Salg og service af Suge - Blæseanlæg
Albjerg’s Maskintec A/S tilbyder opbygning af forskellige typer anlæg til ethvert
behov, monteret på tip-trailer, forvogn-hænger, tankvogn, container, mv.

Albjerg’s Maskintec A/S
Gl. Sognevej 3 ◦ DK - 5771 Stenstrup
+45 6226 2491 ◦ info@maskintec.dk

Salg og service af
Suge - Blæseanlæg

Opbygninger
Blæseanlæg

Suge - og blæseanlæg

4” - 5”

4” - 5” - 6”

Traditionelt eller hydraulisk trykket

Traditionelt eller hydraulisk trykket

Anvendes til bl.a. foder, korn, træpiller,

Anvendes til bl.a. korn, frø, mv.

træflis spåner, leca, mv.

Specifikationer
4” Blæseanlæg

5” Suge- og Blæseanlæg

6” Suge- og Blæseanlæg

Kompakt anlæg med 3-fløjet blæser.

Kompakt anlæg med 2-fløjet blæser.

Kompakt anlæg med 2-fløjet blæser.

Ca. 22 m ved 2100 omdr./min., 0,5 bar.

Ca. 31 m ved 2400 omdr./min., 0,5 bar.

Ca. 36 m3 ved 2400 omdr./min., 0,5 bar.

Blæser specifikation:

Blæser specifikation:

Blæser specifikation:

Vægt:

233 kg

Vægt:

161 kg

Vægt:

173 kg

Max tryk:

1,20 bar

Max tryk:

0,84 bar

Max tryk:

1,00 bar

Max rpm:

3400 omdr./min.

Max rpm:

2400 omdr./min.

Max rpm:

3200 omdr./min.

3

3

Dimensioner
Unit type

A

B

CA / CB

D

E

4" - PTB13

772

715

1001 / -

620

860

5" - H613

759

528

745 / -

610

850

6" - W614

824

528

750 / 806

610

850
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Komponenter
Sluser

Filterkasse

4” - 5” - 6”

5” - 6”

Rotor med faste vinger, vulkollan,

Aluminiumslåg med elektrisk skyllesystem.

gummilameller, afstryger, mv.

Runde filterposer for optimal skylning.

Slanger

Diverse

Stålslange 4” - 5” - 6”

Reservedele og komponenter

Galvaniseret, rustfri

til diverse typer suge - og blæseanlæg.

Gummislange 4” - 5” - 6”

Service og reparationer.

Produktion
Vi optimerer og udvikler hele tiden vores produkter. Det sker helt fra konstruktion- og opbygningsfasen,
til valg af leverandører.
Vi vil finde de bedste leverandører til vores produktion, således at vi kan opretholde en tilfredsstillende
kvalitet, samt sikre gode og stabile leveringstider.
På vores smede- og maskinværksted fremstiller og bearbejder vi emner som bruges i produktionen og
til montage. Vores maskinpark omfatter CNC-fræsere og -drejebænke, boreværk, søjleboremaskiner og
hydraulikpresse med relevante fittings.
Vores smedeafdeling udfører arbejde i konstruktionsstål, rustfrit stål og aluminium.
Vi gennemgår emnerne systematisk gennem hele produktionen for at sikre at kvaliteten er i top og de
mest anvendte komponenter og reservedele har vi altid liggende fast på lager.
Vi konstruerer og producerer gerne specialkomponenter i tæt samarbejde med kunden.
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Albjerg’s Maskintec A/S er en mindre familieejet maskinfabrik, beliggende i Stenstrup på Sydfyn.
Albjerg’s Maskintec blev grundlagt i 2006 som Traktorsalg.dk; en fritidsvirksomhed med salg og
reparationer af små landbrugsmaskiner produceret i Kina.
Den 1. juli 2009 blev virksomheden omdøbt til Albjerg’s Maskintec og begyndte at beskæftige sig med
Pneumatiske Transportanlæg med Peder Albjerg som ejer.
Med 30 års erfaring inden for branchen gik det stærkt og den 1. juli 2011 blev enkeltmandsvirksomheden omdannet til A/S, med indehaver Peder Albjerg som administrerende direktør og
sønnerne, Kenneth og Michael Albjerg som medaktionærer.
Den 15. december 2011 overtog Albjerg’s Maskintec A/S værkstedslokalerne på Gl. Sognevej 3 i
Stenstrup, som tidligere husede BNM Stenstrup. Herved er alle aktiviteter nu samlet på én adresse, og
med et produktionsareal på 3300 m2 har vi nu optimale betingelser for at øge produktionen, og give
vore kunder den bedst mulige service.

Albjerg’s Maskintec A/S har en klar vision om at lægge os i spidsen inden for udvikling og opbygning af
suge - og blæseanlæg.
Med traditionelle opbygninger og specialløsninger tilpasset lige nøjagtigt dit behov, er det vores mål at
yde den bedste og hurtigste service på markedet.

Kontakt
Kontakt Albjerg’s Maskintec A/S hvis du vil høre
nærmere om vore produkter eller for en
uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe dig
på vej!
Peder Albjerg:

pa@maskintec.dk

Lars Pommerencke: lp@maskintec.dk
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