
 Mogensen-G med  
 1-motordrift 

Mogensen-G är en kompakt maskin med hög siktverk-
ningsgrad inom en rad mycket olika och ofta krävande 
branscher.  
Systemet erbjuder hög flexibilitet beträffande utform-
ningen av inlopp och utlopp.  
Underhållet är enkelt: Stora, lättöppnade inspektions-
lock med säker infästning. Dammkåpor som kan fås i 
0,5 m breda moduler med bara 2 snabblås vardera. 
 
 

Systemet för spänning av siktdukar är robust och lättavläst: så-
väl över– som underspänning visas. Elektronisk fjärrövervakning 
av siktduksbrott eller underspänning finns som tillval. 
G-Sizern har 1-motordrift med den karakteristiska elliptiska rörelsen, 
som motverkar igensättning och luckrar och försorterar det inmata-
de materialet. Självklart ger det unika systemet med en vibrator lågt 
effektbehov och förenklad inställning och service.  

 Stativ  med vibrations- 
 dämpande fjädrar 

 Stora lättöppnade 
 inspektionslock med 

säker infästning 

 Spänning av siktdukar med 
elektronisk fjärrövervakning 
som tillval 
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MOGENSEN-
GMOGENSEN-G 

 Moduliserade 0,5 m 
breda lock med snabblås 

MOGENSEN-G  -  en effektiv 
och kompakt lösning 



Mogensen-G finns i fyra innerbredder, från 0,5 
till 2 m vilket speglar kapaciteten och kan ha 
upp till 5 däck, beroende på siktningsproblemet. 
G-Sizern väger från ca 300 kg till nära 3 ton, 
beroende på modell och tillbehör. 

I det omfattande tillbehörsprogrammet ingår flera 
system för slitskydd och olika typer av siktduks-
rensning. Vi kan även tillhandahålla elektriska styr– 
och övervakningssystem för hög driftsäkerhet. Den 
kompakta konstruktionen och den utmärkta till-
gängligheten till siktdukar och vibrator ger mycket 
korta driftstopp och god driftsekonomi.  

Tillsammans med oss kan du  
som kund verifiera möjliga sikt- 
lösningar i vårt testcenter. 

 Stor kapacitet 
 
 Hög sikteffektivitet 
 
 Kompakt och låg vikt 
 
 Lågt effektbehov 
 
 Robust och driftsäker  
 konstruktion 
 
 Brett tillbehörsprogram 
 
 Underhållsvänlig 
 
 Moduluppbyggd design 
 
 Enkelt handhavande 
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Typ Bredd Längd Höjd 

G 051X 890 2140 1215 

G 052X 890 2260 1455 

G 053X 890 2335 1755 

G 054X 890 2415 1980 

G 055X 890 2545 2200 

G 101X 1390 2175 1310 

G 102X 1390 2460 1555 

G 103X 1390 2460 1815 

G 104X 1390 2725 2040 

G 105X 1390 2825 2260 

G              1536 

Typ av  maskin 

Inre bredd maskin (dm) 

Antal däck 

Poltal, vibrator 

 

Moduliserade, 0,5 m breda 
baklock med 2 snabblås. 

Moduliserat eller helt 
topplock 

Valfritt inlopp med 
justerbar matningsenhet 
och/eller tätning 

1-motordrift 

Stativ med 
upphängningsfjädrar 

Flödesanpassade 
produktutlopp 

Spänning av siktdukar 
med elektronisk 
fjärrövervakning 

Helkapslad 
spänndonsmutter 

Tryckfjädrar 

Färgad 
distansplåt

Induktiv 
givare 

Snabblås

Kopplingsskåp för den 
elektroniska övervakningen 
av siktduksspänningen 

Typ Bredd Längd Höjd 

G 151X 1885 2225 1400 

G 152X 1885 2585 1645 

G 153X 1885 2660 1905 

G 154X 1885 2790 2125 

G 155X 1885 2900 2345 

G 201X 2400 2225 1540 

G 202X 2400 2785 1780 

G 203X 2400 2880 2035 

G204X 2400 2925 2200 

Ett flexibelt Sizerprogram 


