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SKANDIA ELEVATOR

För att din transportutrustning ska fungera ordentligt krävs att den monteras 
korrekt och sköts noggrant. Denna skötselanvisning samt de separata 
monteringsanvisningarna för varje maskin måste följas för att vår garanti ska 
gälla.

Vi hoppas att du får glädje av din Skandia transportutrustning i lång tid 
framöver.

Tack för att du valde Skandia Elevator!
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Ägaren av transportutrustningen ansvarar för att denna skötselanvisning 
alltid finns tillgänglig för ansvariga skötsel- och drifttekniker.

Bristande skötsel och/eller handhavande kan leda till personskador eller 
skador på transportutrustningen och/eller annan utrustning. Det kan också 
leda till funktionsfel eller kapacitetsnedsättning. 

Läs skötselanvisningen noggrant innan skötsel eller drift påbörjas. Om 
någon del av dessa instruktioner är svåra att förstå vänligen kontakta din 
återförsäljare för hjälp.

Säkerhetsinformation presenteras och tolkas på följande sätt:

!  VARNING!
Om instruktionerna i en varnings-text inte följs kan det leda till allvarliga 
eller livshotande personskador.

!  VIKTIGT!
Om instruktionerna i en viktigt-text inte följs kan det leda till skador på 
transportutrustningen och/eller annan utrustning. Det kan också leda 
till funktionsfel eller kapacitetsnedsättning.

OBS! En obs-text innehåller information som förenklar monteringsförfarandet. 

Allmänt

!  VARNING!
• Säkerställ att de som ansvarar för montering, elanslutning, skötsel 

och drift av transportutrustningen har läst och förstått instruktionerna 
och säkerhetsinformationen.

• Använd skyddshandskar, bygghjälm, skor med stålhätta, hörselkåpor, 
skyddsglasögon samt signalfärgad reflexväst vid montering, 
elanslutning, skötsel och drift av transportutrustningen. 

• Stoppa maskinen och bryt strömmen innan någon typ av monterings-, 
elanslutnings- eller skötselarbete ska utföras.

• Maskinen får inte startas utan att tak, luckor, kupor, skydd och 
anslutningar är monterade på sådant sätt att de bara kan öppnas med 
verktyg.

Säkerhetsinformation
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!  VARNING!
• Elektrisk utrustning ska anslutas av en kvalificerad behörig elektriker. 

För instruktioner se den separata anslutningsanvisningen för 
elektronik.

• Arbetsströmbrytare ska vara fast monterade och placerade så att de 
är lätt åtkomliga när skötselarbete ska utföras.

•  Säkerställ att  givare och vakter för överfyllnads-/inspektionslucka, 
överfyllnad (i utloppskupa) & transportörkedja är inkopplad vid drift. 
OBS! En del givare/vakter är endast valfritt tillval på vissa maskiner.

Elanslutning

!  VIKTIGT!
• Säkerställ att motorskyddet är inställt på för motorn avsett amperetal.

Felaktigt elanslutning kan leda till personskador eller skador på 
transportutrustningen och/eller annan utrustning. Det kan också leda till 
funktionsfel eller kapacitetsnedsättning. 

!  VIKTIGT!
• Om maskinen monteras utomhus ska motorer och transmissioner 

förses med regnhuv.

• Om en maskin eller delar av den på något sätt behöver flyttas/tas isär, 
följ instruktionerna i maskinens monteringsanvisning.

• Maskinen kan stoppas och återstartas när den är fylld med material 
men denna möjlighet ska inte användas för okontinuerlig drift.

• Vid kortslutning säkerställ att den elektriska utrustningen fungerar 
innan fortsatt drift.

• Säkerställ att den elektriska utrustningen hålls fri från smuts, damm, 
väta och elektrostatisk laddning.

• Maskinen är inte konstruerad för att stå eller gå på.

!  VARNING!
• Svepertransportörens transportörkedja och framdrivningshjul är av 

funktionsmässiga skäl inte helt inbyggda. Vistas inte i närheten av 
maskinen medan den är igång. 

• Silons centrum- och mellanutloppskupor är av funktionsmässiga skäl 
inte skyddade. Vistas inte i närheten av utloppskuporna när maskinen 
är igång.

• Anslutningar till, från och mellan maskiner ska vara fast monterade 
och helt förslutna. Om anläggningens utformning gör detta omöjligt vid 
utlopp, avsluta med 1 m rör.

• Säkerställ att maskinen är förankrad och stagad enligt instruktionerna 
i dess monteringsanvisning.
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Säkerhetsdekaler
!  VARNING!

