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Konstruksjon o
Duun Sandstrøere
Vi har et bredt og solid program med sandstrøere og har over tid brukt mye tid på konstruksjon, testing
og innhenting av brukererfaringer. Vi vil takke alle som har deltatt i utviklingen av produktene og vi bruker tilbakemeldinger fra kunder fortløpende for å kunne utvikle oss og levere stadig bedre produkter.
Aktiv bruk av nye materialkvaliteter
Det er kontinuerlig utvikling innenfor stålmaterialer og kvaliteter. Nye kvaliteter (såkalte høgfaste stålkvaliteter fra 500 og oppover) gir langt høyere deformasjonsstyrke enn de tradisjonelle. Slike materialer
er spesielt godt egnet for sandstrøere som skal ha stor kapasitet og lav egenvekt. Vi arbeider hele tiden
aktivt med å utnytte disse kvalitetene for å gi høyest mulig deformasjonsstyrke.
Høy produksjonskompetanse
Vi har også lang erfaring med leveranser av komplekse konstruksjoner og komponenter til annen industri. Dette innebærer store krav til utførelse i form av finish og krav til konkurranseevne. Bedriften har
tilfredsstilt disse kravene og gjennomført omfattende investeringer for å være konkurransedyktig. Siste
tiltak i denne sammenheng er investering i et av Europas mest moderne FMS robotanlegg for automatisert sveising. Samlet er dette bakgrunn for å kunne tilby stadig bedre produkter.
Made in Norway
Samtlige av våre produkter produseres ved vår fabrikk i Åsen i Trøndelag. Vi anvender i stor grad egenproduserte nøkkelkomponenter for å sikre best mulig funksjon og kvalitet på våre maskiner.
Kvalitet er billigst i det lange løp.
Bruken av en sandstrøere krever stor slitestyrke og driftssikkerhet. All erfaring tilsier at kvalitet er billigst
pr. år gjennom produktets levetid og nettopp derfor en god grunn til å velge Duun sandstrøer.
Det beste stålet og den beste overflatebehandlingen
Gul stålbit er i handelskvalitet og rød stålbit er i høgfast stål som vi benytter i våre produkter. Ved å klemme sammen til endene møtes, ser man
forskjellen på bruksegenskapene.

Når man slipper opp trykket på stålbitene ser man at den gule delen er
deformert og mens den røde fortsatt har sin opprinnelige form.
Stålet vi bruker har mye høyere strekkfasthet og tåler derfor langt mer før
varig deformasjon. Dette er meget viktig for produkter som utsettes for
hardt bruk. Man kan også bygge lettere produkter med stor styrke.
Våre produkter blir sandblåst, renset, fosfatert og pulverlakkert.
Dette er slitesterk og solid lakk som tåler store påkjenninger.
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n og stålkvalitet
Norgers første Strenx medlem.
Strenx er et merkenavn for høyholdfast stål fra SSAB. Hvert enkelt produkt må godkjennes av SSAB og
kun produkter som er godkjent kan merkes med varemerket My Inner Strenx
Varemerket viser at produktet er optimert for styrke, kvalitet og er produsert av Strenx stål.
Alle sandstrøerne er bygget i Strenx stålkvalitet som gjør at de har høy
lasteevne og god holdbarhet samtidig som egenvekten er lav.
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Sandstrøere
Konstruksjon og opplagringer
Solid selvbærende konstruksjon der alle
opplagringer ligger godt beskyttet utenpå
skroget.
Dette gir også lett tilgang til smørenipler og
utbytting av lager.

Godt beskyttet drivlinje
Hydraulikkmotor ligger godt beskyttet i
skroget slik at den ikke kan skades under
fylling av sand.
Kjededriften er beskyttet av et kraftig
deksel med smøreluke for raskt og enkelt
vedlikehold av kjedene.

