
CONVEYOR



Single conveyor

Power & Free conveyor

AABO har specialisering  
indenfor mange forskellige  
transportsystemer, herunder:

•  Anvendes typisk til kontinuerlige, men variable  
   proceshastigheder på op til 10 m/min
•  Kardankæden kan føres i både horisontale og  
   vertikale retninger
•  Kan belastes med op til 100 kg. pr. løbende meter
•  Ophængsdelinger på 180, 270 eller 360 mm
•  Vandkølede løsninger til temperaturer op til 450 °C

•  Til at transportere meget store, komplekse  
   og / eller tunge komponenter
•  Proceshastigheder op til 8 m/min
•  Lastbommene kan føres i både horisontale og 
   vertikale retninger 
•  Hver vogn kan programmeres til at gennemgå  
   specifikke procesforløb
•  Kan leveres med skiftespor, vendesektioner,  
   vejeceller og hæve/sænkestationer

•  Anvendes i tilfælde hvor der ikke kræves  
   en automatisk fremføring af gods
•  Til produktion med lave kapacitetsbehov, men  
   høje krav til fleksibilitet
•  Til emner på op til 2.000 kg
•  Kan leveres med skiftespor, vendesektioner,  
   vejeceller, hæve/sænkestationer,  
   akkumuleringsbaner og sidetransportanordninger
•  Meget fleksibel og enkel procestransportløsning

•  Overhead- og gulv-systemer:
   (manuelle / semiautomatiske / automatiske)
   - baseret på single conveyor
   - baseret på Power & Free conveyor 
   - baseret på manuel conveyor

•  Kran-systemer
   (manuelle / semiautomatiske / automatiske)

•  Transportsystemer med stikvogn 

Manuel conveyor

CONVEYOR - 
EN DEL AF VORES BREDE PRODUKTPROGRAM
Komplette pulveranlæg   •   Komplette vådlakeringsanlæg
Forbehandlingsanlæg   •   Tørre- og hærdeovne 
Conveyorsystemer   •   Anlægsstyringer   •   Malekabiner
Frisk- og spildevandsbehandling   •   Køle- og flash-off zoner
Process-ventilationsanlæg



ENERGIBESPARENDE 
OG MILJØRIGTIGE LØSNINGER 
AABO kan tilbyde i forbindelse med vores conveyorsystemer:
Alle motorer leveres i henhold til IEC standarder    •    Frekvens styring af motorer

EKSEMPLER PÅ CONVEYORSYSTEMER 

AABO har et stort erfaringsgrundlag for procestransport af gods i forbindelse med overfladebehandlingsanlæg,  
herunder bl.a. brugen af diverse conveyorsystemer. 
I forbindelse med projektering og design af et overfladebehandlingsanlæg kan den logistiske opgave i mange tilfælde 
være lige så stor, eller i nogle tilfælde endda større, end selve den procestekniske, og her kan AABO rådgive og tilbyde 
den optimale processtransport-løsning. 

AABO har siden 1980 leveret adskillige og forskellige typer af conveyor løsninger - 
alle udført efter kundespecifikke krav og ønsker.

Manuel conveyor

Single conveyor

Power & Free conveyor



www.aabo.dk

Siden 1980 har E. Aabo Andersen A/S - i daglig tale AABO - 
stået bag udviklingen og produktionen af avancerede maleanlæg til virksomheder i hele verden. 

I dag er vi et af Danmarks førende og mest  innovative firmaer indenfor anlæg til  overfladebehandling 
med såvel pulver som vådlak.

Fra vores moderne fabrik i Svendborg projekterer  og fabrikerer vi alle overfladebehandlingsanlæg  
præcis efter kundernes ønsker og individuelle behov  og krav. 

Opstilling af anlæg foregår med AABO’s egne veluddannede  montører. Montørerne klarer også 
igangkøring af anlæg og  oplæring af personale.

Vi står også til rådighed i forbindelse med servicering af vores anlæg og  komponentleverancer.

E. Aabo Andersen A/S  .  Finlandsvej 6  .  5700 Svendborg  .  Danmark  .  Tlf. 62 22 00 11  .  www.aabo.dk  .  aabo@aabo.dk


