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Egen produktion, stort lager og hurtig levering!
DIN SAMARBEJDSPARTNER FOR SIGTEMEDIER!
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DIN SAMARBEJDSPARTNER FOR SIGTEMEDIER!
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T-MODUL
Modulsystem egnet til fin / mellemgrov sigtning. Det modulære system bygger på en
trappetrinsudformning. Stratificering maksimeres og underkornene minimeres til en
optimal sigtning. Modulerne monteres nemt og hurtigt uden avancerede værktøjer.
Takket være T-moduls forskellige materialer og kvaliteter, kan vi optimere din proces for at 
få bedste ydelse og maksimal levetid.

T-Modul 300 x 600
T modul i slidstærkt gummi som passer til
de fleste formål. Udstansede huller.

T-Modul PU 300 x 600
T-Modul i polyuretan. Udmærker sig ved
egenskaber som høj holdbarhed og effekti-
vitet. Polyuretan har fremragende slidegen-
skaber ved vådsigtning. Støbte huller.

Side beskyttelse med fastspænding
Sidebeskyttelse for sigtens væg. Monteres 
med bolt i sigtens væg. 185x600x25.

T-Modul 300 x 600 HD
T-modul med ekstra forstærket ramme de-
signet til krævende formål, hvor holdbar hed 
og levetid er i fokus. Støbte huller.

T-Modul 300 x 600 40 shore
Et T-modul der er ekstra fleksibelt. Anvendes 
til materialer der er svære at sigte og mate-
rialer med høj fugtighed. Udstansede huller.

Sidebeskyttelse Polycer  
med fastspænding
Sidebeskyttelse for sigtens væg. Monteres 
med bolt i sigtens væg. 185x600x25

SIGTEMEDIE
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S-MODUL
Modulsystem egnet til fin / mellemgrov sigtning. Modulsystemet fås både som et almindeligt 
fladt sigtedæk eller en trappetrinsudformning. Modulerne monteres nemt og hurtigt uden avan-
cerede værktøjer. Takket være S-modulets forskellige materialer og kvaliteter, kan vi optimere 
din proces for at få den bedste ydelse og maksimal levetid.

S-Modul 300 x 600
S-modul i slidstærkt gummi som passer til 
de fleste formål. Udstansede huller.

S-Modul 300 x 600 HD
S-modul med ekstra forstærket ramme de-
signet til krævende formål, hvor holdbarhed 
og levetid er i fokus. Støbte huller.

S-Modul PU 300 x 600
S-Modul i polyuretan. Udmærker sig ved 
egenskaber som høj holdbarhed og effektivi-
tet. Polyuretan har fremragende slidegenska-
ber ved vådsigtning. Støbte huller.

S-Modul 300 x 600 40 shore
Et S-modul der er ekstra fleksibelt. Anvendes 
til materialer der er svære at sigte og materi-
aler med høj fugtighed. Udstansede huller.

Sidebeskyttelse med fastspænding
Sidebeskyttelse til sigtens væg. Monteres 
med bolt i sigtens væg. 185x600x25.

Sidebeskyttelse Polycer  
med fastspænding
Sidebeskyttelse til sigtens væg. Monteres 
med bolt i sigtens væg. 185x600x25

SIGTEMEDIE
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I-MODUL
Et modulsystem der er helt fladt, og er bygget på langsgående stålprofiler. Systemet er
en let konstruktion, og er bedst egnet til fin / mellemgrov sigtning. Fås i 40-90 shore

I-Modul I
I-Modul I i polyuretan. Udmærker sig ved 
egenskaber som stor slidstyrke og effekti-
vitet. Hullerne er udført med konisk form.

I-Modul A-I
I Modul A-I, sidemodul.

I-Modul A
I-Modul A, sidemodul med indstøbt kærv i 
profil.

Side beskyttelse inkl. adapter H135
Side beskyttelse med gode slidegenskaber, 
tilpasset til I-modulet.

PE 150 x 50 x 1000
Sidebeskyttelse tilpasset til nem montering 
med kiler.

Nocking bar
Kærv i profilen til montering af I-Moduler.

SIGTEMEDIE
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M-MODUL
Modulsystem bygget op med langsgående stålprofiler der giver et helt fladt sigtedæk.
M-modulet har standardmål på 305 x 305 mm, men kan også fås i målet 305 x 610 mm.
Monteres enkelt ved hjælp af de medfølgende monteringspropper. M-modulet er egnet til
fin- til mellemgrov sigtning.

M-Modul 30 mm
M-modul i polyuretan er en let og stabil 
konstruktion. Støbt med koniske huller.

M-Modul 40 mm
Støbt med koniske huller.

