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Vi erbjuder  

delar till: 

 Bandtransportörer 

 Elevatorer 

 Siktar 

 Kedjetransportörer 

PilthCon AB   Tel: 0511-290 00   www.pilthcon.se 

Sk. Åsaka, Tyskagården 1    

SE-532 96  SKARA   info@pilthcon.se   Org nr: 556921-7333 

Över 50 års yrkeserfarenhet av komponenter till bulkhantering borgar för kunskap & kvalité. 

Mars 2023 

Innehåll: 
 

2 Sållgaller 
 

3 Tillbehör sållgaller 
 

4 Pressvetsade sållgaller 
 

5 Gummisiktduk 
 

6 Polyuretansiktduk 
 

7 Plåtsåll 
 

8 Leveransvillkor 

 

Innehållet har kontrollerats med största noggrannhet och PilthCon AB kan inte påta sig ansvar för eventuella fel eller 
ofullständigheter. Vi förbehåller oss rätten att ändra produktutformningen samt sortimentets innehåll utan avisering. 
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Sållgaller 
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Svensktillverkade sållgaller direkt från  

fabrik.  
 

Fabriken har över 70 års erfarenhet av 

sålltillverkning. 
 

 Kvadratiska maskor 
 

 Avlånga maskor   
   

 Maskvidd från 0,08 - 120 mm 
 

 Tråddiameter från Ø0,05 till Ø10 mm 
 

 Även rostfria galler. 

                                          Extra hård tråd 

                                          som alternativ! 

Vi offererar gärna sållgaller till Er. Ge oss 

följande uppgifter så återkommer vi med 

en komplett offert. 

 

Inv bredd i falsen:   mm 
 

Längd:     mm 
 

Maskvidd:     mm 
 

Tråddiameter:    mm 
 

Falstyp:     
 

Antal galler:    st 
 

Fabrikat på sikten:  _________________ 
 

Modell på sikten:    _________________ 
 

Övrigt, t.ex rostfritt mm: _____________ 
 

 __________________________________ 

Inv U-fals

Inv P-fals

Inv S-fals

Fals-typer: 

Vi erbjuder Er också andra sålldukar: 

 Speen screen dukar 

 Anti-Clog galler (för svårsiktat material) 

 Pressvetsade galler (sidan 4) 

 Plåtsåll (sidan 6) 

 PU-siktdukar 

 Gummisiktdukar (sidan 5) 

 

Tillbehör till sållgaller (sidan 3): 

 Understödslister 

 Studsbollar 

 Pilth siktrensaren 

Färdigvävda galler på lager för 

snabb leverans till kund. 
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Tillbehör siktar 
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Understödslister 
 

Typ         Lyfthöjd       Lagerlängd: 

UR 9/9       9 mm            20 meter 

UR 1       15 mm            25 meter 

UR 2        23 mm            10 meter 

 

Se till att de är hela, då håller sållgallren 

längre. 

Rensbollar 
 

Gummistudsbollar för bolldäck. Finns i flera 

olika storlekar och material. Tillverkade av 

olika gummisorter eller polyuretan. Finns i 

ovalt utförande för oregelbunden studsning. 

Siktrensare 
 

En enkel men effektiv produkt för att hålla 

rent sikten och därmed undvika pluggning. 

Materialet fördelas också bättre ut över hela 

sikten. Bredd: 525 mm  
 

Består av: 

Frontfäste (längd 730 mm), Deltaenhet 

(längd 360 mm/st) och ev separator (180 

resp 450 mm distans) om man har en bred 

sikt och flera rensare i bredd). 

 

Spraydysor 
 

Vi har spraydysor som används när man 

tvättar material. Anslutningsgänga 3/4”. 

 

Finns med håldiameter 4, 5, 6, 7, 9 och 11,5 

mm diameter. 
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Pressvetsade galler 
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De pressvetsade sållgallren tillverkas av 

slitstark Mangantråd, vilket ger en lång 

livslängd och bra stabilitet.  

 

Sållen tillverkas med mått helt enligt Ert 

önskemål. 

 

Sållen tillverkas inom följande intervaller: 

 Maskvidd: från 10 till 200 mm 

 Tråddiameter: från 2,5 till 22 mm 

 
 

Option: kan förses med falsar. 

Vi offererar gärna pressvetsade galler till Er. Ge oss 

följande uppgifter så återkommer vi med en 

komplett offert. 

 

Bredd:       mm  

Längd:       mm 

Maskvidd:       mm 

Tråd diameter:                                                     mm 

 

Antal såll:                            st 
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Gummisiktduk 
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Gummisiktdukar med vävarmering i 

tjocklek 5 - 60 mm med stansade hål. 
 

Siktdukarna finns i 3 varianter: 
 

 A-typ, dukar som spänns in.  

    Siktduken ska ha understödsjärn.         
 

 B-typ, förspända dukar med ingjuten 

ram. Siktduken ska ha understödsjärn.   
   

