
Produktblad

SORTERINGSUTRUSTNING
Borins tillverkar ett antal olika maskin för sortering  
av återvinningsfraktioner och annat material.

För att fylla kundernas behov använder sorterings-
maskinerna olika tekniker för att på ett så  
ekonomiskt sätt som möjligt behandla det specifika 
materialet.

Maskinerna konstrueras efter kundens önskemål vad 
gäller storlek och volymhantering.

Vi tillverkar även mindre hus där sortering utförs 
samt olika sorters blandare.

Sortering

SORTERING BORINS

MODELLER
•	 Skivsåll med trappdesign för sortering av 

pappersfraktioner.

•	 Skaksåll för sortering av finare material.

•	 Trumsiktar i olika storlekar för sortering av jord, 
bark och aska m.m.

•	 Sorteringshus byggd i stålstomme för 
utomhusbruk med inbyggd värme.

•	 Blandare används för att blanda olika sorters 
material i en roterande trumma.

Maskin - Teknik - Service



Sortering

SKAKSÅLL
Produktbeskrivning

Skaksåll SK-1500 ingår i en serie av såll för sortering 
av finare fraktioner av material.

Sållet har en mycket robust konstruktion och kan 
kundanpassas i olika bredder och längder.

SK-1500 har 30/13 sållhål och har en skakaxel som 
drivs av en 7,5 kW växelmotor.

Sållytan är på 3400 x 1270 mm och utrymmeshöjden 
är på 500 mm.

Sållet sitter på ett stativ och är normalt vinklat 
omkring 105 grader.

SKIVSÅLL
Produktbeskrivning

Skivsållet SL-1600T3 är ett trappsåll som används 
i större anläggningar för sortering av återvinnings-    
material bestående av pappersfraktioner.

I sållets första del sållas sopor och grus ned, i 
sållets andra och tredje del sållas tidningar ned. 
Slutmaterialet består av wellpapp.

Skivsållet består av tre sektioner med sorterings 
skivor av stål. Sorteringsskivorna är monterade på 
axlar som sitter på rad, vinklade i 23˚.

Axlarna i varje sektion är sammankopplade med en 
växelmotor via kedjor. Sektion 1 består av fyra axlar, 
sektion 2 och 3 har sju axlar vardera.

Sorteringskivorna består av två typer: 98 st runda 
med en diameter på 600 mm och 86 st ovala med 
ett mått på 600x400 mm. Skivorna är försedda med 
vassa kuggar.

Tre kuggväxelmotorer driver 18 st axlar via kraftiga 
kedjor. Kedjorna har självspänningsanordningar.

Sållet är lätt att underhåll och axlarnas lager smörjs 
vid ett antal fasta smörjpunkter.

Transportör med gummimatta och rullställ

Skraptransportör med medbringare och kedjedrift

SORTERING BORINS

Fördelar

•	 Stor kapacitet på ca. 15-20 ton/timme.

•	 Kraftig konstruktion.

•	 Lätt och billig att underhålla.

•	 Kuggväxelmotorer av hög kvalitét.

•	 Kan sammankopplas med befintliga 
transportörer.



Sortering
TRUMSIKT
Produktbeskrivning

Trumsikt TS är en serie av trumsiktar som används 
för sortering av matjord, kompostjord, barkmull, 
täckbark, sopor och aska från sopförbränningsverk 
m.m. 

Sållningen sker genom att materialet kommer in i 
en roterande trumma där allt finmaterial som går 
igenom siktens hål ramlar ut undertill på marken eller 
på ett transportband.

Sikten kan förses med en toppmonterad borste för 
självrengöring av trumman.

Trumsikten finns i tre fast längder; 7 m, 9 m eller 13 
m, men kan tillverkas i av kunden vald längd.

Även hålstorleken i sikten kan kundanspassas

SORTERINGSHUS
Produktbeskrivning

Sorteringshusen för återvinningsmaterial tillverkas 
för utomhusbruk med en bärande balkram och 
pelare av metallprofil.

Väggarna är förstärkta med helplåt där transport-
banden skall gå igenom. Dörrarna är byggda i stål 
och är brandsäkra.

Fönstren är kopplade och öppningsbara i 2-glas. 

Värmesystemet består av elelement och varmlufts-
aggregat för den inkommande friskluften. 

Golvvärme ger en behaglig grundvärme och ökar 
den komforten.

Trappor och gångplan för utrymningsvägar ingår.

All elinstallation inne i huset är inkopplat i ett elskåp 
med extra utrymme för inkoppling av transportörer. 

Transportör med gummimatta och kedjedrift

Transportör med stållameller och kedjedrift

SORTERING BORINS

Fördelar

•	 Finns i tre olika längder.

•	 Kan enkelt transporteras på ett lastväxlarflak.

•	 Hålstorleken i sikten kan anpassas efter kundens 
ändamål.
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BLANDARE
Produktbeskrivning

Blandare av olika typer används för att blanda 
specifika fraktioner såsom: bark, aska och 
slamprodukter med en viss torrhalt. Fraktionerna 
blandas i en stor trumma.

Fraktionerna som skall blandas töms i inmatningen 
och trumman roterar långsamt för att materialet 
skall blandas. Dessa förflyttas sedan ut ur trumman 
framtill om rätt vinkel på trumman är injusterad. 
Trumman roterar med hjälp av en motor som sitter 
på den övre ramen.

Maskinen består av fyra huvuddelar: undre ram, övre 
ram, trumma och inmatningen.

Ramarna sitter länkade framtill och kan höjas och 
sänkas i vinkel för att rätt få rätt fall på fraktionerna i 
trumman.

Teknik

•	 Diameter på trumman från 400 till 2000 mm.

•	 Längd efter kundens önskemål.

•	 Drivmotor från kända motorleverantörer.

•	 Godkända nödstoppslösningar.

Blandare med trumma på 2000 mm i diameter.


