


Balleåbner / Neddeler

Acta Recycling har opnået stor erfaring inden for balleåbning og knusning af forskellige materialer. 
Vi producerer såvel balleåbnere som neddelere udstyret med 2, 4, 6 eller 8 skruer.

BEMA Gruppen: BEMA A/S blev etableret i 
1947 og har de sidste 20 år specialiseret sig i 
teknologien omkring transportsnegle. Virksom-
heden er ordreproducerende og arbejder tæt 
sammen med kunderne om løsningerne, så de 
nøjagtigt passer til kundens behov. BEMA har 
overtaget virksomhederne Acta Recycling A/S 
og Ferreo A/S og dannet BEMA Gruppen, der 
leverer specialiserede løsninger til professionelle 
kunder.
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• PET-flasker
• Isolering
• Træ
• Husholdningsaffald

• Gips
• Papir
• Elektronisk affald



NEDDELER
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Hvorfor bruges ACTA Neddeler i gips-
industrien?
Produktionsaffald – både gipsplader og 
gipsrester – neddeles for at blive genanvendt 
i produktionsprocessen. Fyld blot tragten med 
hele plader og/eller gipsrester, og neddeleren 

klarer resten – papiret vil i større eller mindre 
grad blive skilt fra gipsen. Størrelsen på det 
neddelte materiale er valgfrit på grund af den 
fleksible neddelingsløsning. Man kan montere 
hulskiven med sekskantede huller for at ned-
bringe størrelsen på det neddelte materiale.

Hvorfor bruges ACTA Neddeler til at ned-
dele træaffald?
Neddelt træaffald bruges ofte som brændsel 
eller som materiale til fremstilling af spånp-
lader. Da træaffald indeholder en lang række 
fremmedlegemer som søm, skruer, hængsler 
m.v., er det afgørende, at materialet grov-ned-
deles, inden det findeles yderligere i en anden 

maskine. ACTA Neddeleren er den optimale 
løsning til grovere neddeling af træaffald, 
og man kan i kraft af de fleksible neddel-
ingsmuligheder vælge den størrelse på det 
neddelte materiale, som er mest passende. 
Fyld blot tragten med træaffald, og neddeleren 
sørger for resten.

Hvorfor bruges ACTA Neddeler til at ned-
dele elektronikskrot?
Acta knuseren anvendes til neddeling af elek-
tronik affald for at reducere volumenet samt 
for efterfølgende at separere materialet i plast, 
kunststof og metaller.

BALLEÅBNER
Hvorfor bruges ACTA Neddeler til at åbne/
kværne affald i baller?
Forbrændingsanlæg har ikke altid kapacitet 
til at forbrænde alt affald, ligesom nogle af 
anlæggene lukkes ned om sommeren. Det 
indsamlede affald (fra industrien og hushold-
ningerne) presses derfor i baller og lagres, 

indtil forbrændingsanlægget er klar til at 
modtage det. Affaldsballer skal åbnes, inden 
de brændes. Med ACTA Neddeler eller ACTA 
Balleåbner vil man uden problemer kunne 
åbne sådanne baller, og man får et meget 
homogent materiale til forbrænding.

Hvorfor bruges ACTA maskinen til at åbne 
baller med PET flasker?
For at sortere og rengøre PET-flaskerne 
skal ballerne åbnes, og flaskerne skal falde 
separat ned på transportbåndet. Der er ikke 
brug for megen plads til installation af en ACTA 

Balleåbner. En testkørsel vil vise, at ACTA 
Balleåbnerne er den optimale løsning til at 
åbne baller med PET-flasker.



BEMA A/S
Bredholm 3
DK-6100 Haderslev 
Denmark
www.bema.as
T: +45 7452 1621
info@bema.as

Produktionshaller: 6.700 m2 – Administration: 800 m2 – Grundareal: 35.000 m2 – Stiftet: 1947
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