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 Kompaktering af alle produkter i f.eks. kasser, paller og big bag 

 Separere eller adskille klumper i produkter 

 Kompaktering af beton og ildfaste støbninger 

 Vibrationstest af materialer og produkter 

 Elektrisk- eller pneumatisk drevne vibrationsborde 

 Kan leveres med egen styring for op til 15 til 100 Hz frekvens 

 Kan leveres i alle størrelser til lige netop kundens ønsker 

Som Danmarks førende leverandør af vibrationsløsninger til alle industrier, kan vi naturligvis også tilbyde et bredt udvalg af 

kundetilpasset vibrationsborde for rullebaner. 
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 Pneumatisk vibrationsbord for at vibrere løs støbeaffald ud af 30 Kg. støbte cylinderhoveder 

 Vibrationsbordets overdel løftes op mellem rullerne ved hjælp af pneumatisk bælge 

 Vibrationsbordet leveres med en lille styring af pneumatikken, som er integreret med rullebanens styring 

 Pneumatisk vibrationsbord for at kompaktering af støbte plastik komponenter i kasser. 

 Vibrationsbordets overdel løftes op mellem rullerne ved hjælp af pneumatisk bælge 

 Vibrationsbordet leveres med en lille styring af pneumatikken, som er integreret med rullebanens styring 
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 Pneumatisk vibrationsbord for kompaktering af fint pulver 400 Kg i tønder for medicinalindustriel. 

 Vibrationsbordets overdel løftes op mellem rullerne ved hjælp af pneumatisk bælge 

 Vibrationsbordet leveres med en lille styring af pneumatikken, som er integreret med rullebanens styring 

 Elektrisk vibrationsbord for kompaktering af byggematerialer 350 Kg. tromler 

 Vibrationsbordets overdel løftes op mellem rullerne ved hjælp af pneumatisk bælge 

 Vibrationsbordet leveres med en lille styring af pneumatikken, som er integreret med rullebanens styring 
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 Pneumatisk vibrationsbord for kompaktering af 150 Kg. fint pulver i tønder 

 Vibrationsbordets overdel løftes op mellem rullerne ved hjælp af pneumatisk bælge 

 Vibrationsbordet leveres med en lille styring af pneumatikken, som er integreret med rullebanens styring 

 Elektrisk vibrationsbord for kompaktering af 500 Kg. pulver i tromler 

 Vibrationsbordets overdel løftes op mellem rullerne ved hjælp af pneumatisk bælge 

 Vibrationsbordet leveres med en lille styring af pneumatikken, som er integreret med rullebanens styring 
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Eksempler på andre kundetilpassede vibrationsborde for rulletransportører 


