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DE-DUST Støvbekæmpelse 

   
 
 
 

 
DE-DUST er en effektiv måde at reducere støvgener på ved nedrivninger, i 
grusgrave, beton- og asfaltværker, havne samt ved andre produktionsformer, hvor 
støv er blevet et miljøproblem til skade for helbred og velvære. Hvis støvpartiklerne 
først er blevet luftbårne, er de dermed blevet et miljøproblem, hvor det ikke muligt 
med slanger og sprinklersystemer at få støvet til at falde til jorden. DE-DUST løser 
denne opgave. 

                               
 
 
 
 
     
 
 
 
 

Ring nu og aftal tid for demonstration og  
oplev DE-DUST i funktion ved dit anlæg.  
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Master Magnets overbånds-magneter 
Overbånds-magneter til ethvert formål 

 
 

Firmaet Master Magnets overbånds-magneter er kendt overalt I verden som den mest 
effektive maskine, når der kontinuerligt skal fjernes jern fra en strøm af materialer. Denne 
type magnet bliver brugt til at beskytte, rengøre og adskille materiale fra forskellige 
produkter, hovedsagelig i genbrugs- og indvindingsindustrien. Den er mest anvendt på 
mobile knusere og da den er selvrensende, kræves der ingen manuel rengøring, hvilket 
sparer arbejdstid. Master Magnets kan levere overbånds-magneter, der kan bruges fra 
150mm til 2000mm transportører. For større transportør-bredde, kan Master Magnets 
designe en løsning specifikt til dit behov.

Master Magnet SCB-serien overbånds-magnet er selv-
rensende og har længere levetid end type K over-
båndet på grund af dets heavy-duty konstruktion. SCB 
overbåndet har længere levetid, fordi det har kraftigere 
ramme, større trækaksler, heavy-duty lejer og 
forstærket beskyttelse. Som ekstra udstyr kan et metal- 
plade-bånd monteres på overbånds-magneten, for at 
forlænge levetiden på båndet. SCB magneten kan 
placeres enten i linje over træktromlen eller på tværs af 
transportøren. 

Master Magnet Type K overbånds-magnet er den mest økonomiske og samtidig en meget 
effektiv løsning i forhold til langt dyrere elektro-magnetiske overbånd. Type K overbånds- 
magnet er designet som letvægts-konstruktion med lave arbejdsomkostninger. 