Støttebein
Holderne for støttebenene beskytter utvendige deler på begge sider under opplasting. Disse er også
med på å stive av skroget til strøeren.
De kraftige støttebenene tåler at man setter fra seg
opplesset strøer.
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Regulering av spredemengde
Man regulerer spredemengden ved å
regulere hastigheten på utmatervalsen
eller ved å regulere åpningen mellom
spredeluka og utmatervalsen. Justeringen av denne åpningen har 7 forskjellig
innstillinger og er veldig enkel å bruke.
Regulering av hastigheten skjer ved å
regulere oljemenden på traktoruttaket
eller ved å montere en mengdereguleringsventil (Ekstrautstyr)

Regulering av skjevspredning
SA1100, SA1500 og SA1800 har en regulering av spredeluka som gjør at man
kan justere spredemengden ulikt mellom sidene. Dette er for å kunne regulere inn skjevspredning som kan komme
over tid.

Utmatervals og omrører
Omrøreren har store blader som sitter
slik at de rører godt i massen, samtidig
som de knuser klumper. Dette sikrer
god gjennomgang også for vanskelige
spredematerialer.
Utmatervalsen har knaster som sikrer
god utmating.
Strøerne er tettet i sidene for å unngå
lekkasjer av strømaterialene.
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Tilbehør og s
Spesifikasjoner
Volum (liter)
Nettovekt (kg)
Arbeidsbredde (mm)
Bredde (mm)
Høyde (mm)
Lengde (mm)
Oljemotor (ccm)
Diameter utmatervals (mm)

SA300 SA500 SA800 SA1100 SA1500 SA1800
350
500
800
1100
1500
1800
220
240
330
450
530
650
1200
1460
1800
2000
2200
2400
1374
1634
1975
2180
2380
2571
970
970
975
1030
1140
1197
909
909
1100
1100
1170
1231
160
160
160
240
240
240
114
114
114
114
114
114

SA300, SA500, SA800, SA1100 og SA1500

1261119 Toppstagforlenger kan ikke brukes sammen med redskapsdel.
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g spesifikasjoner
Redskapsdeler for hjullaster
12610002 Redskapsdel L20/L25/ZM402
12610003 Redskapsdel L30/ZM602
12610004 Ramme for sveisefeste
Plate som boltes på
		
sandstrøeren for å sveise på
		redskapsfester.
		
Passer SA300 og SA500
			

SA1800

126209019 Toppstagforlenger kan ikke brukes sammen med redskapsdel.
Kan også brukes på SA1100 og SA1500. Sterkere enn 1261119.
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Produksjon
Automatisert produksjon i Norge
Vi produserer alle våre produkter og grunnkomponenter med automatiserte prosesser for platebarbeiding, maskinering, sveising og overflatebehandling ved vårt anlegg 23 km nord for Trondheim Lufthavn.
Dette for å sikre kontroll med kvalitet og en meget produktiv verdikjede.
Vi gir yrkesmuligheter for ungdommer ved å utdanne lærlinger til enhver tid.
Automatisk sveising døgnet rundt.
Vår siste investering er et FMS sveiserobotanlegg med automatisk interntransport - lagring og
sveising av deler. Dette gir helt perfekt sveisekvalitet på kortere tid og lavere arbeidskostnad.

Anlegget består av to store sveiseroboter som
henter fram sveiseobjekt fra palettlager som
inngår som en del av anlegget

Palettlager med plass som betjenes automatisk.
Robotene til venstre i bildet.

Automatisert slyngrensing.
Samtlige sandstrøermodeller kjøres gjennom
automatisert slyngrenseanlegg med tilpasset
rensing for best mulig vedheft.
Miljøvennlig og slitesterk lakk.
Alt prosessvann fra lakkering blir fordampet og
gjenbrukt. Ingen utslipp.
Etter slyngrensing blir delene renset og fosfatert
før de blir påført pulverlakk automatisk med
manuell “inspeksjonslakkering” i tilegg. Dette er
meget slitesterk lakk uten løsemidler.
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