 
STE-sigten på www.maskinmekano.se  

Overdækket har sidespændte sold og underdækket 
langspændte. Adgangen for sold skifte er god på 
begge dæk. Hovedtransportøren kan foldes lige op i 
luften for yderligere at øge tilgængeligheden til 
overdækket. Underdækket håndteres dels fra 
gangbroen bag sigten, men også forfra, da 
åbningen til over-og underfraktionen kan forskydes. 
Desuden er der et stort antal oplukkelige luger i 
sigten til inspektion og adgang med god 
tilgængelighed fra gangbroerne, der løber langs 
begge sider af maskinen.  
Underdækket kan udrustes med bolddæk.  

Vibro Block  
Sv 1202 er som standard udrustet med Vibro Block, 
Maskin Mekanos effektive teknik til 
vibrationsdæmpning. Vibro Block konceptet 
betyder, at sigten og drivanordningen monteres på 
en separat ramme, som selv er vibrationsdæmpet 
mod det øvrige chassis. Selv om sigten STE 2-67 er 
relativt stor og tung og har et meget kraftigt slag, 
tillades ingen vibrationer at forplante sig til resten 
af maskinen. Med Vibro Block bliver kraften, hvor 
den hører til, nemlig i sigten.  

Fødning  
Fra siloen føder en transportør materialerne direkte 
på sigten. Fødning af silo foregår i den øverste 
driftsstilling på 3,4 m men højden kan i princippet 
indstilles kontinuerligt i henhold til at justere 
støttebenene. 



Udlastning  
Samtlige transportører på Sv 1202 drives af 
gummibelagte tromlemotorer. Alle foldefunktioner 
udføres med hydraulik. Ind- og udfoldning af 
færdigvarer transportørerne indeholder ikke nogen 
manuelle indgreb eller lignende, hvilket betyder 
dette kan foretages hurtigt og sikkert. 

Konstruktion 
Sv 1202 er opbygget på et chassis med kraftige 
firkantede rør på en robust ramme. Rammen er 
udrustet med 4 kraftige hydrauliske støtteben som 
kan løftes op til 600 mm. På begge sider af sigten 
findes faste gangbroer med god adgang til 
vedligeholdelse og sold skifte. De fuldt integrerede 
trapper med rækværk er hydraulisk foldet ud. På de 
bagerste støtteben kan et par hjul monteres 
(valgfrit) for at gøre det nemt at flytte maskinen 
inde på pladsen.   

Eldrift 
Sv 1202 har ligesom samtlige Maskin Mekanos 
modeller ægte elektrisk drift. Du bestemmer selv, 
om du vil have den med dieselgenerator eller ej. 
Hvis du kører den sammen med en knuser, er der 
som regel også strøm over til sorteringsværket. 
Dieselgenerator fås i 65 kVA og 80 kVA.  

Lønsomt partnerskab 
Maskin Mekanos maskiner er kendt for sine høje og 
stabile værdier på brugt markedet. Dette skyldes i 
høj grad den høje kvalitet, men også 
tilgængeligheden af reservedele, service og 
support. Alle reservedele er på lager på vores fabrik 
i Jönköpingeller vores afdeling i Glumsø, og som 
kunde har altid adgang til super service fra vores 
serviceteknikere. 



 

 



Kapacitetseksempler, sigter med 2 dæk 
Sortering af 0/8 til godkendte kurver (max 10% ok/ 15% uk)  

900-serien 1200-

serien 
1800-

serien 

Fraktion Andel ton/h ton/h ton/h 

1 0/2 51% 48 59 83 

2 2/4 19% 18 22 32 

3 4/8 29% 27 34 47 

94 115 162 

Sortering af 0/16 til godkendte kurver (max 10% ok/15% uk)  

900-serien 1200-

serien 
1800-

serien 

FFraktion Andel ton/h ton/h ton/h 

1 0/8 72% 94 115 162 

2 8/11 14% 18 22 32 

3 11/16 14% 18 22 32 

130 160 225 

Sortering af 0/32 til godkendte kurver (max 10% ok/15% uk)  



900-

serien 
1200-

serien 
1800-

serien 

Fraktion Andel ton/h ton/h ton/h 

1 0/8 46% 91 114 159 

2 8/16 21% 43 53 74 

3 16/32 33% 67 83 116 

200 250 350 

Teknisk Specifikation Maskin Mekano Sv 1202 

Transportlængde 8,7 m 

Transportbredde 2,6 m 

Transporthøjde  3,2 m 

Vægt ca 15,2 ton, afhængigt af udstyr 

Sigt STE 2-67  

Sigteflade 1,4x4,8 m på to dæk 

Enakslet, tvangsstyret med 12 mm slag 

Hældning 11°  

Motor 11,0 kW, 400 V 

Vibrationsfødder/båndfødder Båndbredde 800 mm 

Længde 6,0 m   

Motor 4,0 kW  

Sidetransportør  Bredde 650 mm  

Længde 8,3 m  

Tromlemotor 3,0 kW   

Højde under drivtromle 3,0 m/3,9 m (uden støtteben/med støtteben) 

Bagerste transportør Bredde 1200 mm  

Længde 8,5 m  

Tromlemotor 4,0 kW   

Højde under drivtromle 3,0 m/3,9 m (uden stødben/med stødben) 

Elektrisk udstyr 
Elskab med sikkerhedsafbryder, motorafbryder, nødstop og lås, der kan 

brydes. Strømindtag med 125 A CEE-enhed 

Hydraulik udstyr Hydraulikaggregat til opstilling, ud- og ind 

foldning af med bånd samt gitterløft, Motor 4,0 

kW 

Hjul/trækudstyr 

Lastbils ramme til håndtering på arbejdspladsen 
Chassis tilpasset til trailertransport 
Hydrauliske støtteben til at hæve til produktionsstilling

Maskin Mekano AB, Box 9083, 550 09 Jönköping, 036-31 74 00, info@maskinmekano.se, 

www.maskinmekano.se 

CBS Wearparts A/S,
Skelbyvej 149, Næsby Bro, 4171 Glumsø, Denmark
Telefon nr: +45 31103010
info@cbswp.com, www.cbswp.com