M-modul Montering
Tilpassede monteringspropper.

PE 150 x 50 x 1000
Sidebeskyttelse tilpasset til nem montering 
med kiler.

SIGTEMEDIE
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SP CORD
Sigtedug med fals til opspænding, lavet af en meget slidstærk gummi. SP Cord har et bredt
anvendelsesområde, der strækker sig fra fin sigtning til en grov sigtning. SP Cord skræddersyes
alt efter sigtning og anvendelse. Ved sigtebredder på 1.500 mm, anbefaler vi, at der anvendes 
et midternedhold.

SP Cord
False til sidespændte duge.

SP Cord
False til længdespændte duge, altid med 
overlap.

SP Cord PU
SP Cord PU er lavet af polyuretan, og har en 
kraftig ståltråd indstøbt. Dette giver et stort 
sigteareal og meget lang levetid. Anvendes til 
fin sigtning.

SP Wire PU
SP Wire PU Polyuretan har en meget kraftig 
ståltråd fastgjort til falsen. Egenskaberne er 
høj slidstyrke og effektivitet. Hullerne er støbt 
med konisk form. Polyuretan har fremragen-
de slidegenskaber ved vådsigtning.

SP Wire PU-false
False tilpasses efter indspændingstype.

SIGTEMEDIE
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SP FLOW
SP Flow har unikke funktioner, der giver et stort sigteareal.
Anvendes når kapacitet og rensigtning prioriteres. Meget nemt at montere og fleksibel sigtedug 
med lav vægt. Lavet af polyuretan med indbygget ståltråd som forstærkning.

Flow SP Rib
Flow SP Rib er en sigtedug af polyuretan som har et ekstremt stort sigteareal og er velegnet til
svært sigtbare materialer. Kan laves i blød 50 Shore A PU for ekstra fleksibilitet. Bedst egnet 
til fin / mellemgrov sigtning.

SP Flow  
SP Flow har koniske huller, ideel til finsigtning.

SP Flow Falsar
False tilpasses efter indspændingstype.

SIGTEMEDIE
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Flip Flow Rails
Flip Flow Rails er en meget fleksibel sigtedug 
i polyuretan. Dette øger stratificeringen af 
materialerne. Med sin enkle fastgørelses-
måde giver Flip Flow Rails kun et kort 
ophold ved skiftning af dug.

Nock on profil
Nock on Profil, liste til fastgørelse.

Flip Flow
Flip Flow har lignende egenskaber som Flip 
Flow Rails. Monteres med bolt.

FLIP FLOW

SIGTEMEDIE
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SP Panel US
SP Panel US er konstrueret med en stål-
ramme og en kraftig trådarmering.

SP Panel US PU
Lavet af polyuretan med indstøbt stål-
ramme. Egenskaberne som høj slidstyrke 
og effektivitet. Polyuretan har meget gode 
slidtageegenskaber ved vådsigtning. Huller-
ne er formstøbt med en konisk form, som er 
en stor fordel ved vådsigtning. Ideel til fin / 
mellemgrov sigtning. SP panel US PU kan 
også fremstilles med et overlap.

SP PANEL US
Forspændt sigtedug lavet af gummi af høj kvalitet, der er særdeles slidstærk. SP panel US er 
bedst egnet til mellemgrov sigtning. Nem at installere, fordi der ikke kræves opspænding.  
Fås i mange størrelser og tykkelser, tilpasses til den ønskede anvendelse.

SIGTEMEDIE
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SP PANEL
Selvbærende sigtedug lavet af ekstremt slidstærkt gummi støbt på en meget kraftig stålram-
me. SP-panelet er bedst egnet til grovsigtning. Med denne selvbærende sigtedug kan sigten 
 udnyttes maksimalt.

SP RIBB
Selvbærende sigtedug med overstrømsliste lavet af ekstremt slidstærkt gummi støbt på en 
 meget kraftig stålramme. SP Ribb bruges hovedsageligt til grovsigtning.

Egenskaber:
Ribberne løfter materialerne fra sigte-
overfladen, hvilket giver længere levetid og 
hurtigere sigtning.

SIGTEMEDIE
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UP 1
Understødningsliste til fladjern 6-8 mm.

UR C-18 & UR C-22
UR-liste til C-profiler.

MH 75x50
Midternedhold monteres med bolt.  
Fås forboret og uboret.

SL Komplet
Sidefastgørelsesliste til forspændt og s elv-
bærende sigtedug. Monteres med T-bolt.

SL Jumbo
Ved stort slid.

SL Tolk
2-14 mm.
8-23 mm.

MHS inkl. J-bolt
MHS midternedhold monteres med J-bolt.

