
SPANENBEHANDELING
TRANSPORTEREN, BREKEN, CENTRIFUGEREN EN BRIKETTEREN

MOOR FILTERTECHNIEK  IMPROVING YOUR BUSINESS

•  Klantspecifieke machines
 
•  Spanenbehandeling van 

machine naar container

• Optimalisatie afvalstroom
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SPANENBEHANDELING
Heeft u problemen met spanen zoals geclusterde spanen, te natte spanen of te lange spanen? Dan bent u bij 
Moor Filtertechniek aan het juiste adres. We bieden een brede range oplossingen: van spanentransporteurs tot 
briketteerinstallaties en van standalone tot complete spanentransportinstallaties. We adviseren u graag bij het 
selecteren van de juiste spanenoplossing.

SPANENCENTRIFUGES

SPANENTRANSPORTEURS 

Als spanen veel olie of emulsie aan zich binden, dan loont het om de 
spanen te centrifugeren en zo te drogen. Zo kunnen de olie en 
emulsie worden teruggewonnen. Centrifuges kunnen worden voorzien van 
transporteurs, spanenbrekers en containers voor een goede verwerking 
van de spanen. Op basis van de grootte van de spanenhoeveelheid kan de 
juiste capaciteit centrifuge geselecteerd worden.

LNS ontwerpt en produceert spanentransporteurs en complete spanen afvoer- 
systemen voor alle type machines. LNS spanentransporteurs zijn beschikbaar in 
een groot aantal modellen voor allerlei soorten materiaal en type spanen. Zij 
kunnen worden voorzien van filters voor koelemulsie met nauwkeurigheden tot 
wel 50 micron. Tot op heden zijn al meer dan 156.000 LNS transporteurs 
geïnstalleerd.



SPANENBREKERS

BRIKETTEERMACHINES

Moor Filtertechniek: uw partner voor oplossingen in uw productieproces. Onze specialisten geven vrijblijvend advies 
bij uw specifieke vraagstukken. Daarnaast staan onze servicemonteurs 24/7 tot uw dienst.

Met een spanenbreker worden spanen verkleind, 
zodat ze makkelijk hanteerbaar worden. Spanen-
brekers verwerken grote bundels spanen tot een 
gelijkmatige hoeveelheid kleine spanen.

Spanenbrekers zijn verkrijgbaar in verschillende 
capaciteiten en zijn van hoge toegevoegde waarde in 
het spanenbehandelingsproces.

Bij het verspaningsproces ontstaat vaak een grote 
hoeveelheid spanen. Deze spanen vertegenwoordigen 
een waarde, vooral als het materiaal goed is verwerkt. 
Met een briketteermachine worden de spanen netjes 
verwerkt tot briketten, waardoor deze goed gerecycled 
en afgevoerd kunnen worden. Het volume spanen 
wordt op deze manier aanzienlijk gereduceerd en u 
krijgt een schonere werkplaats. Afhankelijk van het 
recyclingbedrijf, verhoogt briketteren de waarde van 
uw spanen.
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