Maskinen är vid leverans försedd med säkerhetsdekaler. Dessa får inte 
tas bort eller förvanskas. Om en säkerhetsdekal blir skadad beställ 
en ny kostnadsfri dekal från Skandia Elevator AB. Ange dekalens 
artikelnummer. Se nedan avsnitt och kapitlet maskinöversikt i maskinens 
monteringsanvisning.

Det finns säkerhetsdekaler för:
-  Påbud (vit symbol mot rund blå bakgrund).
-  Förbud (svart överstruken symbol mot rund vit bakgrund kantad med rött).
-  Varning (svart symbol mot trekantig gul bakgrund kantad med svart).

Följande säkerhetsdekaler kan förekomma på Skandia Elevators maskiner:

!  VARNING!
För alla säkerhetsdekaler gäller att påbudet, förbudet eller varningen ska 
beaktas annars kan det leda till allvarliga eller livshotande personskador. 

Artikelnummer/
Säkerhetsdekal
För placering se kapitlet" 
Maskinöversikt".

Skriftlig betydelse

DEK3090 Läs avsnittet "Backspärr" i elevatorns 
monteringsanvisning innan motorn 
provstartas första gången.

DEK3100 Förbjudet att ställa fördelaren med 
motorsidan nedåt.

DEK3140 Förbjudet att ändra inställningar och/
eller utrustning.

DEK3030 Varning transportörkedja!

DEK3060 Varning skoprem!

SKANDIA EL
EV

AT
OR 

– D
EK

30
90

SKANDIA ELEVATOR - DEK3030

SKANDIA ELEVATOR – DEK3060

SKANDIA EL
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OR 
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31
00
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AT
OR 

– D
EK

31
40
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DEK3040 Varning kedjetransmisson!

DEK3150 Varning transportband och rulle!

DEK3070 Varning roterande drivaxel transportör!

DEK3080 Varning roterande drivaxel elevator!

Varning rörlig maskindel!

DEK3010 Varning dammexplosion!

DEK3130 Varning maximalt 2 personer = 200 kg 
/ 440 lbs får vistas på plattform och 
stegar samtidigt!

SKANDIA ELEVATOR – DEK3040

SKANDIA ELEVATOR – DEK3070

SKANDIA ELEVATOR – DEK3080

SKANDIA ELEVATOR – DEK3125

SKANDIA ELEVATOR - DEK3010

SKANDIA ELEVATOR – DEK3130

MAX

 200  440 /= kg lb

SKANDIA ELEVATOR – DEK3120 SKANDIA ELEVATOR – DEK3110

DEK3110DEK3120

DEK3125 DEK3160

SKANDIA ELEVATOR – DEK3160

SKANDIA ELEVATOR – DEK3150
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Skötsel

Allmänt
Kontrollera årligen att skruvar sitter ordentligt på plats, att inga delar fattas 
och att rost inte förekommer på maskinerna. Byt ut skadade detaljer.

!  VIKTIGT!
Alla skötselanvisningarna i detta kapitel ska beaktas som viktigt-texter.

Kullager
OBS! Alla kullagren är engångssmorda och behöver inte smörjas.

Transmission
Tappväxelmotor / Vinkelkuggväxelmotor 
Vid leverans är tappväxelmotorn fylld med mineralolja. För mer information 
om oljekvalité vid leverans, se separat bifogad information från tillverkaren 
Nord.

Kontrollera oljenivån före driftsättning och därefter regelbundet. 

Byt oljan var 10 000 driftstimme men minst vartannat år.

Om syntetiskt olja används kan intervallen mellan bytet fördubblas. Vid drift 
under påfrestande förhållanden, som hög luftfuktighet, aggressiv miljö och 
stora temperaturvariationer måste oljan bytas oftare. 

Rengör växeln vid oljebyte.

Returrullar kedjetransportör / Bärrullar, returrullar, brytrullar 
och styrrullar bandtransportör
Kontrollera årligen rullar. Om de är slitna ska de omedelbart bytas.

Returrullar, brytrullar och trummor bandtransportör
Säkerställ att material inte ansamlas på returrullar, driv-/spänndelstrumma 
eller nedre trumman i avlastarvagn. Kontrollera regelbundet och gör rent vid 
behov. För att minska eventuella problem installera en bandrensare.
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Kedjetransmission - L-line  
Justera transmissionskedjornas spänning kontinuerligt.

Olja in transmissionskedjorna årligen. 

Byt ut transmissionskedjorna innan de blir märkbart slitna.

A

B

C

D

Spänn mellanaxeln (B) i sidled, med spännskruvarna (C), så att ytterkedjan 
(D) blir lagom spänd.

