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T-Rex Belt Cleaning

De T-Rex PUR afschraper is een zeer goed werkende 
voorafschraper die tegen de kop van de aandrijftrommel 
gemonteerd wordt. Dat is een positie die zelfs bij een 
kleine uitstortbak prima te realiseren is.

De schraper bestaat uit de speciaal ontwikkelde T-Rex 
Polyurethaan voorgevormde afschraapblokken met een 
hardheid van 90° Shore A. Dat garandeert een bijzonder 
hoge slijtvastheid. De blokken vormen zich geheel naar 
de rondingen en structuur van de transportband.
De druk van de schraper ten opzichte van de band wordt 
verkregen door solide torsie elementen. Al met al maakt 
deze schraper zich bijzonder geschikt voor de meest 
uiteenlopende producten als kolen, zand en grind, 
compost etc.

De schraper is zeer eenvoudig te monteren en interessant 
geprijsd, waardoor hij ook voor machinefabrieken een 
interessante optie is.

• Zeer goede afschraapresultaten
• Transportbandvriendelijk
• Economisch geprijsd
• Eenvoudig te monteren
• Geen dure reserve onderdelen

T-REX PUR - DE PERFECTE BANDAFSCHRAPER

De T-Rex PUR afschraper is standaard voorzien van 
Polyurethaan segmenten in de kleur blauw. Segment 
breedte is 150 mm verzinkte constructie en inclusief 
spanelementen. De montagebreedte is variabel.
Losse segmenten zijn verkrijgbaar en zeer eenvoudig 
verwisselbaar.

De T-Rex PUR afschraper heeft een lange testperiode 
zeer goed doorstaan en is ingezet bij o.a. op- en overslag 
bedrijven die kolen, zand en grind verwerken. Daarnaast 
is de schraper ingezet in composteringshallen, 
recyclingbedrijven en andere diverse bedrijfstakken.

Bij een sterke vervuiling van de transportband cq een 
grote productstroom is het raadzaam om altijd een 
kopschraper te combineren met een hoofdafschraper. 
T-Rex Rubber International laat u graag de diverse 
mogelijkheden zien.

Bandbreedte
mm

Afschraapbreedte 
mm

Aantal 
segmenten

650 600 4
800 750 5

1000 900 6
1200 1050 7
1400 1350 9
1600 1500 10 Andere afmetingen op aanvraag.
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T-Rex Belt Cleaning

BORSTELSCHRAPER

SCHRAPERMATTEN

ZWART-ROOD-ZWART AFSCHRAAPRUBBER

 ✓ Slijtvast rubber voor eenvoudige schrapersystemen
 ✓ Hardheid:  zwart ± 60° - 65° Shore, rood ± 40° - 45° Shore

 ✓ Eenvoudig en effectief
 ✓ Bandbreedte 400 tot 2.000 mm
 ✓ Vervangende borstels verkrijgbaar als reserveonderdeel

 ✓ Afmeting 500 x 500 mm
 ✓ Profiel 30 mm