MH 125 x 75
Midternedhold som monteres med bolt.  
Fås forboret og uboret.

LT2
Understødningsliste til T-profil.

Tætningsliste
EPDM-liste.
Silikoneliste.

UR 1 & UR 2
Understødningsliste til fladjern 8-10 mm.

UR 3
Understødningsliste til fladjern 12 mm.

TILBEHØR



14

Renselænker
SPG Y-lænker har, med sit specielle design, en unik evne til at forhindre ophobning og tilstopning. SPG Y-lænken er let at montere og  
afmontere efter behov. Egnet til alle sigter og leveres i den ønskede længde. SPG Y-lænken er lavet af slidstærkt polyuretan, som giver en 
meget lang levetid. Anbefales primært til stålvæv.

Rensebolde
Bolde i forskellige størrelser og kvaliteter.

TILBEHØR
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Støvtætningsdug 2 mm
Støvtætningsdugen forhindrer støv og støj. Fås i forskellige kvaliteter, herunder brandhæmmende for højere temperaturer.  
Fås i forskellige bredder og længder.

Sprøjtedyse
Sprøjtedyser til vask og støvkontrol. 
Klarer vandtryktryk fra 30 til 300 kPa.
Åbninger i forskellige størrelser tilpasset ¾ tomme. Giver en skarp
og defineret vandstråle.

Gribestrips
Klemlister til montering af 
støvtætningsdug.

TILBEHØR
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SP Wearplate
SP Wearplate har en stålbeklædt bagside
og er egnet til alle typer sigter, trucklad
og slisker. Tilpasses efter behov, monteres 
med bolte beskyttet af gummipropper.
Fås i tykkelser på 30, 50, 75, 100, 125 mm.

Gummiprop
Gummipropperne er tilpasset til to forskellige
dimensione

SP Weartracks
SP Weartracks er lavet i vores slidstærke
gummikvalitet med indstøbte aluminium-
skinner. Perfekt til foring i fødebeholdere 
sigtebeholdere og slisker. Monteres let
med enkle T-bolte. Fås i tykkelser på 50,
75, 100 mm.

SP Wearbeam
SP Wearbeam perfekt til vaskebeholdere,
stenbeholdere og fødningsbeholdere
ved kegleknuseren. Lavet af vores holdbare
gummikvalitet med støbt aluminiumskinne.
Monteret sikkert og enkelt med T-bolt.

SP Wearbeam PE
SP Wearbeam PE, anvendes hovedsagelig 
til pålastningsområdet på transportøren. 
Monteres sikkert og enkelt med T-bolt. 
Mindsker antallet af driftsstop og forlænger 
levetiden på transportøren og båndet. Fås i 
to forskellige tykkelser.

Produkter til fødere, trucklad, sigtebeholdere og slisker med funktioner til at beskytte og re-
ducere støjniveauer. Vi har udviklet vores egen slidstærke gummikvalitet, der er optimeret for 
disse produkter. Takket være vores egen gummiproduktion, kan vi skræddersy løsninger til dine 
formål.

SLIDBESKYTTELSE
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SP Wearlining
Kan nemt afkortes til den ønskede størrelse 
og pasform på stedet. SP Wearlining 60 fun-
gerer bedst til fine / mellemgrove materialer. 
Har gode slidegenskaber og fås i forskellige 
tykkelser.

SP Wearlining CR
SP Wear Lining CR, fungerer godt til fine
materialer. Har meget høj slidstyrke og gode
glideegenskaber.

Kantgummi
Kantgummi fås i mange forskellige bredder 
og tykkelser.

Båndskraber
Båndskraber fremstillet i 95shA, både
slidstærk og let at montere. Fås i 
forskellige størrelser.

Wearlining 1000
Wearlining 1000, fungerer godt til fine /
mellemgrove materialer. Har gode slidegen-
skaber. Forhindrer vedhæftning. Anvendes til
blandt andet foring i fødebeholdere, som 
slidbeskyttelse.

SP Wearlining PU
SP Wear Lining PU, fungerer godt til fine
materialer. Har meget høj slidstyrke og gode
glideegenskaber.

SLIDBESKYTTELSE
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RULLER

SKRABERE

Flat rulle

H-type

M-type

Gummibelagt rulle

F2-type

Disc rulle

HF-type

R-type

Kantstyrerulle

Alle ruller kan fås i diameter 63, 76, 89, 102, 127, 133, 159, 194mm, og med alle længder og aksel typer. 
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SP Panel US monteret i vaskerum.

Polyuretan sigtedæk.

Kundetilpasset SP Panel PU.

Flip Flow.


