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HVILKE MATERIALER
SKAL FLYTTES?
Det er alment kendt, at transport af materialer ved
hjælp af transportsnegle er en af de mest enkle og
økonomiske metoder. Og mange kan få gavn af dette,
da transportsnegle kan anvendes til transport af en
lang række vidt forskellige materialer og råvarer.
Ønsker man en forbedret økonomi og effektivitet, skal
transportsneglen fremstilles, så den præcis er tilpasset
den råvare, den skal transportere.
Men dette er ikke alt!

SNEGLENS SEKUNDÆRE FUNKTION
Udover at transportere en råvare kan den specialfremstillede transportsnegl nemlig byde på en udvidet
funktionalitet. Alt efter konstruktion kan transportsnegle anvendes til at:
Fordele
Komprimere
Ælte
Hakke
Blande
Dosere
- og det gælder for både flydende og faste råvarer!

DEN BEDSTE FUNKTIONALITET
OG TOTALØKONOMI FOR DIG
– VI HAR EKSPERTISEN
FLIS

FISK

ASKE

KORN

BIOMASSE

GRØNTSAGER

KØD- OG
BENMEL

SAND OG
GRUS

MEL

GRANULATER

SKÆLIS

KEMIKALIER

PLAST

SLAGTERIAFFALD

SLAM

Vi er eksperten, når det handler om specialfremstillede
transportsnegle. Vi har udviklet og fremstillet snegle
i mere end 60 år – med indgående specialviden og
masser af knowhow som resultat. Hos vores medarbejdere er der stadig en håndværksmæssig tilgang
til produkterne – også selvom disse i dag konstrueres
og fremstilles ved hjælp af computerbaseret teknik.

TRANSPORTSNEGLE

TONS EFTER TONS
Uproblematisk drift, lang levetid og stor
effektivitet, når materialer skal flyttes.
Fortæl os om dit produkt, så skaber vi
den optimale løsning

Snegl til tømning af cementsilo

Sneglearrangement til silotømning

Sneglearrangement til sandfang på rensningsanlæg

Typisk drivarrangement til snegl
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Løse sneglevindinger, klar til forsendelse

KOM BARE MED DINE ØNSKER OG
SPECIFIKATIONER
Vi er en ordreproducerende virksomhed og tager derfor afsæt i den enkelte kundes behov. Men afsættet
sker på forskellige niveauer: Kunderne kan levere
præcise specifikationer, som vi producerer efter –
men de kan også henvende sig med helt løse idéer.
I de situationer udvikler vi sammen med kunden og
finder den optimale produktløsning. Kommer kunden
med ønsker på en løsning, der ikke er set før, påtager
vi os gerne rollen som opfinder.
SNEGLEVINDINGER
Vi producerer løse sneglevindinger i stort set alle tænkelige dimensioner. Med et stort lager af værktøjer kan
vi hurtigt både producere og levere. Vindingerne
fremstilles i diametre fra Ø 30 mm til Ø 2000 mm og
i godstykkelser fra 1 mm til 40 mm (og gerne tykkere,
hvis det ønskes). Vindingerne produceres i handelsstål, rustfrit stål, syrefast stål, varmefast stål samt i
forskellige former for slidstål.
LØSE TRANSPORTSNEGLE
Vores produktion af løse transportsnegle er stor og
varieret – og dækker alle de funktionaliteter, som
kunderne efterspørger.

Ø 800 mm snegl med påboltede akseltappe

AKSELLØSE SNEGLE
En af vores mange specialiteter er akselløse snegle.
Med den akselløse snegl får man stor kapacitet og
mulighed for at håndtere særligt vanskelige materialer.
Eksempelvis meget klæbrige materialer. Anvendes bl.a.
på rensningsanlæg.
KOMPLETTE SNEGLETRANSPORTØRER
Vores komplette transportørløsninger anvendes i en
lang række forskellige brancher, og kan leveres med
specialtilbehør – tilpasset opgaven.
Vi leverer eksempelvis snegletransportører med tilhørende siloer, påslag eller cellesluser.
VI SKABER LØSNINGER I SAMARBEJDE MED:

