Vi gør det lettere
for vore kunder

Gammeldags værdier
i moderne indpakning
Skanroll er stiftet i 1984 og er en ordreproducerende
virksomhed. Vi udvikler, projekterer, tegner og producerer
avancerede transport- og sorteringsmaskiner til kunder
i både ind- og udland.
Vi er bygget på gammeldags værdier i moderne indpakning. Skanroll har rod i de traditionelle dyder, hvor
en aftale er en aftale, og kunderne kan regne med, at
vi holder, hvad vi lover. Vi sætter en ære i at levere
løsninger af en høj kvalitet. Løsninger, der virker – 24
timer i døgnet.
Samtidig er vi også en innovativ og fleksibel organisation med fingeren på pulsen og topmoderne faciliteter,
såsom de nyeste tegneprogrammer, moderne teknologi, CE-mærkninger, og dokumentation, der følger de
nyeste forskrifter. Naturligvis er vi også miljøbevidste.
Innovative udviklingsprojekter
Et team af dygtige og kreative medarbejdere har en
sjov og udfordrende hverdag, når vi går ind i store og
små udviklingsprojekter med vores kunder. Vi er med
fra første designfase, til det endelige produkt står klar
i kundens produktion. Vi designer, tegner, prissætter,
konstruerer og producerer – og alle dele fremstilles i
vores egen produktion.
Det kræver dygtige håndværkere og konstruktive
udviklere, og det har vi hos Skanroll.

Intern transport

Affald og genbrug

Råstofindvinding

Skanroll producerer alt i rullebaner, kædebaner, bånd-

Maskinanlæg til industrien

Hos Skanroll er cleantech også et vigtigt forretnings-

Skanroll har rødder tilbage i råstofindustrien, og vi

baner og transportører til håndtering af både stort

Skanroll projekterer og fremstiller maskinanlæg og

område. Vi har siden virksomhedens start taget del i

betragter os selv som specialister inden for sortering og

og småt. Vi er leveringsdygtige i både enkeltstående

montagelinjer til industrielle formål. På baggrund af

mange projekter vedrørende affald, miljø og genbrug.

transport af sten, sand og grus.

maskiner og komplette, nøglefærdige løsninger, inklu-

kundens ønsker udarbejder vi et projektforslag, og

Derigennem har vi fået stor erfaring i områder som

Vi kan producere og reparere alt inden for rundsorte-

sive styring, montage m.m.

når den rigtige løsning er fundet, tegner vi alt op på

tromlesortering og intern transport af affald. Gennem

ringsanlæg, transportører og fødesiloer til råstofindu-

vores egen tegnestue i enten 2D eller 3D. Vi påtager

årene har vi projekteret udstyr til håndtering af mange

strien. Baseret på vores store erfaring inden for design

Skanroll leverer også relaterede reservedele og kompo-

os gerne hele projektstyringen inklusive montage og

forskellige affaldstyper såsom sorteringsanlæg til

og dimensionering kan vi, sammen med kunden, udvikle

nenter som f.eks. transportruller, sliddele, træktromler

indkøring af anlægget.

bilskrot, træaffald, industriaffald og husholdningsaffald.

en løsning, der passer til kundens behov og ønsker.

Transport af løst gods

Genindvindingsindustrien

Skanroll fremstiller alt udstyr med fuld dokumenta-

Vi kan producere alle slags transportører og

Skanroll har produceret adskillige transportsystemer

tion, så det er uproblematisk at bestille reservedele.

Paller og kasser

båndbaner til stort set alle slags emner eller gods.

og specialmaskiner til genindvindingsindustrien.

Vi fremstiller alle maskiner på vores eget værksted og

Vi har produceret utallige rullebaner, kædebaner, bånd-

Skanroll strækker sig helt fra den lille, flade båndbane

Heriblandt affaldssystemer til neddeling og genbrug af

benytter udelukkende kvalitetskomponenter, så vi kan

rullebaner m.m. Det er alt sammen udstyr tilpasset til

til store, trugformede transportører med en båndbred-

hårde hvidevarer, knusning af gamle vinduesrammer,

stå inde for kvaliteten af det udstyr, vi leverer.

den enkelte kundes behov og til de emner, der skal

de på op til 2 meter. Vi leverer transportører komplet

glassortering og håndtering af elektronikskrot.

transporteres.

med inddækning, understel, træk og afskrabere efter

Igennem et stærkt og veludbygget netværk af sam-

kundens ønske.

arbejdspartnere er vi klar, hvis et affalds- eller

og vendetromler til transportører og andre interne
transportsystemer.

genindvindingsprojekt kræver specialviden.

Udviklingsprojekter

Komponenter og reservedele

Hos Skanroll er vi ordreproducerende, hvad enten det

Kunden henvendte sig med ønsket om at finde en kom-

Hos Skanroll producerer og lagerfører vi mange forskel-

Valser og tromler

drejer sig om enkeltstående maskiner eller komplette

petent samarbejdspartner, som kunne varetage både

lige typer komponenter til interne transportsystemer.

Vi designer og producerer alle former for drivtromler,

løsninger til industrien. Dermed er mange af vore projek-

udvikling, produktion og installation af en færdig løsning

Det være sig transportruller, valser og tromler samt an-

træktromler, vendetromler, valser og løstromler for

ter rene udviklingsprojekter.

til at håndtere baggage i afgangs- og ankomsthaller i

dre delkomponenter og reservedele. Alt sammen bliver

transportanlæg, der anvendes i industrien.

forskellige lufthavne rundt omkring i verden.

produceret på vores fabrik i Kjellerup, og vi er kendt for

Vi lægger meget vægt på at være fleksible og at

at producere i høj kvalitet med kort leveringstid.

kunne levere valser og tromler i specielle udførelser

Vi kan tilbyde at være med helt fra start – fra afgrænsning af problemstillingen, projektforslag og videre

med kort leveringstid.

over design, konstruktion og tegning til produktion

Transportruller

og endelig montage, samt indkøring hos kunden. Vore

Skanroll er producent af stort set alle typer trans-

Komponenter

konstruktive udviklere og dygtige håndværkere sørger

portruller, bæreruller og styreruller samt rullestel. Vi

Skanroll benytter i produktionen af transportruller en

for at projektet lever op til kundens forventninger.

fremstiller stålruller i spændet ø30 – ø159. Desuden

lang række komponenter, såsom lejer, kædehjul, tæt-

Hver opgave har en fast tilknyttet projektleder, der

producerer vi plastruller, ruller i aluminium og rustfrie

ninger og diverse gummiovertræk til ruller og er derfor

sammen med smede og montører afleverer den ende-

materialer.

lagerførende i disse komponenter.

lige løsning hos kunden.

Alle rullediametre laves både som u-drevne ruller eller

Ligeledes ligger vi inde med de mest almindelige typer

som drevne ruller med påsvejste kædehjul. Akselud-

diskos- og chokskiver til montering på bære- eller

Senest har Skanroll været med i et spændende ud-

førelse og eventuel pålægning af gummimateriale

returruller, samt beslag til montering af vore returruller

viklingsprojekt indenfor bagagehåndtering i lufthavne.

tilpasses ligeledes den enkelte kundes ønske.

på transportører.
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