STÅL & RÖRMONTAGE
STÅLKONSTRUKTIONER TILL
KROSSANLÄGGNINGAR
”VI HAR STENKOLL”
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Stålkonstruktioner till krossanläggningar i mer än 30 år
Genom åren har vi tillverkat och monterat
stålkonstruktioner till krossanläggningar både
i Sverige och utomlands. Vår kompetens och
erfarenhet är stor. Vi utför allt från beräkning
och konstruktion till tillverkning, montering och
uppstart.
Vi tillverkar stålkonstruktioner till
materialfickor, silos, bandtransportörer,
krossar, siktar och bandmatare.

Svappavaara Leväniemi
Vårt största projekt genom tiderna innefattade
montage av kross- och sorteringsanläggning för
järnmalm där det ingick stålstativ för krossar,
siktar, separatorer, dammutsugningsutrustning
och transportörer i Svappavaara. Vi har även
tillverkat och monterat tre styck traversbanor.
Montagetiden var ca 15 månader.
* Kapacitet ca 12 miljoner ton/år.
* Ca 680 ton stålkonstruktioner
* 1870 meter bandtransportörer

Vi tillverkar hela eller delar av stålkonstruktionerna i moduler i egna industrihallar. Vi kan
montera allt på plats där vi ansvarar för lyft,
hälsa och säkerhet.
Oavsett om ni önskar vår hjälp för hela projektet eller för delar av det så har vi den rätta
kompetensen och behörigheten att hjälpa er
fullt ut.
Här följer ett axplock av våra senaste projekt.

Norwegian Sandstone Export AS
Åt Norwegian Sandstone Export AS i Norge har vi
monterat två styck materialfickor på totalt 175 m3, tre
styck krosstationer och fyra styck siktar.
Den totala stålvikten var ca 220 ton.
Vi monterade även 18 st bandtransportörer med en
total längd på 706 meter.

Verdalskalk A/S
Vi har tillverkat och monterat en kalkkrossanläggning nordost om Trondheim i Norge för användning
av gruvföretaget Verdalskalk A/S. Vi tillverkade väderskyddsstål, maskinstål och alla ingående detaljer.
Krosshuset är 30 meter långt, 12 meter brett, 30 meter högt och väger ca 650 ton. Kapaciteten på
krossen är 1 000 ton/tim, den byggdes mobil för att kunna flyttas ner i kalkbrottet efter 5-10 år.

650 ton på 288 hjul

Projektet var unikt för oss, inte enbart på grund av dess storlek utan på sättet det genomfördes. Det
byggdes 500 meter från platsen där allt installerades vilket innebar att gruvverksamheten pågick som
vanligt, med minimalt driftsstopp. Montagetiden var 7 månader.
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per@srmab.com
+46708-640 617
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Hans Mellberg

Vice verkmästare
hans@srmab.com
+46739-404 363

Årets Företagare
i Blekinge
2013

Bästa
Blekingeföretag
2016

Bästa
Blekingeföretag
2017

Stål & Rörmontage AB
Ysanevägen 390
294 92 Sölvesborg
Phone: +46456-312 05
Email: sr@srmab.com

www.srmab.com