Spänn upp motorbryggan (A) med handkraft och lås.

1.

2.
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OBS! Om tak- eller bottenplåt på en böjsektion blir varm vid drift är 
transportörkedjan för hårt spänd.

OBS! Efter justering testkör en stund och kontrollera igen.

Transportörkedja

Kedjespänning
Kontrollera kontinuerligt att transportörkedjan är centrerad, löper fritt och är 
korrekt spänd. Säkerställ även att eventuella rensmedbringare är hela och 
byt till nya om det behövs. Den första kontrollen ska ske efter 50 driftstimmar 
och sedan enligt tabell:

L-line 1 gång per säsong eller minst var 200:e driftstimme. 

I-line 2 gånger per år eller minst var 400:e driftstimme.

H-line 3 gånger per år eller minst var 1000:e driftstimme.

!  VIKTIGT!
Vid transport i båda riktningarna ska transportörkedjans spänning 
kontrolleras dubbelt så ofta.

På transportörer med returrullar kontrolleras transportörkedjans spänning 
genom att trycka ner den mellan två returrullar. Går det att trycka ner den 
5-10 mm är den korrekt spänd.

På transportörer med mellanbotten/styrskenor kontrolleras kedjespänningen 
genom att dra transportörkedjan i sidled vid kedjehjulet i spänndelen. Om den 
inte går att dra i sidled är den för hårt spänd. Släpp på spänningen tills den 
går att dra lite i sidled.

5-10 mm
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Vid behov, spänn genom att skruva på spännskruvarna (2 eller 4 st.) i 
spänndelen.

!  VIKTIGT!
Säkerställ att spännaxeln är vinkelrät mot transportörkedjan.

Kedjelås och saxpinnar
Kontrollera årligen kedjelås och saxpinnar. Om de är slitna ska de omedelbart 
bytas.

KTIBU

Lossa skruvförbanden (X & Y). Justera transportörskedjans spänning med 
spännskruvarna (Z) och dra sedan åt skruvförbanden (X & Y). 

När transportören inte används under en längre period
Smörj in transportörkedjan med livsmedelsgodkänd olja när transportören 
inte ska användas under en längre period.

Z

X

Y

X
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Korrekt spänning - Spänndel med spännskruvar
Mät hur mycket transportbandet slackar (X) mellan 2 returrullställ som sitter 3 
meter åtskilda, X = A - B.

Korrekt spänning - Spänndel för motviktspänning
Använd rätt motvikt. 

 X

 A B

3000

Motoreffekt 
(kW)

BTI-xxx  
(mm)

Slack X  
(mm)

1,5 kW
400 39 mm
500 44 mm
650 30 mm

2,2 kW
400 26 mm
500 40 mm
650 30 mm

3,0 kW
400 19 mm
500 34 mm
650 30 mm

4,0 kW
400 22 mm
500 37 mm
650 30 mm

5,5 kW
400 18 mm
500 30 mm
650 28 mm

7,5 kW
400 14 mm
500 23 mm
650 21 mm

Motoreffekt 
(kW)

BTI-xxx  
(mm)

Motvikt  
(kg)

1,5 kW
400 170 kg
500 200 kg
650 380 kg

2,2 kW
400 260 kg
500 220 kg
650 380 kg

3,0 kW
400 340 kg
500 260 kg
650 380 kg

4,0 kW
400 300 kg
500 240 kg
650 380 kg

5,5 kW
400 380 kg
500 300 kg
650 400 kg

7,5 kW
400 500 kg
500 380 kg
650 520 kg

Transportband

Transportbandsstyrning och spänning

Kontrollera kontinuerligt att transportbandet är korrekt spänt, se bild och 
tabell nedan. Kontrollera även bandstyrningen och om justeringar behöver 
göras se instruktioner på nästa sida.

Den första kontrollen ska ske efter 50 driftstimmar och därefter 2 gånger per 
år eller minst var 400:e driftstimme.

!  VIKTIGT!
Vid transport i båda riktningarna krävs tätare kontroller av bandstyrningen.
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M

L

Q

R

R

1.

2.

3.
4.

P

Bandstyrningsjusteringar

Om bandstyrningen behöver justeras kan det göras med nedan metoder och i angiven 
prioriteringsordning. OBS! Använd bara metod 3 och 4 om det är absolut nödvändigt. 
Huvudprincipen är att man endast justerar positionen på ena änden av en rulle för att 
kompensera för snedgång.

1. 
Justera positionen på en returrulle (M) genom att knacka på ena ändens fäste. Börja 
från mitten av maskinen och justera sedan en rulle i taget i riktning mot spänndelen. 
OBS! En rits markerar fästets ursprungsposition.

