Produktionsanlæg

Materialehåndtering

Blandingsanlæg

Engineering

Båndtransportører

fibo intercon er en anerkendt
og førende leverandør af blande
anlæg og produktionsanlæg til
beton- og byggeindustrien.
Vores blandeanlæg leveres
som mobile, semi-mobile og
stationære blandeanlæg i mange
standardudførelser, og desuden
fremstilles blandere til specielle
formål.
Vi leverer komplette anlæg og
produktionsmaskiner til frem
stilling af diverse betonproduk
ter, og vi har inden for letbeton
stor erfaring med opbygning af
anlæg til fremstilling af helvægs
elementer, dækelementer og
bloksten.

Desuden udfører vi specialan
læg og -maskiner tilpasset den
aktuelle opgave.
I forbindelse med ovennævnte
produktområder har vi løbende
udviklet maskiner og udstyr
for transport og håndtering af
tilslagsmaterialer og færdig
produkter, og vores produkt
program omfatter derfor også
blandt andet:
- Doseringsanlæg med volume
trisk- eller vægtdosering
- Siloanlæg
- Transportudstyr for alle typer
tilslagsmaterialer
- Palleteringsanlæg for færdige
produkter
- Udstyr til cementindustrien

Silosystemer

Vi har vores egen el-afdeling for
software-udvikling og opbygning
af styretavler, som indgår i oven
nævnte anlæg og maskiner.
fibo intercon tilbyder endelig
aktiv rådgivning, projekterings
arbejde og projektstyring.
fibo intercon er en selvstændig
virksomhed med en lang historie
og en bred erfaring som maskin
leverandør til betonindustrien
og beslægtede områder.

Materialetransport

Vores produkter afsættes
worldwide.

Transportsnegle

Kopelevatorer
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Transportanlæg for håndtering af tilslagsog byggematerialer – det er lige os

Siloer

Båndtransportører

Komplet 400 t/h transportanlæg fra tippunkt til lagerfordeling udført for cementfabrik i Togo, Afrika.

Ilandføringsanlæg for sten- og
grusmaterialer.

Fødebånd.

Vejebånd til dosering af cementklinker.

fibo intercon kan tilbyde
alle former for båndtransportører – fra enkelte
transportører til komplette
transportsystemer med
elektrisk styring.
Transportørerne udføres
med enkel vange eller som
gitterkonstruktion og kan
leveres med båndbredde
for alle kapaciteter.
Doseringsbånd kan leveres
som vejebånd eller for
volumetrisk dosering.
Transportbånd leveres som
plane bånd, trugbånd eller
som bånd med kantlister.
fibo intercon leverer desuden
diverse delkomponenter
som f.eks.
● Driv- og strammeenheder
● Rullestel
● Løse transportruller
● Båndskrabere evt. med
hårdmetal

Eksempler på silotragte med materialeudtag.

Elektrisk styrepult for siloanlæg med
diverse transportsystemer.

Komplet højsiloanlæg med indtag og materialefordeling på siloloft samt udlevering til lastbil.

Stållamelbånd
Stållamelbånd for transport
af varme materialer
Udførelse og kapacitet
tilpasses opgaven.
Stållamelbånd
transporterer
varme letklinker
fra rotérovn
og køler.

Kopelevatorer
Kopelevatorer - en plads
besparende og samtidig
lukket løsning for materiale
transport til f.eks. siloloft.
fibo intercons kopelevator
fremstilles i industriel
udførelse og leveres i flere
standardstørrelser eller
efter opgave.

Eksempler på siloanlæg
med kopelevator.

fibo intercon tilbyder alle for
mer for siloløsninger tilpasset
den aktuelle opgave bl.a.:
●M
 odulopbyggede
højsiloanlæg
● Tipsiloer for placering i
jorden
● Runde siloer og beholdere
● Pålastesiloer for fyldning
med frontlæsser
Silosystemerne kan leveres
med elektrisk styring og
overvågning af materialeindtag og uddosering over
vægt eller volumetrisk.

Transportsnegle
Transportsnegle leveres som
rørsnegle eller trugsnegle for
transport af bulkmaterialer
som f.eks. cement, kul, sand,
aske, klinker m.m.
Sneglene udføres i mange
dimensioner og i materiale
efter ønske.

Specielle ophængslejer
anvendes ved lange snegle.

