THE NEXT LEVEL IN RELIABILITY
BUY THE ORIGINAL AND
ENJOY A QUALITY PRODUCT

endless in service and innovation

Inleiding
De warm gevulkaniseerde Ecocleat® meenemers worden met behulp van een uniek productieproces volledig
geïntegreerd met elke Probelt® basisband. Het loslaten van de meenemers is hierdoor uitgesloten. Het unieke
design van de Ecocleat® meenemers met een afgeronde top van de meenemers is productvriendelijk voor
zachte en kwetsbare producten binnen de agrarische industrie. Daarnaast is ons Ecocleat® programma een
aanvulling op ons Hotcleat® programma voor de lichte industrie.
Het unieke productieproces, geavanceerde automatisering en de know-how zorgen voor een hoogstaand
kwaliteitsproduct voor uw toepassing.

hotcleat

Voordelen Ecocleat®:
• A
 fgeronde top van de meenemers
- voor zachte en kwetsbare producten
• G
 een loslatende meenemers
- door slechte hechting meenemers
- door weers- / productinvloeden
• Minder gevoelig voor trommeldiameters
• V
 erbeterde levensduur / standtijd meenemers
- hogere betrouwbaarheid
• Bandbreedtes tot wel 1.800 mm
• Meenemer lengtes tot wel 1.700 mm
Ecocleat®

Geplakte meenemer

Toepassingsgebieden
•
•
•
•

Aardappels
Uien
Suikerbieten
Wortels

• Papierrecycling
• Kunststofrecycling

• Veeteelt

Speedline
Ecocleat® height up to 70 mm
Belt length (endless) up to 29.500 mm
Belt width up to 1.200 mm

next day shipment

Standaard confectiemogelijkheden
Ecocleat®

T40
T50
T60
T70

Hoogte

Max.
Bandbreedte

Max.
Meenemerlengte

Min.
Meenemerafstand

Min.
Trommel Ø

40 mm
50 mm
60 mm
70 mm

1.800 mm
1.800 mm
1.800 mm
1.800 mm

1.600 mm
1.600 mm
1.600 mm
1.700 mm

110 mm
110 mm
110 mm
110 mm

100 mm
125 mm
150 mm
175 mm

Hardheid Ecocleat® - 65° Shore A
Minimale trommeldiameter is mede afhankelijk van de basisband
Overige confectiemogelijkheden op aanvraag

R3

R3

R4

1
Confectie op maat

Ecocleat® T40-T50-T60

Ecocleat® T70

endless in service and innovation

hotcleat

Kunststof transportbanden
Rubber transportbanden
Kunststof schakelbanden en kettingen
Drijf-, tand- en rondriemen
Kunststof gaasbanden
Speciale eindloze banden
Componenten voor bandtransporteurs
Technisch rubber en kunststof
Service, montage en onderhoud

Speedline

SPEEDLINE

Ecocleat® height up to 70 mm
Belt length (endless) up to 29.500 mm
Belt width up to 1.200 mm

next day shipment

endless in service and innovation
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Phone

+31 (0)591 668220

Alle tekst en beeldmateriaal in deze brochure hebben een informatief

Phileas Foggstraat 48

Fax

+31 (0)591 668239

karakter zonder officiële of juridische grondslag. Voor aanvullende

NL-7825 AL Emmen

Internet www.lbs.cc

informatie kunt u contact met ons opnemen.

The Netherlands

E-mail

00.260.037-Versie 3

info@lbs.cc