2. 
Justera den framåtvinklade positionen på den/de bärrullar (L) som behöver justeras. 
Lossa skruvarna (P), justera vinkeln och dra åt skruvarna igen. Ju mer av pilen som syns 
ju större vinkel. Justeringen kan göras åt båda håll, det finns en pil på varje sida.

3. 
Justera positionen på spänntrumman (Q) genom att spänna på ena sidan.

4.
Justera positionen på drivtrumman (R) genom att spänna på ena sidan.
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Framdrivningsdel svepertransportör

!  VARNING!/VIKTIGT!
Smörj regelbundet rörliga delar i framdrivningsdelen med 
livsmedelklassad smörjmedel.

Vevaxelfjädrar
Kontrollera vevaxelns fjäderskruvar (B1-2) om framdrivningen inte fungerar 
som den ska.

Framdrivningshjulets dragkraft kan ökas/minskas genom att spänna/slaka 
vevstakens fjäderskruvar (B1-2). Slirar hjulet är fjädrarna för hårt spända. 
Driver inte maskinen framåt är de för löst spända.

OBS! Spänn/slaka jämnt över fjäderskruvarna. 

Vevaxelkedja 
Kontrollera vevaxelkedjans (A) spänning kontinuerligt.

Om kedjan behöver spännas:
1.
Lossa skruvarna (A1-8), 4 st. på vardera sida om framdrivningsdelen.

2. 
Spänn jämt med spännmuttrarna (A9-10) tills vevaxelkedjan är lagom spänd.

3.  
Dra åt skruvarna (A1-8).

Smörjpunkter Olja Fett
1 Kulleder x
2 Ställskruv i muttervagga x
3 Kontaktytor mellan fjäderskruvarna och hålen i vevstaken x
4 Kontaktytor mellan vevstakens undre och övre del x
5 Glidytor vi fjäderns undre mutter x
6 Vevaxelkedja x
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Felsökning

Alla maskiner i transportsystemet måste vara korrekt anpassade till varandra 
för att under givna förhållanden ge avsedd kapacitet. 

Kapacitetsproblem och stopp kan uppstå av olika orsaker:

Kontrollera:

• att kapacitetskraven är realistiska för det faktiska förhållandet. Kapaciteten 
minskar om vattenhalten i spannmålet ökar/stiger. Kalkylera med en 
kapacitetsförlust på 3–4% för varje 1% vattenhalt över 15%. Speciellt 
anläggningar med korta gropar (2,5–4,5 m) får problem om vattenhalten är 
hög.

• att anslutningar mellan maskiner är korrekt utförda. Se respektive maskins 
monteringsanvisning.

• att inlopp är korrekt monterade. Se respektive maskins 
monteringsanvisning.

• att rörledningar har tillräcklig dimension. Ø 160 mm för 30 t/h, Ø 200 mm 
för 40 och 60 t/h, Ø 250 mm för 80 och 100 t/h och Ø 300 mm för 120 
och 150 t/h.

• att rörledningen har tillräcklig fallvinkel, större än 45°.

• att maskiner och anslutningar är fria från skräp.

• att maskinerna har rätt varvtal i förhållande till avsedd kapacitet. Se 
kapitlet ”Tekniska specifikationer”. 

• att din elektriker har kopplat motorerna till rätt nätspänning och att 
motorskydden är inställda på rätt värden.

Dålig kapacitet/stopp

Allmänt 

• att maskinen inte övermatas. Se kapitlet ”Tekniska specifikationer”.

Om material går i retur
Kontrollera:

• att efterföljande anslutning/maskin klarar av att ta emot den kapacitet 
transportören matar.

!  VIKTIGT!
Om risk föreligger för överfyllnad säkerställ att det finns en 
överfyllnadslucka (horisontella maskiner)/överfyllnadsvakt (lutande och 
böjda maskiner) inkopplad.
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Specifikt vid matning via (självreglerande) sidoinlopp/inlopp i förhöjt tak

Specifikt vid matning via (ej självreglerande) inlopp

Kontrollera:

• att spjäll på silo/lagringsficka kan öppnas helt.

Kontrollera:

• kapaciteten på maskinen som startar transportkedjan. En transportkedja 
har aldrig högre kapacitet än vad som matas in i första maskinen. OBS! Om   
matning sker via inlopp från silo/lagringsficka måste flödet kontrolleras 
med spjäll.

Exempel: Inlopp I-line

Exempel: Inlopp i förhöjt tak I-lineExempel: Sidoinlopp I-line

Specifikt för svepertransportör
Kontrollera:

• att vevaxelns fjäderskruvar är korrekt spända och att vevaxelkedjan är rätt 
spänd. Se kapitlet ”Skötsel”.

