ROBALON för jordbruksoch skogsindustrin.
®

Många fördelar med
ROBALON®
Förbättrad arbetsmiljö och mindre energi
• Korrosionsbeständig
• Låg vikt minskar drivmedelsförbrukning
• Lägre effektbehov
• Mer lätthanterlig - sju gånger lägre vikt än metall
• Ljuddämpande

ROBALON®
Robalon tillverkas genom sinterpressning och består av tvärförnätad ultrahög molekylär polyeten
(UHMW-PE) med tillsats av molybdensulfid och UV-stabilisatorer.

Fördelar:
• Mycket låg friktion och hög slitstyrka
• Spänningsfritt och homogent
• Slagtåligt och med god kemisk resistens mot de flesta medier
• Ingen vattenupptagning
• Upp till 12 meter utan skarv
• UV-beständig
• Goda släppegenskaper
• Finns sex stycken olika Robalonkvaliteter - vi kan därför erbjuda rätt material för varje kund krav

ROBALON® finns i flera varianter - S/Z/W/E/RM
ROBALON-S: Svart.
ROBALON-Z: Lägre friktion och non-stick.
ROBALON-W: Livsmedelsgodkänd och naturvit med goda elektriska isoleregenskaper.
ROBALON-E: Svart, antistatisk kvalitet.
ROBALON-RM: Nyvara med inblandning av återvunnet ROBALON-material.
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Jordbruk
Plogar och skimmers

Packvalsar

• Minskad vikt (mindre jordpackning )

• Modulsystem: Valsar i olika utförande (prisma,
trapets, runda)

• Energibesparing (med upp till 13 % jämfört med stål
enligt BLT Wieselburg )

• Leverans: Färdigmonterad vals inkl. stålkropp och
exkl. kullager

• Sparar bränsle (med upp till 14% jämfört med stål
enligt BLT Wieselburg )

• Självrengörande - jorden fastnar inte på Robalonytan

• Låg vidhäftning

• Slitstyrka som är jämförbar med stål

• Slitstyrka som är jämförbar med stål

• Lägre vikt (mer än 50 % lättare än stål)

• Inga metallföroreningar i marken

Deflektorer för packvalsar
• Enkel montering
• Låg vidhäftning
• Låg vikt - upp till 50 % lättare
än stål
• Förberedelse sådd optimerad finfördelning av
jorden
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Skördeteknik

Skogsbruk

ROBALON Spannmålslyftare

• Inga sprickor eller brott i ROBALON fällkilar

• Tidsbesparande - inga verktyg behövs, snabb och
enkel montering/demontering

• Klarar temperaturer ner till -200°C
• Transporterar träd och skyddar samtidigt stammen
med ROBALON-slädar

• Slitstyrka - upp till tre gånger så lång livslängd
jämfört med stållyftare
• Ökad effektivitet - mindre förluster
• Låg vikt - mer än 50 % lättare än stållyftare

ROBATEC-BSP Foderbord
• Hygienisk, slät och ren yta (smutsavvisande)
• Högt motstånd mot organiska syror och baser
(mögelförebyggande)
• Enkel och snabb flytt av foder
• Ökat foderintag - ökad mjölkproduktion
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Transportörer
Skruvtransportörer

Slitfoder/inklädnad i tankar/silos

• Ändlös konstruktion (spiralskruv) / axellösa skruvar

• Extrem slitstyrka

• Enastående slitstyrka (mekanisk / kemisk)

• Termoformade tråg: låg vikt - ramkonstruktion med
plastinklädnad

• Bästa glidegenskaper (energibesparing med upp till
-25 % lägre strömförbrukning)
• Lägre vikt (mer än 50%
lättare än stål)

• Inklädnad i tank/silos: korrosion- och syrafast,
skyddar tankväggen
• Beprövat monteringssystem

• Självrengörande,
smutsavvisande och ingen
fastfrysning minusgrader

• Slitfoder med slitageindikator som
underhållsindikator - kostnadsbesparande

• Skonsam vid känsliga
material som transporteras
• Lång livslängd

Robaloninklädnad av befintligt
stålfoder
• ROBALON inklädnad av stålkroppen som skydd mot
slitage och korrosion
A-rör C		

50-800 mm

Längd B		

300-10 000 mm

Spiral höjd H

max. 400 mm

Spiral tjocklek D

max. 15 mm

Ø Spiral A		

max. 1000 mm

ROBALON kedjelister
• Låg friktionskoefficient,
självsmörjande
• Skyddar kedjor, hög
nötnings-beständighet
• Låg ljudnivå
• Brett sortiment
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Fler applikationer

Schaktblad

Stödplattor för kranar

• För kommunala fordon, trädgårdstraktorer,
fyrhjulingar, snöslungor, gårdslastare etc.

• Specialmått finns på begäran
• Smörjmedelresistent

• Ingen is- eller snöbildning

• Skydd för stödytan

• Inga metallföroreningar i marken

• UV- och väderbeständig

• Självrengörande, ljuddämpande

• Ingen vattenabsorption

Färdiga plastdetaljer anpassade för era behov
Enstaka detalj eller tusentals spelar ingen roll. Vi tar emot beställningar av
maskinbearbetade detaljer i valfri upplaga. Skicka in en ritning eller prov
så tillverkar vi efter era önskemål.

Ladda ner liknande broschyrer
Plastanvändning på sågverk:
http://christianberner.se/$-1/file/filarkiv/cbab/broschyrer/plastanvandning-pa-sagverk-2016low.pdf
Plastanvändning på energiverk:
http://christianberner.se/$-1/file/filarkiv/cbab/broschyrer/plastanvandning-pa-energiverk-2016low.pdf
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Om oss och vår partner
Röchling LERIPA Papertech
Vi letar upp produker av toppkvalitet från
ledande tillverkare i Europa och USA
Vi har ett tätt samarbete och har därför koll på produktnyheter och
tack vare att vi känner till kundernas behov kan vi vara med och påverka
tillverkarnas utvecklingsarbete.
Så gör vi vägen till en kostnadseffektiv produktion rakare och snabbare.

Här finns vi!
Verksamheterna i Norden är
samlade under moderföretaget
Christian Berner Tech Trade AB, som
är noterat på Nasdaq Stockholm.

HÄRNÖSAND
LOJO

OSLO
SÄFFLE

HELSINGFORS
STOCKHOLM

GÖTEBORG
KÖPENHAMN
MALMÖ

Vår partner Röchling LERIPA
Röchling LERIPA är en ledande plasttillverkare med fokus på innovativa slitlösningar för allmän
verkstadsindustri och anläggningskonstruktion, pappersindustrin och jordbruksteknik.
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