
KUNSTSTOF TRANSPORTBANDEN
WEEFSELVERSTERKTE MEENEMERS

endless in service and innovation



Weefselversterkte meenemers

De weefselversterkte meenemers van LBS Emmen worden met 
behulp van onze hoogfrequente technologie geconfectioneerd. 
De voet van de weefselversterkte meenemer wordt verzonken in 
de deklaag. Hierdoor ontstaat er een maximale hechting tussen 
de meenemer en de basisband. Dit maakt de weefselversterkte 
meenemers ook minder gevoelig voor kleine trommeldiameters.

Voordelen weefselinlagen 

•   Slijtvaste en robuuste meenemers
•   Geringe flexibiliteit
•   Verhoogde breedtestabiliteit van de 

transportband

Toepassingen

•   Omgevingen met verhoogde slijtage
•   Verhogen transportcapaciteit
•   Transporteren van zware producten
•   Transporteren van scherpe producten

TW-meenemer

   Beschikbare Min.
	 Type	 Hoogte	 kleuren	 Trommel	�

 TW20 20 mm  40 mm
 TW30 30 mm  40 mm
 TW40 40 mm  40 mm
 TW50 50 mm  50 mm
 TW60 60 mm  60 mm
 TW70 70 mm  70 mm
 TW80 80 mm  80 mm
 TW90 90 mm  90 mm
 TW100 100 mm  100 mm

Blauw en wit geschikt voor onverpakte levensmiddelen
Groen optioneel geschikt voor ruwe voedingsmiddelen
Minimale trommeldiameter is mede afhankelijk van de basisband
Overige confectiemogelijkheden en kleuren op aanvraag

TW-meenemers
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TCW-meenemers

   Beschikbare Min.
	 Type	 Hoogte	 kleuren	 Trommel	�

 TCW40 40 mm  40 mm
 TCW50 50 mm  50 mm
 TCW60 60 mm  60 mm
 TCW70 70 mm  70 mm
 TCW80 80 mm  80 mm
 TCW90 90 mm  90 mm
 TCW95 95 mm  95 mm

Blauw en wit geschikt voor onverpakte levensmiddelen
Groen optioneel geschikt voor ruwe voedingsmiddelen
Minimale trommeldiameter is mede afhankelijk van de basisband
Overige confectiemogelijkheden en kleuren op aanvraag

TCW-meenemer

Confectie op maat



Alle tekst en beeldmateriaal in deze brochure hebben een informatief 

karakter zonder officiële of juridische grondslag. Voor aanvullende 

informatie kunt u contact met ons opnemen.

00.291.247-Versie 1

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

LBS Emmen bv
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The Netherlands

Phone  +31 (0)591 668220
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Internet  www.lbs.cc
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