• att maskinen/soplisten löper horisontellt längst med silogolvet. 
Maskinens framdrivningsdel och ibland även drivdel kan behöva höjas/
sänkas. Se kapitlen ”Inställningar framdrivningsdel (höjdjusteringsvred)” 
och ”Montering maskin (shims för drivdel) ” i svepertransportörens 
monteringsanvisning..  
OBS! Silogolvet kan ha ojämnheter som är större än maskinens 
höjdinställningsmöjligheter klarar kompensera för.
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Maskinen väsnas
Kontrollera:

• att överlappande tak på transportörer med uppåtböjd böjsektion är 
monterade från drivdelen till spänndel så att innerskarvarna riktas åt 
samma håll som transportörkedjan går på retur.

• att transportörens mellanbottnar är skarvade korrekt så att medbringarna 
inte krokar tag i skarven. Se transportörens monteringsanvisning.

• att transportörkedjan inte är för hårt eller för löst spänd. Se kapitlet 
”Skötsel”.

• att kedjehjulet i spänndelen är fritt från material.

Plastmedbringare böjs
Stopp orsakat av överfyllnad i maskin kan leda till att plastmedbringare böjs. 
Se sista punkten under rubriken ”Allmänt” i avsnittet ”Dålig kapacitet/stopp” i 
detta kapitel.

Kontrollera:

• att inget främmande material har kommit in i transportören.

Specifikt för bandtranportörer

Kontrollera:

• kapaciteten på maskinen som startar transportkedjan. En transportkedja 
har aldrig högre kapacitet än vad som matas in i första maskinen. OBS! Om   
matning sker via inlopp från silo/lagringsficka måste flödet kontrolleras 
med spjäll.

Exempel: Pålastningsenhet

Specifikt för svepertransportör
Kontrollera:

• att framdrivningsdelens rörliga delar är insmorda. Se kapitlet ”Skötsel”.
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PulserOBS! Motorerna är konstruerade för att arbeta med hög 
driftstemperatur.

Om motor stannar:

1. kontrollera anledningen till stoppet. Se föregående felsökningsanvisningar 
angående detta.

2. bryt strömmen och rensa bort eventuella blockeringar.

!  VIKTIGT! 
Försök inte att lösa upp en blockering med återupprepade startförsök.

3. kontrollera med din elektriker att motorn är kopplad  till rätt nätspänning 
och att motorskyddet är inställt på rätt värde.

Motorstopp

Tak/botten i böjsektion blir varmt
Transportörkedjan är för hårt spänd. Lossa på spänningen enligt kapitlet 
”Skötsel”.

Snedgång bandtransportör
Kontrollera:

• bandspänningen och gör bandstyrningsjusteringar enligt avsnitt i 
föregående skötselkapitel.

•  att material inte ansamlas på returrullar, driv-/spänndelstrumma eller 
nedre trumman i avlastarvagn. Gör rent vid behov. För att minska 
eventuella problem installera en bandrensare.

2-3-vägsfördelare är otät/läcker
Fördelaren är korrekt inställd vid leverans. Om inställningen har ändrats 
efter leverans kan det orsaka otäthet/läckage. Gör om inställningen enligt 
instruktioner i den separata anslutningsanvisningen för elektronik.
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Tekniska specifikationer

Typskylt tappväxelmotor/Vinkelkuggväxelmotor  
Varje drivdel med tappväxelmotor är försedd med en typskylt som anger:

A. typ av NORD-växel.

B. tillverkningsnummer.

C. växelns totala utväxling.

D. nominellt varvtal för växelns utgående axel.

A

B

C

D

Vid transport av olika material kan kapaciteten omräknas till t/h med hjälp av 
maskinens angivna volymkapacitet i m³ och nedanstående densitetstabell.

Densitetstabell

Material Densitet kg/m³ Material Densitet kg/m³
Vete 700-800 Vetemjöl 120-200

Råg 650-700 Osiktat mjöl 400-600

Havre 500-600 Kross. spannmål 300-400
Korn 600-700 Mjölkpulver 500-600
Raps 600-700 Gräsfrö 120-200
Ris 700-800 Kaffe 350-450
Majs 600-700 Fiskmjöl 550-600
Ärtor 600-700 Fiskpellets 500-900
Bönor 700-800 Kalkmjöl 800-990
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L-Line KTF & KTF/R KTFb
30 t/h 40 t/h 60 t/h 30 t/h 40 t/h 60 t/h

