Bandschrapers voor
primaire en secundaire
transportbanden

Bandschrapers

Hoge efficiëntie, minimale verspilling
Factoren die de efficiëntie van bandschrapers
beïnvloeden zijn o.a. de contacthoek t.o.v. de
band, het contactoppervlak en de uitgeoefende
druk per oppervlakte-eenheid. Onze schrapers
zijn zo ontworpen dat ze optimaal hun werk
doen met een meer dan gemiddelde levensduur. Om de schraper zo goed als mogelijk
te laten werken, bestaat hij uit verschillende
segmenten die los van elkaar kunnen vervangen worden.

Primaire bandschrapers
Primaire systemen worden net onder het
stortpunt van de bulkgoederen geplaatst.
Op die manier wordt “carry back” vermeden
(goederen worden terug meegenomen na het
stortpunt). Wanneer producten aan de band
blijven kleven tijdens de terugloop van de
band, kan dit problemen veroorzaken zoals
vallend materiaal, ophoping materiaalafval
aan de lagers, problemen met sturing van de
band, productverspilling enz.

Lange levensduur voor lage kostprijs per ton
De levensduur van de bandschraper is vooral
afhankelijk van zijn doeltreffendheid. Hoe meer
materiaal tussen schraper en band terechtkomt, hoe meer verlies en slijtage. Door de
hoge en constante reinigingscapaciteit kan
het materiaal dat aan de band blijft kleven na
schraping, tot een minimum worden herleid.

Secundaire bandschrapers
Deze schrapers worden ingezet wanneer geen
primair systeem kan worden ingezet (bvb. bij
plaatsgebrek, hygiënische eisen...).
In combinatie met primaire bandschrapers
wordt de meest hardnekkige “carry back” van
de band verwijderd.

Weinig onderhoud voor een optimale werking
Omdat de druk van de schraper op de band
constant blijft, dient de spanningsveer niet
bijgeregeld te worden. Daarmee wordt het
onderhoud tot een minimum herleid. Praktisch
elke schraper is zo ontworpen dat hij blijft
werken in de meest veeleisende omstandigheden.
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Bandreiniging is niet alleen een
zaak van netheid, het gaat ook
om de levensduur, de veiligheid
en economisch werken.
Bruynooghe N.V. heeft een hele
reeks van verschillende bandschrapers die langdurig getest
werden en hun doeltreffendheid
meer dan bewezen hebben.

Bandschrapers

Keuzehandleiding voor Trellex transportbandreiniger - voor de meest
efficiënte primaire en secundaire reiniging.
Voor gladde banden is een Pre-Cleaner in
combinatie met een T-Cleaner of Arm-Cleaner
de meest efficiënte oplossing. Als er één
reiniger wordt gebruikt, wordt de Pre-Cleaner
aanbevolen voor ruwe, natte of kleverige
materialen en de T-Cleaner of Arm-Cleaner

voor droge, fijne materialen. Voor omkeerbare
transportbanden is een T-Cleaner de beste
oplossing. Voor profielbanden waarop droge
materialen worden vervoerd, bevelen we de
Trellex Belt Brush aan.
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UW PRODUCT WORDT
DOOR ONS MET ZORG
GETRANSPORTEERD !