Dobbeltsnegl til pulvertransport

Produktionsvirksomheder
Jernindustrien

FÅ HELE PRODUKTPALETTEN

Maskinbyggere

...af snegle, snegletransportører
og sneglevindinger
præsenteret på:

Ingeniørfirmaer

www.ap-maskinfabrik.dk

Slutbrugere

TRANSPORTSNEGLE

Dobbeltsnegl i U-trug

Trugsnegl til cementindustrien

Sneglevindinger
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VARIATION MED HØJ KVALITET
Store bor – mindre bor – forskellige konstruktioner
med forskellige funktionaliteter til forskellige opgaver.
Anders Pedersen Maskin- & Specialfabrik A/S udvikler
og producerer dem alle.
Siden 1960’erne har vi udviklet og produceret utallige
bor – altid med det udgangspunkt at det enkelte bor skal
have den største holdbarhed og borekapacitet. Sådan
sikres effektivitet i arbejdsudførelsen – og sådan sikres
den bedste omkostningseffektivitet
VI KALDER DET STANDARD, MEN…

Ø 800 mm jordbor

.. vi spørger altid ind til borets anvendelse. Forskellige
former for undergrund og opgavetyper stiller nemlig
forskellige krav til borets udformning og bestykning.
Sådan får du den optimale produktløsning.
SPECIALUDVIKLEDE PRODUKTER
Har du boreopgaver, hvor der hersker helt specielle
forhold, så lad os hjælpe dig. Med vores mangeårige
erfaring og knowhow finder vi i et samarbejde den
helt rette løsning.
INDBYGGET FLEKSIBILITET

Boring af fundamentshuller

I tilknytning til vores program af bor har vi et omfattende udbud af standardkoblinger og specialkoblinger.
Vores bor kan tilpasses alle former for koblingssystemer.
Det giver dig fleksibilitet, når opgaverne skal udføres.
RENOVERING
Selv det stærkeste bor kan blive beskadiget eller så
slidt, at reparation og renovering er nødvendig - vi
løser opgaven.
DET STORE PROGRAM

Boring af huller til sikkerhedshegn

FUNDERING/PILOTERING
DIVERSE
ENTREPRENØROPGAVER
BRØNDBORING
VANDRET BORING
GEOTEKNISKE
UNDERSØGELSER
MILJØUNDERSØGELSER
JORDPRØVETAGNING

Programmet omfatter bor fra Ø 50 mm til Ø 2000 mm.
De leveres med forskellig bestykning inden for spidser
og skær – alt efter opgavens karakter. Såvel skær som
spidser er naturligvis udskiftelige. Se siden med slidog reservedele.

HURTIG LEVERANCE
Vi har et lager med alle typer af slid- og reservedele,
og kan derfor levere meget hurtigt.

JORDBOR

SLID- OG RESERVEDELE
SPIDSER

SPIDSER

Bor med fiskehalespids

Diverse snoede spidser, type SS

KOBLINGER

KOBLINGER

SPIDSER

Diverse koniske spidser, type SPK og SKG

KOBLINGER

Mangenot-kobling

Diverse typer medbringerkoblinger,
han/hun

Diverse sekskant-koblinger, han/hun

KOBLINGER

SKÆR

BUNDPLADER

Flangekobling, han/hun

Løse skær til jordbor, fremstillet af
special-slidstål

Diverse bundplader med opsvejst skær
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EFFEKTIVT
PRODUKTIONSAPPARAT
Med automatiserede arbejdsprocesser og en dygtig,
veluddannet medarbejderstab realiseres produkterne
med den største effektivitet.

SOM KUNDE HAR DU VALGET
Skal produktet slyngrenses inden vi leverer det til dig?
Skal det behandles med en primer og er der en særlig
farve, du ønsker? Eller skal det bejdses, glasblæses eller
slibes.
Vi giver dig en række forskellige muligheder, så du kan
vælge det, der præcist passer til dine ønsker og behov.