 

 C-typ, förspända dukar, helt 

självbärande. 

Dukarna kan fås med: 
 

 Runda hål i linje (RL) 
 

 Runda hål i zig-zag (RZ) 
 

 Fyrkantiga hål i linje (FL) 
 

 Fyrkantiga hål i zig-zag (FZ) 
 

 Avlånga hål i längsled (AL) 
 

 Avlånga hål på tvären (AT) 

Vi offererar gärna siktdukar till Er. Ge oss följande 

uppgifter så återkommer vi med en komplett offert. 

 

Siktens inv. bredd:     mm  

Siktduken längd:     mm 

Håldimension:      mm 

Typ av hål (se ruta till höger): 

Tjocklek på duken:     mm 

Typ av duk (se ovan):    

Storlek på sorterat material:                 mm 

Typ av material: 

Antal dukar:      st 

Hålade band för sortering av potatis, 

med monterade bandlås 
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Polyuretansiktduk 
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Siktdukar tillverkade i Polyuretan finns i 

olika modeller: 

 Gjutna mattor med hål. 

 Modulsystem med ramkonstruktion. 

 PU-belagda trådar som är sammanfo-

gade. (PU-Flex) 

 

PU-Flexduken finns med kvadratisk öpp-

ning på: 3, (4,5), 5, 6, 8, 9, 12, 13, 18 och 20 

mm. 

 De gjutna dukarna kan normalt fås 

med följande alternativa hålbil-

der: 
 

 Runda hål i linje (RL) 
 

 Runda hål i zig-zag (RZ) 
 

 Fyrkantiga hål i linje (FL) 
 

 Fyrkantiga hål i zig-zag (FZ) 
 

 Avlånga hål i längsled (AL) 
 

 Avlånga hål på tvären (AT) 

Vi offererar gärna siktdukar till Er. Ge oss följande 

uppgifter så återkommer vi med en komplett offert. 

 

Siktens inv. bredd:     mm  

Siktduken längd:     mm 

Håldimension:      mm 

Typ av hål (se ruta till höger): 

Tjocklek på duken:     mm 

Typ av duk (se ovan):    

Storlek på sorterat material:                 mm 

Typ av material: 

Antal dukar:      st 

PU-Flex med 3 mm hål och 1,5 

mm PU-belagd tråd. 
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Plåtsåll 
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Plåtsållen tillverkas med den hålbild odyl som Ni 

önskar. Tillverkas normalt i RAEX 400 eller Hardox. 

 

Sållen kan fås med: 

 Runda hål 

 Fyrkantiga hål 

 Avlånga hål 

 Eller i andra utföranden. 

 

Max tillverknings storlek: 1500 x 2500 mm. 

Tjocklek: 2 till 20 mm. 
 

Falsar, sidolinjaler kan fås som option. 

Vi offererar gärna plåtsåll till Er. Ge oss följande 

uppgifter så återkommer vi med en komplett offert. 

 

Bredd på plåten:      mm  

Längd:       mm 

Håldimension:      mm 

Typ av hål: 

Plåttjocklek:      mm 

Antal såll:                            st 

    

Ev c-c avstånd mellan understöd:   mm 

O hålad ram runt:     mm 
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Leveransvillkor 

PilthCon AB   Tel: 0511-290 00   www.pilthcon.se 

Sk. Åsaka, Tyskagården 1   

SE-532 96  SKARA   info@pilthcon.se   Org nr: 556921-7333 

Äganderättsförbehåll: 

Varorna förblir PilthCons egendom tills full betalning skett. 

 

Betalningsvillkor: 

30 dagar netto efter leverans efter godkänd kreditprövning. Dröjsmåls-

ränta debiteras efter förfallodagen. 

 

Fraktvillkor: 

På samtliga varor tillkommer frakt. Vi levererar normalt frakt via Shiplink 

och frakten debiteras sedan kunden. Önskas leverans med annat frakt-

bolag ska det uppges samtidigt som Ert kundnummer hos dessa uppges. 

 

Transportskador: 

Vid synliga skador, anmärk direkt på fraktsedeln vid mottagandet. An-

mäl också skadan direkt till PilthCon.  

 

Undersökningsplikt: 

Observera Er undersökningplikt och dimensionskontroll vid mottagan-

det av en leverans. Rapportera avvikelser från beställning omgående till 

PilthCon. 

 

Allmänna leveransbestämmelser: 

Vi levererar varor enligt köplagen inom Norden. 

 

Garanti: 

PilthCon garanterar för eventuella produkt- och materialfel.  

 

Ansvar: 

Vi ansvarar inte för indirekta skador som tex. inkomstbortfall, fördyrande  

kostnader eller andra skador på grund av försenade leveranser från oss. 

Felaktiga produkter bytes mot nya likvärdiga eller repareras av oss med 

rimlig leveranstid. Montage och de-montage görs och bekostas av kun-

den. 

 

Vi reserverar oss för felskrivning i text och data i detta flersidiga doku-

ment. 


