Transportskruer - Doseringsskruer
Kjøleskruer - Blandeskruer - Skruesegmenter

Komplett utvalg

Rådgivning – Rask levering – God service
ag.no/pulver

Skrueutførelser
• Transportskruer
• Blandeskruer
• Doseringsskruer

• Presskruer
• Kjøleskruer
• ”Easyclean” skruer
• Vertikale løfteskruer
• Dobbleskruer
• Skruebunner
• Konstruert etter kundenes tegninger

Skrue under sentrifuge
materiale AISI 316

Skruerotor

Utmatningsskrue

Utført materiale Hardox 500

Utført i materiale AISI 316 og direktekoplet
gearmotor. Flenser laget etter kundens
tegninger.

Skruesegmenter/skruevinger
• Leveres i diameter fra Ø40 – Ø3000 mm
• Platetykkelser opp til 25 mm
• Vingene kaldpresses slik at stålet
beholder sin styrke og overflaten
forringes ikke.
• Materialer: Stål St 37.2 - 52.3 AISI 304 - 316 - 904L - 253MA Hardox 400 - 500 - Duplex
• Fremstilles etter tegning eller oppgitte mål

1. Standard

2. Stigning 3. Slitebelegg

5. Koniske/Progressive

6. Utskjæringer innvendig

4. Utskjæringer utvendig
7. Venstre/Høyre

8. Akselløs

Skruerotorer
• Fremstilles etter tegning eller i samråd

med vår salgsavdeling
• Innmonterte akslinger
• Akselender opprettes
• Ved rustfri materialer blir

overflaten syrebeiset
• Med senterrør; massiv aksling,
stålrør eller emnesrør
• Rotor for ekstrudere, kraftige vinger
• Rotor for forbrenningsanlegg,
varmebestandig materiale
A. Standard

B. Slitebelegg

C. Kutteskrue/mikse

D. Konisk/Progressiv E. Båndskrue

F. Akselløs

• Flenser i endene avdreid og avbalansert

Om Alfsen og Gunderson
Alfsen og Gunderson, etablert i 1926, er et norsk
ingeniør- og handelsfirma med spesialkompetanse innen

vann-, luft-, tørke- og renseteknikk.

I tillegg til egne produkter og systemløsninger markedsfører vi
spesialprodukter fra ledende produsenter.

Inngående kjennskap til våre kunders prosesser og behov
er avgjørende for at vi skal kunne betjene dem best mulig.

Tett og langsiktig samarbeid er derfor helt nødvendig for
utvikling og perfeksjonering av våre løsninger.

Gjennom gode løsninger, grundige arbeidsmetoder og punktlige
leveranser er vårt mål å skape merverdi for våre kunder.

Vår serviceavdeling med ekspertise innen
luft-, vann-, og pumpeteknikk stiller opp på kort varsel.
Vi følger opp våre leveranser både når det gjelder
forebyggende service og i akutte krisetilfeller.
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