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T-Rex Transportband Rengöring

En mycket effektiv frontskrapa som monteras mot 
drivtrummans huvud. Det är en position som lätt kan 
åstadkommas, även med små samlingsbehållare. 

Skrapan är tillverkad av särskild T-Rex polyuretan, som 
gjuts till förformade skrapblock med en hårdhet på 93° 
Shore A. Detta garanterar en slitfasthet långt utöver 
det vanliga. Skrapblocken formar sig fullständigt efter 
transportbandets böjning och struktur. Skrapans tryck 
mot transportbandet åstadkoms med mycket stadiga 
vridelement. Detta gör skrapan särskilt lämpad för ett 
större urval produkter, t.ex. kol, sand och grus, kompost 
etc. 

Skrapan är lätt att montera och kan erhållas mot ett 
tilltalande pris, vilket också gör den intressant för 
maskintillverkare. 

• Utmärkta skrapresultat
• Skadar ej transportbandet
• Kostnadseffektiv
• Lättmonterad
• Inga dyrbara bytesdelar

T-REX PUR - DEN PERFEKTA BANDSKRAPAN

Transportbandskrapan är standardförsedd med 
segment i blåfärgad polyuretan: segmentbredd 150 mm, 
galvaniserad konstruktion, inklusive spännanordningar. 
Monteringsbredden är variabel. Lösa segment kan 
erhållas och är lätta att byta. 

Transportbandskrapan har med framgång genomgått 
en mycket lång provningsperiod, varvid den har 
använts vid företag för bulkhantering av bl.a. kol, 
sand och grus. Den har även använts i kompostbodar, 
vid återvinningsföretag och inom många andra 
industrisektorer. 

I situationer där transportband utsätts för stark 
nedsmutsning eller stora transportvolymer 
rekommenderas en kombination av en frontskrapa med 
en huvudskrapa. T-Rex hjälper dig gärna med råd om 
diverse möjligheter.

Bandbredd 
i mm

Skrapbredd 
i mm Antal segment

650 600 4
800 750 5

1000 900 6
1200 1050 7
1400 1350 9
1600 1500 10 Andra dimensioner tillgängliga på begäran.
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T-Rex Transportband Rengöring

BANDBORSTE

BANDBORSTMATTOR

SVART-RÖTT-SVART

 ✓ Enkel och effektiv
 ✓ Bandbredd 400 till 2000 mm
 ✓ Utbytesborstar tillgängliga som reservdel

 ✓ Slitfast gummi för enkla skrapsystem
 ✓ Hårdhet: svart ca. 60° - 65° Shore, rött ca. 40° - 45° Shore

 ✓ Dimensioner 500 x 500 mm
 ✓ Profil 30 mm