KVALITETSTJEK FØR LEVERING
Før levering af produkterne gennemgås de meget nøje.
Eksempelvis oprettes alle snegle på prøvestand efter
opsvejsning for at eliminere de skævheder, som
svejsning altid medfører.

DOKUMENTATION
Ved levering af udstyr og maskiner kan kunden få overdraget konstruktionstegninger, hvis det ønskes. Ved
levering af maskiner – eksempelvis komplette snegletransportører – foretager vi CE-mærkning.

TÆT SAMARBEJDE
Erfaring og knowhow kombineret med den seneste
teknologi inden for konstruktion og design betyder, at
stort set alle idéer kan realiseres, og at vores produkter har et højt kvalitetsniveau. I udviklings- og konstruktionsfasen arbejder vi ofte meget tæt sammen
med kunden, og finder den endelige produktløsning i
et dynamisk samspil.

I N N O VAT I O N O G P R O D U K T I O N

MASSER AF HÅNDVÆRK
Konstruktions- og designarbejdet
er digitaliseret, men kvaliteten i
produktionen er også sikret
gennem masser af håndværk
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Automatiserede produktionsprocesser
medvirker til præcision og effektivitet
– og gør os til en konkurrencedygtig
underleverandør

UNDERLEVERANDØR

VI LØSER OPGAVEN SOM
UNDERLEVERANDØR!

HURTIG REAKTION
PÅ DIN HENVENDELSE

Med vores store produktionsapparat kan vi tilbyde
udførelse af en lang række opgaver.
Vi tilbyder bl.a.:
FINPLASMASKÆRING:
Rustfrit og sort stål
Emnetykkelse op til 40 mm
Bordstørrelse: 3 x 9 m
FLAMMESKÆRING:
I sorte stålkvaliteter
Emnetykkelse op til 150 mm
Bordstørrelse: 3 x 9 m

Slyngrensning

SLYNGRENSNING:
Max. emnestørrelser: 800 x 480 mm
eller 1300 x 160 mm
CNC-DREJNING/FRÆSNING
SVEJSNING:

Kantbukning

Elektrode eller TIG-svejsning
MIG/MAG-svejsning
UDGLØDNING:
Udglødning af stål i gasovn

EN ELLER FLERE PROCESSER?
Vi tilbyder at udføre enkeltprocesser, men du kan
også vælge at kombinere vores forskellige processer
– eksempelvis skæring, drejning og svejsning. Det kan
der være både god logik og mange besparelser i.

CNC-drejning

KONTAKT OS
Kontakt os endelig med din forespørgsel. Vi er klar til
en hurtig besvarelse og et konkurrencedygtigt bud,
som kan danne udgangspunkt for et godt fremtidigt
samarbejde!

Finplasmaskæring

Smidighed og fleksibilitet i alle
faser: Som underleverandør
lever vi op til kravene og kan
derfor tilbyde et effektivt samarbejde

Shark & Co.

NYTÆNKNING OG UDVIKLING
Anders Pedersen Maskin- & Specialfabrik A/S blev
startet af Anders Pedersen som alm. landsbysmedie
tilbage i 1938. I de første år bestod arbejdet primært
af VVS-arbejde og reparation af landbrugsmaskiner
såsom roeskærere. Senere kom også kartoffelkogerier på produktprogrammet.
I dag er transportsnegle og jordbor samt dele hertil
de vigtigste produkter. Herudover løses underleverandøropgaver.

I dag leverer virksomheden til slutbrugere og producenter i Danmark og udlandet. Ca. 35% af produktionen er direkte eksport. Virksomheden er 100%
ordreproducerende og kendetegnet ved stor fleksibilitet, smidighed og korte leveringstider.
Anders Pedersen Maskin- & Specialfabrik A/S fremstår i dag som en tillidsfuld samarbejdspartner,
der i kraft af løbende nytænkning leverer stærke
produktløsninger.
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