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Vedlikeholdsfrie kverner fra  
Lindner og egenproduksjon
Spesial Teknikk AS er den norske forhandleren for den 
Østerriske produsenten, Lindner Recyclingtech GmbH. 
Lindner er et familiedrevet firma som ble grunnlagt i 1948, og 
som har utviklet seg til å bli en av verdens største produsent og 
leverandør av kverner, både stasjonære og mobile. Kvernene 
passer til de fleste typer materialer og kverner materialene ned 
til de ønskede fraksjoner.

– Vi ser behovet og den økende interessen for disse vel utprøvde 
elektriske og vedlikeholdsfrie(!) kvernene i dagens marked, sier 
Spesial Teknikks daglige leder og påpeker produktenes kvalitet 
og løsninger.

– Sammen med Lindner, kan vi trygt si at vi leverer markedets 
mest robuste og fremtidsrettede løsninger.

Spesial Teknikk forhandler også vanntåke kanoner, overbånds/
faste og trommelmagneter, skruetransportører, utlastebelger og 
presser.

Kvamme forteller at de også produserer og leverer 
båndtransportører, vibrasjonsmatere, vibrasjonssikter, 
sikteskuffer, diverse gummiartikler, begerverk, teknisk gummi 
og mer fra firmaets verksted i Kristiansand.

Fokus på nye, kostnads- og tidseffektive maskiner
– Spesial Teknikk AS har i lengre tid utviklet nye og 
kostnadsbesparende maskiner, og den siste tilveksten her er en 
serie sikteskuffer utstyrt med Polyuretan-stjerner.

Disse er foreløpig beregnet brukt til gravemaskiner. De leveres 
med grinder tilpasset forskjellige typer fester montert på 
gravemaskinen. De passer til maskiner fra 3 til 30 tonn. Her 
vil det komme flere typer og størrelser i fremtiden, og firmaet 
utvikler disse til å bli brukt på hjullastere også.

– De er enkle i bruk og oppstartstid er ca. 5 minutter, avslutter 
Bård Even Kvamme i Spesial Teknikk.

BEDRIFTSPRESENTASJON                             ANNONSEINNHOLD

Nyskapende og Innovativ bedrift
Spesial Teknikk AS er en innovativ bedrift, beliggende helt vest i Kristiansand kommune.
– Her bygger vi maskiner og utstyr for avfall og gjenvinningsindustrien, pukkverk, smelteverk og for tungindustrien.  
Vi utfører også montasje av vårt utstyr/anlegg, forteller Bård Even Kvamme, daglig leder i Spesial Teknikk.
Selskapet har utviklet en egen serie sikteskuffer, for 3-30 tonns maskiner.
– Vi er de eneste produsentene av slike skuffer i Skandinavia.
I tillegg til egenproduksjon, er Spesial Teknikk også agent for flere europeiske leverandører, blant annet 
Lindner Recyclingtech GmbH, som er en av verdens største produsenter av mobile og stasjonære kverner for 
neddeling av forskjellige materialer. Selskapet leverer også diverse magnetutstyr, vibrasjonssikter, trommelsikter, 
båndtransportører, vibrasjonsmatere, filterpresser og rekvisita. 
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Sikteskuffer på 6 størrelser, 3-30 tonn
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Stasjonære og mobile 

KVERNER

Spesial Teknikk/Lindner er en av de ledende leverandører 
på stasjonære og mobile kverner, i Norge. Lindner er i 
dag en fjerde generasjons familiebedrift og er blitt et ord for 
kvalitet og pålitelighet over hele verden. Det store og allsidige 
program av primær, sekundær kverner samt mobile kverner, og 
prosesseringssystemer for SRF og RDF, gjør at de er en av de største 
produsenter av kverner, på hele verdensmarkedet. Kvernene tilbys i en eller 
to-akslet utførelse. Lindner har innovasjon som prinsipp, og kvalitet som et 
løfte, og dette ligger implementert i hver enkelt ansatt. Dette kan  sees ut fra 
nåværende spekteret av flere prisbelønte maskiner. 
Kvernene til Lindner-Recyclingtech GmbH ligger fremst i utviklingen av 
energi- og kostbesparende maskiner og er de eneste som har hatt  
helelektriske kverner i bruk, over lengre tid. Med ett (av mange) 
av sine prisbelønte «Smart Energy Management system» 
ligger de langt foran alle konkurrenter. Med over 60år i 
bransjen, er Lindner i spissen for produksjon og levering 
av kvernteknologi. Spesial Teknikk/Lindner leverer et bredt 
utvalg av forskjellige typer kverner.
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Lindner Jupiter 
kverner.  

Innfelt: 
Lindner Jupiter 

 utstyrt med FPS  
system for  

varmedeteksjon  
og vannkjøling.