Kapacitet vid 750 kg/m³ t/h 30 48 73 27 39 58

Kapacitet m³/h 45 64 97 36 52 77

Varvtal rpm 75 106 159 75 106 159

Kedjehastighet m/s 0.46 0.65 0.98 0.46 0.65 0.98

Transportörkedja, typ S45V

Delning/brottgräns mm/33 kN

Medbringare, antal/m kedja 3 4 6 3 4 6

Medbringare, material Plast (Polyetylen)

Kedjehjul, tänder 9

Transportsektion, bredd (tak)/höjd mm 200 (250)/245

Plåttjocklek drivdel, spänndel mm 1.50/2.50

Plåttjocklek transportsektion mm 1.50

Plåttjocklek In- och utloppskupor mm 1.25

Drivsystem Kedjetransmisson (std) / tappväxel

L-Line KTA & KTB KTAb
30 t/h 40 t/h 60 t/h 30 t/h 40 t/h 60 t/h

Kapacitet vid 750 kg/m³ t/h 36 45 63 28 36 53

Kapacitet m³/h 48 60 84 37 48 71

Varvtal rpm 176 185 194 176 185 194

Kedjehastighet m/s 1.08 1.14 1.19 1.08 1.14 1.19

Transportörkedja, typ S45V

Delning/brottgräns mm/33 kN

Medbringare, antal/m kedja 3 4 6 3 4 6

Medbringare, material Plast (Polyetylen)

Kedjehjul, tänder 9

Transportsektion, bredd (tak)/höjd mm 200 (250)/245

Plåttjocklek drivdel, spänndel mm 1.50/2.50

Plåttjocklek transportsektion mm 1.50

Plåttjocklek In- och utloppskupor mm 1.25

Drivsystem Kedjetransmisson (std) / tappväxel

L-Line KTG KTBU
30 t/h 40 t/h 60 t/h 30 t/h 40 t/h 60 t/h

Kapacitet vid 750 kg/m³ t/h 29 41 58 30 41 59

Kapacitet m³/h 39 55 77 40 55 79

Varvtal rpm 88 123 176 88 123 176

Kedjehastighet m/s 0.54 0.76 1.08 0.54 0.76 1.08

Transportörkedja, typ S45V

Delning/brottgräns mm/33 kN

Medbringare, antal/m kedja 3 4 6 3 4 6

Medbringare, material Plast (Polyetylen)

Kedjehjul, tänder 9

Transportsektion, bredd (tak)/höjd mm 200 (250)/245

Plåttjocklek drivdel, spänndel mm 1.50/2.50

Plåttjocklek transportsektion mm 1.50

Plåttjocklek In- och utloppskupor mm 1.25

Drivsystem Kedjetransmisson (std) / tappväxel
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I-Line
KTIA. KTIB. KTIBU* & KTIG

20/40(*33) 
40 t/h

20/40(*33) 
60 t/h

30/40(*33) 
80 t/h

40/40(*33) 
100 t/h

40/40(*33) 
120 t/h

Kapacitet vid 750 kg/m³ KTIA. KTIB t/h 49-51 65-67 88-92 109-117 129-133

Kapacitet vid 750 kg/m³ KTIBU. KTIG t/h 40-42 54-57 77-83 91-97 113-118

Kapacitet KTIA. KTIB m³/h 65-68 87-89 117-123 145-156 172-177

Kapacitet KTIBU. KTIG m³/h 53-56 72-76 103-111 121-129 151-157

Varvtal KTIA. KTIB rpm 48-50 64-66 58-61 54-58 64-66

Varvtal KTIBU. KTIG rpm 43-45 58-61 54-58 47-50 58-61

Kedjehastighet KTIA. KTIB m/s 0.64-0.67 0.85-0.88 0.77-0.81 0.72-0.77 0.54-0.88

Kedjehastighet KTIBU. KTIG m/s 0.57-0.60 0.77-0.81 0.72-0.77 0.63-0.67 0.77-0.81

Transportörkedja, typ M80

Delning/brottgräns 100 mm/80kN

Kedjehjul, tänder st 8

Medbringare, material Plast

Transportsektion, bredd/höjd mm 200/400(*335) 300/400(*335) 400/400(*335)

Plåttjocklek drivdel, sida/botten mm 5.00/2.50

Plåttjocklek spänndel och transportsektion mm 2.00/2.50

In- och utloppskupor mm 3.00/□180 3.00/□250 3.00/□300

I-Line 
KTIF, KTIF/FR. KTIFb & KTIFg

20/33 
40 t/h

20/33 
60 t/h

30/33 
80 t/h

30/33 
100 t/h

40/33 
120 t/h

40/33 
150 t/h

Kapacitet vid 750 kg/m³ KTIF, KTIF/FR t/h 49-54 66-71 89-96 110-117 135-148 158-164

