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HÖG PRECISION MED VS 1220
VS 1220 är utvecklad av Norditek för att separera lättare
material från tyngre.
Maskinens öppna konstruktion gör den enkel att underhålla och att driftstopp minimeras. Mängder av inställningsmöjligheter möjliggör en separation med mycket
hög precision.
Båda modellerna kan sammankopplas till alla typer av
siktar med stackläggare, förslagsvis tillsammans med
Backers Stjärnsiktar för siktning och rening av alla sorters bränsle där mycket hög kvalitet och kapacitet är
viktigt. Prova på ditt material genom att hyra, köpa eller
leasa en vindsikt.

SKILJER LÄTT FRÅN TUNGT
Städbark
Industriavfall
Slagg		
Kompost

Särskilj sten ur bark
Särskilj sten, plast och trä
Särskilj oförbränt material ur slagg
Särskilj plast ur kompost

TEKNISKA DATA VS 1220

TRANSPORTDIMENSIONER:

Effekt:

17,25 kW

Föreslaget elverk:

35 kVA

Max kapacitet:

150 m³/h*

Inmatningshöjd:

Justerbar 2,2–3,7 m

Vikt:

2,5 ton

Nödstopp:

2 st

Stödben:

Justerbara stödben.

Fäste för flytt av sikten:

Volvo BM-fäste (stora
modellen)

* Kapaciteten påverkas av materialets fukthalt,
fraktionsstorlek, densitet m. m.

2169

Transportör för lätt och/eller tung fraktion
Frekvensstyrd fördelningsrulle för exakt separation
Reversibel fördelningsrulle
Plog, utjämnare, fördelare för alla typer av material
Dammkapsling
Delningsplåt för framtagning av en tredje fraktion
Eldriven spaltjustering
Vattendysor för dammbekämpning
Fjärravläst timräknare för uthyrningsmaskin
Magnetisk drivtrumma på utmatningstransportör
Heavy duty-accelerator för pålastning av material
större än 500 mm
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DIMENSIONER I DRIFTLÄGE:
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VS 1220 TILLBEHÖR

2695

4269

2500

OM NORDITEK
Norditek AB har exklusivt återförsäljarskap för ett flertal tillverkare av
kross-, och sorteringsutrustning. Vi säljer, finansierar eller hyr ut utrustning. Norditek har över 300 st sålda maskiner i Sverige, varav c:a 50 % är
placerade inom grus och berg och 50 % inom återvinningsektorn. Vi har
alltid gott om reservdelar, maskiner och idéer, så tveka inte att kontakta
oss om ni behöver hjälp.

VÅRA TRE SEGMENT
Inom dessa tre områden har vi kompletta maskinlösningar, dvs. kross, förkross, sikt, eftersikt, vindsikt och metallseparering.

Norditek AB
Stora Åvägen 21
436 34 Askim
031-780 24 60

Norditek AB
Förrådsvägen 15
918 31 Sävar
090-71 22 00

info@norditek.se
www.norditek.se

