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Helautomatiska spånhanteringssystem för krossning och avoljning av spånor. 

� Bättre betalt för torra spånor
� Volymreducering av material ned till 20% av ursrpungsvolymen
� Nästan 100% återvinning av skärvätska
� Kompakt design och helautomatisk drift
� Låg energiförbrukning
� Enkelt underhåll

Volvo Construction Equipment AB i Eskilstuna 
Spånhanteringsanläggning med tippficka, spånkross, centrifug och utmatningstransportör 

Svängrännor för maximal fyllnadsgrad i containers. När containern är fylld 
flyttar svängrännan automatiskt över till nästa container. 
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Spånkross typ Vmax 

Vmax spånkrossar är en robust och kompakt konstruktion avsedd för krossning av metallspånor av 
stål, titan, aluminium, mässing, gjutjärn och smidesstål. Genom att krossa spånor erhåller man en 
volymreducering med upp till 80% av ursprungsvolymen beroende av material.   

Smidesstål och andra tuffa material är inga problem för Spånkross typ Vmax, den robusta 
konstruktionen med slitdelar i manganlegerat höghållfasthetsstål garanterar maximal slitstyrka och 
driftsäkerhet. 

Spånkross Vmax är standardutrustad med automatisk skrotbitsavskiljning där mindre skrotbitar i 
spånlådan avskiljs till en separat låda.  

Kapacitet (kg/tim)* 
Typ Stål Rostfritt Aluminium Mässing Effektbehov 

Vmax 200 200 100 75 300 3,0 

Vmax 400 600 300 200 1 000 4,0 

Vmax 600 1 200 600 500 2 400 5,5 

Vmax 800 2 000 1 000 750 4 000 7,5 

* Riktvärde, beror av spånors beskaffenhet och utformning.
Provkrossning utförs efter erhållande av order för att säkerställa kapacitet 

Funktion 
Matning till kross sker genom att antingen tippa 
spånlådan direkt i krosstratten med en truck eller 
via en lådlyft, alternativt kan spånor tippas i en 
lamelltransportör med tippficka, vilken matar 
materialet till spånkrossen. 

I spånkrossen sker en grovkrossning av 
spånbollar genom att materialet sönderdelas med 
hjälp av en roterande krossarm vilken sliter isär 
materialet mot mothåll placerade i krosstratten. 
De sönderdelade spånbollarna faller sedan ned i 
botten av krosstratten där en finare krossning 
sker. Ett krosshjul roterar och mal sönder 
spånorna, vilka därefter matas ut till en 
underliggande transportör för vidare transport till 
spåncentrifug, spånlådor eller spåncontainers. 
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Spåncentrifuger 
Kontinuerligt arbetande centrifuger och centrifuger med lyftbotten 

Funktion 

Typ Scoro – Kontinuerligt arbetande spåncentrifuger. 
Spåncentrifug typ Scoro är en kontinuerligt arbetande centrifug för avoljning av korta  
metallspånor.  De oljebemängda spånorna matas via inloppet och faller ned till centrifugtrumman. 
Trumman är utformad så att spånorna rör sig uppåt och passerar ett siktgaller. När spånorna 
passerar siktgallret pressas vätskan genom detta och de torra spånorna faller över kanten och ned 
i spånlådan. Vätskan som passerar siktgallret leds ned till en behållare för att återanvändas i 
produktionen. 

Typ Hydramax – Centrifuger med lyftbotten 
Spåncentrifug typ Hydramax arbetsprincip har en specialfunktion i form av en sk. lyftbotten-
konstruktion. När spånorna matats ned till centrifugtrummans botten lyfts de sakta uppåt genom 
att botten av centrifugen höjs sakta så att spånornas passage förbi siktgallret sker kontrollerat 
under en längre tidsperiod vilket medför en extremt effektiv avoljning med mycket låg 
restfuktighet. De torra spånorna faller sedan över kanten på trumman och vidare ned i en 
spåncontainer eller transportör för vidare matning. Vätskan som passerar siktgallret leds ned till en 
behållare för att återanvändas i produktionen. 

Kapacitet * 
Typ (kg/tim) Effektbehov 

Scoro Z3 180 2,2 
Scoro Z4 350 3,0 
Scoro Z5 750 4,0 

Hydramax 4 1200 3,0 
Hydramax 5 2000 5,5 
Hydramax 6 3500 7,5 

* Riktvärde, beror av spånors beskaffenhet och utformning.

� Lång livslängd

� Hög driftsäkerhet

� Slitdelar av manganlegerat
höghållfasthetsstål

� Optimal centrifugering av spånor

� Kompakt design

� Mycket låga underhållskostnader

� Servicevänlig