Kapacitet vid 750 kg/m³ KTIFb. KTIFg t/h 41-45 56-60 76-82 94-100 111-122 145-150

Kapacitet KTIF m³/h 65-72 88-95 119-128 147-156 180-197 211-218

Kapacitet KTIFb. KTIFg m³/h 55-60 75-80 101-109 125-133 148-163 193-199

Varvtal rpm 32-35 43-46 38-41 47-50 43-47 50-52

Kedjehastighet m/s 0.43-0.47 0.57-0.61 0.51-0.55 0.63-0.67 0.57-0.63 0.67-0.69

Transportörkedja, typ M80

Delning/brottgräns 100 mm/80kN

Kedjehjul, tänder 8

Medbringare, material Stål/Plast

Transportsektion, bredd/höjd mm 200/335 300/335 400/335 400/335

Plåttjocklek drivdel, sida/botten mm 5.00/2.50

Plåttjocklek spänndel och transportsektion mm 2.50/2.50

In- och utloppskupor mm 3.00/□180 3.00/□250 3.00/□300 3.00/□300



I-Line 
BTI

BTI 400 BTI 500 BTI 650

40 t/h 60 t/h 80 t/h 100 t/h 120 t/h 150 t/h

Kapacitet vid 750 kg/m³ t/h 46-47 63-70 86-92 105-116 135-141 154-164

Kapacitet m³/h 61-63 84-93 115-123 140-155 180-188 205-219

Varvtal drivaxel rpm 126-131 175-194 143-153 175-194 126-149 143-153

Bandhastighet m/s 1.65-1.71 2.29-2.54 1.87-2.00 2.29-2.54 1.65-1.71 1.87-2.00

Bandbredd mm 400 400 500 500 650 650

Självbärande längd m 6 6 6 6 6 6

Anslutning pålastningsenhet/utloppskupa/
tvåvägsfördelare avlastarvagn mm FK180 FK180 FK250 FK250 FK300 FK300

Bandtyp  EP250/2 3+1,5 Y
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I-Line
KTIS

 
40 t/h

 
60 t/h

Kapacitet vid 750 kg/m³ t/h 38-39 53-56
Kapacitet m³/h 51-52 71-75

Varvtal drivaxel rpm 100-102 149-159

Kedjehastighet m/s 0.63-0.64 0.93-0.99

Transportörkedja, typ S45V

Delning/brottgräns 41.5 mm/33kN

Kedjehjul, tänder 9

Antal medbringare per meter kedja 4 6

Medbringare, material mm Plast

Transportutrymme, bredd/höjd mm 150/165

Plåttjocklek transportkanal/returkanal mm 3.0/2.0

Plåttjocklek utloppskupor mm 3.0
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H-Line 
KTH. KTHb & KTHg

