Direkt efter världspremiären på IFAT i Tyskland kommer krossen till Maskinmässan i Sverige. Sverige är det första landet utanför
Tyskland som den hel-elektriska version visa upp.
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ZERO EMISSIONS -TANAs nya elektriska
avfallskross vid Svenska Maskinmässan
2018
Den nya elektriska krossen för avfallshantering, TANA Shark 440EM minskar både
utsläppsnivåer och buller. Denna efterlängtade elektriska version av den populära
avfallskrossen TANA Shark har en unik mångsidighet som sparar både tid och
pengar för entreprenörer inom avfallshantering.
Lägre driftskostnader och nollutsläpp

I den elektriska versionen av TANA Shark-krossen ersätts dieselmotorn med
två elmotorer. En maskin som körs på el istället för diesel sparar både på
miljön och plånboken. Den initiala investeringen kommer att betalas tillbaka
med lägre driftskostnader, samtidigt som den skapar hållbarhet, en renare
arbetsplats och en säkrare arbetsmiljö på grund av nollutsläpp.
Lägre bullernivåer ger nöjda medarbetare – och grannar
Det finns ofta lokala regler kring ljudnivåer, speciellt vid
avfallshanteringsanläggningar i närheten av tätorter. En eldriven avfallskross
är 6 dB tystare än en dieseldriven, vilket gör det lättare att följa regler för
bullernivåer och hålla grannarna nöjda. Överdrivet buller är också en
arbetsmiljöfråga, och den elektriska versionen av TANA Shark hjälper till att
skapa en säkrare arbetsmiljö och nöjdare medarbetare.
Mobiliteten hos krossen sparar tid och pengar
Entreprenörer inom avfallshantering får en mångsidig användning av TANA
Shark 440EM eftersom det är en semitrailer-modell. Maskinen kan flyttas
mellan materialhögar och olika områden inom anläggningen, vilket sparar
både tid och pengar då avfallet inte längre behöver flyttas till krossen. Den
kan även enkelt flyttas mellan avfallsanläggningar, vilket eliminerar behovet
av att köpa en kross för varje anläggning.
Unik mångsidighet: TANA Shark är utformad för att krossa ett brett utbud av
material
I stället för att köpa flera maskiner, en för varje avfallstyp eller storlek på
slutprodukt, kan en TANA Shark-avfallskross ersätta två krossar och en sikt.
Den kan krossa många olika typer av material såsom madrasser, däck, kablar,
ragg, kommunalt fast avfall (MSW), byggnads- och rivningsavfall m m.
Eftersom TANAs avfallskross möjliggör separering av materialet i storlek från
50 till 500 mm, är det möjligt att utföra krossning och sortering i endast ett
steg, vilket sparar in på både tid och kostnader.
Norditek kommer att visa den första elektriska versionen av TANAs
avfallskross på Svenska Maskinmässan 2018. Besök oss i monter N:07 så
berättar vi mer!

Norditek är det kompletta företaget för krossning, siktning och hantering. Vi
tillhandahåller maskinkoncept som återvinner, förädlar och omvandlar
material till produkter som är attraktiva och säljbara på marknaden. Genom
att använda våra tekniska lösningar i produktionsledet kan en dyr deponering
omvandlas till ett kostnadseffektivt kretslopp. Vi blandar egen tillverkning
och utveckling med importerade maskiner från USA, Sydafrika, Irland och
Tyskland. www.norditek.se
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