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Skopelevatorer typ EI är utvecklade för att på bästa sätt transportera fina aggregat 
och mineraler vertikalt. De är utformade för att gå med låg hastighet (1,6-1,9 m/s). 
Antal skopor per meter anpassas till material och önskad kapacitet. Elevatorn till-
verkas i extra tjockt varmgalvaniserat kålstål. Inmatnings- och utmatningssektion-
erna är utrustade med kullagerenheter som stöd för skopbandet. Antalet mellan-
sektioner beror på elevatorlängd. En mellansektion är utformad för att enkelt kunna 
byta skopor. Inspektionsluckor i plexiglas vid inlopp och utlopp. Skopor tillverkade i 
slitstark nylon PA6 ger en lång livslängd. 
 

För pulver och granulat med en partikelstorlek på mindre än 5 mm och en volymvikt 
på mellan 0,4 till 1,8 kg/dm3 och med en rasvinkel på 20 till 44 grader. Exempel är 
kalk, sand och mineraler. 
 
För modeller och teknisk specifikation se baksidan. 
 
• Kapaciteter: Från 13 till 600 m3/h. 
• Utmatningshöjd: Från 3,4 till 44 meter. 
• Enkel installation pga snabbanslutningar mellan sektioner. 
• Konstruktionen överensstämmer med relevanta standarder. 
• Lång livslängd med minimala underhållsbehov. 
• ATEX-version finns. 
• Kan levereras helt i rostfritt stål. 
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Tillval: 
• ATEX II3D T4 certifikat 
• 304 / 316 rostfritt stål 
• Högtemperaturutförande 
  (50-120°C) 
• Rotationsvakt 
• Sensor som övervakar att 
  bandet går rakt 
• Certifierade explosions- 
  plattor 
• Inspektionsplattform på 
  utmatningssektion 
• Anslutning till filtersystem 
• Slitskyddsplattor på in-och 
  utlopp 
• Hydraulkoppling på driv- 
  enhet 
• Skopor och band i olika 
  material  
 

 
På begäran kapaciteter på upp till 600 m3/h offereras 
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