20/33
60 t/h

30/33
80 t/h

30/33
100 t/h

30/40
120 t/h

Kapacitet vid 750kg/m³ KTH

Kapacitet vid 750 kg/m³KTHb KTHg

Kapacitet KTH

Kapacitet KTHb KTHg

Varvtal

Kedjehastighet

Transportörkedja, typ

Delning/brottgräns

Kedjehjul, tänder

Medbringare, material Stål

Transportsektion, bredd/höjd

Plåttjocklek drivdel, sida/botten

Plåttjocklek spänndel och transportsektion

Tjocklek, plastbotten

In- och utloppskupor

KTH. KTHb & KTHg
40/40
150 t/h

40/51
200 t/h

50/51
250 t/h

50/51
300 t/h

Kapacitet vid 750 kg/m³ KTH

Kapacitet vid 750 kg/m³ KTHb KTHg  

Kapacitet KTH

Kapacitet KTHb KTHg

Varvtal

Kedjehastighet

Transportörkedja, typ

Delning/brottgräns

Kedjehjul, tänder

Medbringare, material Stål

Transportsektion, bredd/höjd

Plåttjocklek drivdel, sida/botten

Plåttjocklek spänndel och transportsektion

Tjocklek, plastbotten

In- och utloppskupor

t/h 66-70 89-96 110-117 139-146

t/h 56-60 76-82 94-100 117-124

m³/h 88-93 119-128 147-156 185-195

m³/h 75-80 101-109 125-133 156-65

rpm 43-46 38-41 47-50 37-39

m/s 0.57-0.61 0.51-0.55 0.63-0.67 0.62-0.65

M80 M80-120 M80-M160

mm/kN 100/80kN 100/80-112kN

8 10

mm 200/335 200/400

mm 5.0/8.0 6.0/8.0

mm 2.5 3.0

mm 8.0

mm 3.0/□180 3.0/□250 3.0/□300

t/h 161-176 209-226 262-284 317-338

t/h 141-154 188-204 235-255 284-304

m³/h 215-235 279-301 349-379 423-451

m³/h 188-205 251-272 313-340 379-405

rpm 32-35 24-26 24-26 29-31

m/s 0.53-0.58 0.51-0.55 0.51-0.55 0.62-0.66

M80-M160 M112-M224

mm/kN 100-125/80-160 160/112-224

10 8

mm 400/400 400/510 500/510

mm 6.0/8.0

mm 3.0 4.0

mm 8.0

mm 3.0/□300 3.0/□350 3.0/□400

KTH. KTHb & KTHg
50/64
400 t/h

70/64
500 t/h

70/64
600 t/h

Kapacitet vid 750 kg/m³ KTH

Kapacitet vid 750 kg/m³ KTHb KTHg  

Kapacitet KTH

Kapacitet KTHb KTHg

Varvtal

Kedjehastighet

Transportörkedja, typ

Delning/brottgräns

Kedjehjul, tänder

Medbringare, material

Transportsektion, bredd/höjd

Plåttjocklek drivdel, sida/botten

Plåttjocklek spänndel/transportsektion, sida/botten

Tjocklek, plastbotten

In- och utloppskupor

t/h 419-472 589-663 614-663

t/h 354-399 460-517 548-592

m³/h 559-629 784-884 819-884

m³/h 472-532 613-689 731-789

rpm 24-27 26-27

m/s 0.64-0.72 0.67-0.72

M112-M450

mm/kN 160-200/112-450

10

Stål

mm 400/640 700/640

mm 8.0/2.5

mm 4.0/2.5

mm 10

mm 4.0/□550 4.0/□550



H-Line 
KTHA. KTHB. KTHBU & KTHG

20/33
60 t/h

30/33
80 t/h

40/33
100 t/h

40/33 
120 t/h

Kapacitet vid 750kg/m³ KTHA KTHB t/h 65-67 88-92 109-117 129-133
Kapacitet vid 750 kg/m³ KTHBU KTHG t/h 54-57 77-83 91-97 113-118
Kapacitet KTHA KTHB m³/h 87-89 117-123 145-156 172-177
Kapacitet KTHBU KTHG m³/h 72-76 103-111 121-129 151-157
Varvtal KTHA KTHB rpm 64-66 58-61 54-58 64-66
Varvtal KTHBU KTHG rpm 58-61 54-58 47-50 58-61
Kedjehastighet KTHA KTHB m/s 0.85-0.88 0.77-0.81 0.72-0.77 0.85-0.88
Kedjehastighet KTHBU KTHG m/s 0.77-0.81 0.72-0.77 0.63-0.67 0.77-0.81
Transportörkedja, typ M80

Delning/brottgräns mm/kN 100/80

Kedjehjul, tänder 8

Medbringare, material Stål

Transportsektion, bredd/höjd mm 200/335 300/335 400/335 400/335

Plåttjocklek drivdel, sida/botten mm 5.00 / 2.50

Plåttjocklek spänndel och transportsektion mm 2.50 / 2.00

Tjocklek, plastbotten mm 8.0

In- och utloppskupor mm 3.00/□180 3.00/□250 3.00/□300

H-Line 
KTHA. KTHBU & KTHG

40/51 
150 t/h

50/64
200 t/h

Kapacitet vid 750 kg/m³ KTHA t/h 168-175 213-222

Kapacitet vid 750 kg/m³ KTHBU KTHG  t/h 148-151 198-202

Kapacitet KTHA m³/h 224-233 284-296

Kapacitet KTHBU KTHG m³/h 197-201 264-269

Varvtal KTHA rpm 50-52

Varvtal KTHBU KTHG rpm 47-48

Kedjehastighet KTHA m/s 0.83-0.87

Kedjehastighet KTHBU KTHG m/s 0.78-0.80

Transportörkedja, typ M80-M160

Delning/brottgräns mm/kN 100-125/80-160

Kedjehjul, tänder 8. 10

Medbringare, material Stål/Plast

Transportsektion, bredd/höjd mm 400/510 500/510

Plåttjocklek drivdel, sida/botten mm 8.0/2.5

Plåttjocklek spänndel/transportsektion, sida/botten mm 4.0/2.5

Tjocklek, plastbotten mm 8.0

In- och utloppskupor mm 3.0/□300 3.0/□350
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