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Virksomheden

Virksomheden Schneckenbau 
Prestel GmbH har 35 års 
erfaring og knowhow 
inden for udvikling, 
konstruktion og produktion 
af komplette transport- og 
doseringssystemer til de 
mange forskellige typer 
transportgods.

Vi tilbyder vores kunder 
specifikke løsninger, idet 
vi tager særligt hensyn til 
virksomhedens krav. Godt 
håndværk og innovativ teknik 
er garant for vores høje 
kvalitet.

På de næste sider præsenterer 
vi et udvalg fra vores store 
sortiment.

Vi hjælper gerne, hvis I har 
spørgsmål og brug for teknisk 
rådgivning.
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Skruetransportører, skruedoseringsmaskiner

Rørtransportsnegle

Trugsnegle i rustfrit stål

Findoseringssnegle med separat 
røreværk

Skruetransportører og skruedoseringsmaskiner 
fremstilles efter behov som rør- og eller trugsnegle. 
Materialet afhænger af det produkt, der skal 
transporteres.

Skruetransportører leveres i kundetilpassede størrelser 
med alle ønskede udstyrs- og tilbehørsdele.

Trykstødfaste snegle Trugsnegle med 
kædedrev
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Rotationsfødere

Koplelevatorer
En vigtig del af vores store sortiment 
er produktionen af kopelevatorer, der 
primært anvendes i cementværker.

Rotationsfødere i rustfrit stål

Bæltebægerelevatorer

Tømmespjæld

Klumpbryder i rustfrit stål

Rotationsfødere anvendes til dosering af alle 
slags massegods fra siloer og filteranlæg.
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Specialkonstruktioner

Trugsnegl med bæltedrev og vandrør Dobbelt rørdoseringssnegl i rustfrit 
stål

Trugsnegl med varme Drejerørsfordeler

Dobbelt akselvådblander

Vejesnegl med vejeramme

Ud over vores standardsortiment 
konstruerer og fremstiller vi 
specialmaskiner efter ønske og 
krav.

Sikringen af høj produktkvalitet 
er en væsentligt del af vores 
produktion.
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Beholdere

Lagerbeholder

Lagerbeholder til kontamineret jord

Fyldestation til spande Fyldetragt til sække

Big-bag-tragt

Schneckenbau Prestel GmbH tilbyder også 
beholdere af stål og rustfrit stål fremstillet af 
vores dygtige produktionsmedarbejdere.
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Anvendelseseksempler

Rørsnekker med køling til jord

Transport af elektroskrot

Snekker til isknusning Tilførsel af elektroskrot Opvarmning af 
aluminiumspåner

Som erfaren og anerkendt producent af transportteknik 
tilbyder vi vores kunder alt lige fra udvikling og 
konstruktion, produktion og salgsydelser samt montering, 
opstart og  vedligeholdelse.

Anvendelseseksemplerne viser de mange mulige 
anvendelser af skruetransportører i anlægsindustrien 
i hele verden.



Von-Liebig-Straße 11 DE-48324 Sendenhorst
Tlf.: +49(0)2526-4252 og 4340 Fax: +49(0)2526-4154

www.schneckenbau-prestel.de

Münster
Wolbeck

Telgte
Alverskirchen
Everswinkel

Warendorf
Hoetmar

Beckum
Ahlen
Warendorf
Motorvej A2

Tankstation

Von-Liebig-Straße

Tankstation

Folkeskole, store klasser
Folkeskole, 
små klasser

Svømmehal

Sportsplads
Tankstation

Sportsanlæg

Münster
Albersloh

Realskole

Sportshal
Westtorhalle

Drensteinfurt
Motorvej A1

Sygehuset St. 
Josef-Stift

Ahlen
Ahlen

Rådhus

Direktør:  Kevin Prestel 
Mirko Prestel

Byretten i Münster
HRB-nr. 10291


