
MAFA 

MAFA Maflex
Flexibel transportskruv med snäva böjar, av-
sedd för transport av pelleterat material.

transportskruvar

MAFA rörskruv 102 mm
MAFAs raka Ø102 mm rörskruv lämpar sig för 
transport av de flesta material, och kan även 
användas för vertikal transport.

I MAFAs olika systemlösningar för lagring, hantering och transport av bulkvara, 
ingår ett komplett program av transportskruvar av mycket hög kvalité. 
Skruvarna är dimensionerade för många driftstimmar utan underhåll och passar 
direkt till MAFAs övriga sortiment. Med skruvar från Mafa säkerställer man en 
god funktion hos hela siloanläggningen.

MAFA rörskruv 152 mm
MAFAs raka Ø152 mm rörskruv lämpar sig väl 
för transport av de flesta material, där man 
önskar en hög kapacitet.



Rätt till konstruktionsändringar förbehålles.
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Framtidsgatan 1, 262 73 Ängelholm. Tel: 0431-44 52 60. Fax: 0431-41 15 01. E-mail: mafa@mafa.se  Internet: www.mafa.se

Nöjda kunder är det bästa vi vet !

MAFA skruvar och
skruvkombinationer

MAFA raka 102 mm rörskruv
Ø102 mm rörskruven är speciellt framtagen för dagens be-
hov, där driftsäkerhet med minimalt underhåll är ett måste. 
Därför är skruven försedd med dubbla bultar i skarvarna, 
2 mm godstjocklek i skruvröret, samt 3 mm godstjocklek i 
skruvspiralen. I kombination med en underhållsfri snäckväx-
elmotor ger detta förutsättningarna för en bekymmersfri 
anläggning.

MAFA raka 152 mm rörskruv
Ø152 mm rörskruven är lämplig där man vill ha en högre ka-
pacitet. Rörskruven är försedd med dubbla bultar i skarvarna 
och med extra kraftig spiral. 

MAFA Maflex 
Maflex är speciellt lämpad för transport av pelleterat 
material, där man önskar en skonsam transport i max 
45 graders lutning. Med fasta böjar är det enkelt att 
anpassa lösningen för just ditt behov.

Det omfattande tillbehörprogrammet till MAFA rörskruvar och Maflex gör att 
kombinationsmöjligheterna mellan de olika anslutningsvariantena är många 
och uppfyller de flesta behov på rationella och driftsäkra transporter.

Vägledande kapaciteter Ø102 mm med reducerat inlopp: m3/h 
rpm         0 gr                  30 gr        45 gr             60 gr
400 4,6 3,9 3,2 2,9
280 3,2 2,7 2,2 2,0
140 1,6 1,4 1,1 1,0
90 1,0 0,9 0,7 0,7

Vägledande kapaciteter Ø152 mm med reducerat inlopp: m3/h 
rpm         0 gr                  30 gr        45 gr             60 gr
400 17,0 14,2 12,8 11,4
280 11,9 9,9 9,0 8,0
140 6,0 5,0 4,5 4,0
90 3,8 3,2 2,9 2,6

Vägledande kapaciteter Maflex: m3/h          
rpm  Maflex 90/75  Maflex 90
400                       3,0                   3,8 
280                       2,1                   2,6
140                       1,1                   1,4
90                       0,7                   0,9

Exempel på några av tillbehören till MAFA skruvarna:

Skruvlåda 
med 37 gr utlopp

60 gr utlopp / inlopp Rördelar

Maflex mellaninlopp 
med avstängning.

Maflex utloppsdel

Maflex rörböj, R = 1,6 m


