matriser og rulleskall

– mange varianter og høy kvalitet til konkurransedyktige priser!

• høykvalitets krom stål
• optimalt hullmønster
• opp til 1.400 mm diameter
• hulldiameter fra 1,5 til 30 mm
• korrosjons- og syrebestandig
• glattpolerte hull
• høy slitestyrke

Vi kan tilby høykvalitets matriser og rulleskall til alle typer pelletsproduksjon fra
vår tyske samarbeidspartner Graf. Dette er en tysk spesialprodusent med mer
enn 35 års erfaring. Spesialkompetanse og avansert produksjonsutstyr gjør at
de kan tilby produkter av meget høy kvalitet til konkurransedyktige priser.
Kvaliteten sikres ved å benytte råmaterialer i spesialherdet stål, avanserte boremetoder (med oljekjøling) og spesielle herdemetoder – bla
vakuumherding
Vi kan tilby matriser og rulleskall for de fleste typer pelletspresser, og kan
levere et bredt spekter av hulltyper, hullmønstre og dimensjoner.
Se baksiden for ytterligere detaljer!

tilpasses utstyr og produksjonsbehov
– vi hjelper deg ved bestilling av matriser og rulleskall

matriser - dimensjoner, boring mm
Vi hjelper deg gjerne med å finne det rette produktet for deg! For å
levere riktig type matrise trenger vi opplysninger om;
• Fabrikat og modell av pelletpresse
• Dimensjoner på matrisen (se skissen til venstre)
• Pelletstørrelse
• Hullmønster (bestemmes normalt av produsenten)
• Hulltype/undersenkning (se nedenfor)
velg hulltype/undersenkning
ID = Indre diameter (Inner Diameter)
TT = Total tykkelse (Total Thickness)
OW = Full bredde (Overall Width)
TW = Sporbredde (Track Width)
PD = Pellet diameter (Pellet Diameter)
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Normal undersenkning
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Dyp undersenkning og ekstra komprimering
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Underboret undersenkning
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Bakboring
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rulleskall - dimensjoner mm
For å levere riktig type rulleskall trenger vi opplysninger om;
• Fabrikat og modell av pelletpresse
• Dimensjoner på rulleskall (se skissen til venstre)
Rulleskall kan leveres med rillet eller perforert overflate. Rulleskall i
rillet utførelse kan leveres med ulike rillemønster, se nedenfor;

OD = Ytre diameter (Outside Diameter)
ID = Indre diameter (Inner Diameter)
OW = Full bredde (Overall Width)

Standard rilling

Fin rilling
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• oslo tlf 23 05 28 00 • trondheim tlf 73 87 60 00 • klepp tlf 51 78 83 00

