
Spåntransport- og genanvendningssystem 
Arboga-Darenth kan tilbyde produkter og sy-
stemer 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, eksem-
pelvis knuserer, centrifuger, transportører og 
filtre. Med vores brede modulopbyggende pro-
duktprogram har vi fleksibilitet til at møde de 
mest specielle krav og forudsætninger til kon-
kurrencedygtige priser. 

 

ARBOGA-DARENTH 
LAMELTRANSPORTØR 

TYPE TL2M 

Modulopbygget 
Lang livslængde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rammebredde (Rb) Bb + 133 mm 

Indløbsåbning (I) Bb  -  10 mm 

h/h1  Sideliste 80/100 alt 150/170 

Valgbare mål H, Z, A,L 

Bånddeling (bd) 2½” (63,5 mm) 

Båndbredde (bb) 152, 229, 305, 457, 610, 
762, 914, 1067, 1219 
och 1524 

Totalbredde Bb + 88mm 

Båndplade tykkelse 2,5 mm 

Sidevinge 40 mm 

Hjuldia Ø R 39,7 mm 

Akseldia Ø D 12,7 mm 

ARBOGA-DARENTH AB 
Box 1022, S-732 27 ARBOGA 

Sweden 
Tel +46 (0)589 610200 
Fax +46 (0)589 610210 

E-mail: info@arbogadarenth.se 

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

maskiner 
• Mobile enheder 

Andre anlæg fra Arboga-Darenth 

Bånd TL2M 2½” 

Ramme 

Lameltransportør 

Standardvinkler 

Måletabeller 

Union Oiltech A/S 
Nordre Ringvej 18 

DK-5700 Svendborg 
Tel: +45 7620 8010 
 Fax: +45 7620 8011 
post@76208010.dk 

 

www.union-oiltech.com 



 
 
 
ARBOGA-DARENTH’s lameltransportør type TL2M er bygget efter et helt nyt koncept, som baseres 
på vor mangeårige erfarenhed som leverandør af lameltransportøre. Målsætningen har været at bygge en 
transportør med minimal slidtage og behov for service. Når service behøves skal det dog være enkelt at 
udføre og alle sliddelene skal være lette at udskifte. Specielt har vi lagt vægt på at øge livslængden og 
mindske slidtage. 
 
Som tidligere er transportøren bygget af standardmoduler, så at den kan tilpasses den tilgængelige  
plads og applikation. 
 
De vigtigste nyheder er: 
 
●  Støbte bøjninger i specialmateriale i såvel øvre som nedre bøjning. Bøjningerne er skruet og lette at                                                  
udskifte.  
 
● Støbte brythjulsände i specialmateriale. Skruet og lette at udskifte. Bøjningerne og brythjulsände er 

lavet for at give bedst mulig styring af lamelbåndet. 
 
● Bøjningen og brythjulsände er indbygget i transportørens pladechassi, så at transportøren er tæt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lamelbånd 
ARBOGA-DARENTH’s Lameltransportør type TL2M er udrustet med lamelbånd med 2½”deling. 
Lamelbåndet findes som standard med båndbredder  6  -  60” (152  -  1524 mm) Også andre  
bredder kan tilbydes. 
 

ARBOGA-DARENTH’s LAMELTRANSPORTØR TYPE TL2M 
I værktøjsmaskiner 

Da transportøren er modulopbygget kan vi skræddersy transportøren til indbygning i værktøjsmaskiner.  
Målene for nedre horisontal længde, fraførelsenhøjde, transportørbredde og evt. faldplader tilpasses så at  
monteringen i maskinen blir enkel. Stigningen udføres med 30, 45 eller 60 graders vinkel. 
 
 
 
 
 
 
     
     
    
    
    Som extra udstyr kan transportøren udrustes med: 
 
 
 
 

I anlæg 
ARBOGA-DARENTH’s lameltransportør anvendes som transportør i vores komplette anlæg til spån-
håndtering, hvor vores knusere og centrifuger indgår.  
 
Samtlige produkter som indgår i vores anlæg produceres af os selv i egne værksteder. Produkterne er  
tilpasset til hinanden for optimal funktion og ydelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    
     I anlæggene kan transportøren udrustes med: 
 
 
 
 
 

● Modtagningstragt ● Tilpasset plader og  sidelister 
● Køle-skærevæsketank ● Elskab 
● Niveau-vagt ● Stødben 

Til transport af skrot 
Lameltransportøren anvendes ligeledes til transport af skrot. Transportøren kan bygges  
direkte ind i pressere til udtransport af skrot til container eller i  etstørre system til 
hele værkstedet hvor skrot fra flere pressere transporteres ud af lokalet. 
 
For tungere skrot eller større skrotmængder anvendes transportører med bånddeling 
på  4” eller 6”. 

● Køle-skærevæsketank ● Faldplader 
● Pumpe ● Elsystem med intervalkørsel 
● Filter ●Forstærket slidoverflader (Hardox) 

Støbt 
bøjning 

Støbt 
brythjulsänd


