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DE TRU-TRAC BANDSTUURROL

Tru-Trac is een uniek gepatenteerd bandsturingssysteem 
dat is opgebouwd uit componenten en materialen van de 
hoogste kwaliteit. Aan de introductie van dit succesvolle 
systeem ging een intensieve periode van testen en 
verdere verbeteringen aan vooraf, en zijn de Tru-Trac 
bandstuurrollen wereldwijd ingezet. Inmiddels zijn er ook 
al talloze installaties in Europa naar grote tevredenheid 
van de eindklant uitgerust met de Tru-Trac bandstuurrol.

Enkele voordelen van het eenvoudige, functionele en degelijke systeem zijn:

✓ Verhoging van de productiecapaciteit
✓ Verkorten van stilstandperiodes
✓ Verhoging van de veiligheid rondom de installatie
✓ Vermindering van mors en uitval
✓ Verlaging van schoonmaakkosten
✓ Reductie van het motorvermogen
✓ Eenvoudig te installeren
✓ Onderhoudsvrij
✓ Functioneert in alle bedrijfsomstandigheden
✓ Zeer geschikt voor reverseerbare transporteurs
✓ Lange levensduur

Vóór installatie Tru-Trac Na installatie Tru-Trac 

Vóór installatie Tru-Trac Na installatie Tru-Trac 

Het nieuwe stuursysteem van Tru-Trac is leverbaar 
in vrijwel alle bandbreedten en eventueel naar 
klantspecifieke eisen te produceren. Standaard wordt 
de Tru-Trac bandstuurrol geleverd met een warm 
gevulkaniseerd loopvlak. De constructie met twee lagers 
zorgt voor een optimale afdichting van de rol. Geen tot 
op heden bestaande bandstuurrol kan de vergelijking 
met het Tru-Trac systeem aan. Uw transportbanden 
lopen gegarandeerd recht!

Een beter bandstuursysteem bestaat niet!

Scheeflopende transportbanden veroorzaken vervuiling, productverlies en schade aan zowel de transportband als 
aan de installatie. Een jarenlange zoektocht naar een optimaal functionerend bandstuursysteem heeft zijn vruchten 
afgeworpen. T-REX Rubber International is voor geheel Europa de exclusieve distributeur van werkelijk het beste 
bandstuursysteem ter wereld: De Tru-Trac bandstuurrol!
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Taper Trough TrackerFlat Return Tracker Dual Return Tracker 

De Tru-Trac tracker mag alleen gemonteerd worden op plaatsen 
waar een verkeerde uitlijning optreedt. Een tracker kan 50 meter 
van de transportband controleren en besturen. Bij bovengrondse 
transportbanden kan deze afstand tot 100 meter oplopen. Het is 
raadzaam om de Tru-Trac tracker net voor de problematische sectie te 
monteren.

Bij materiaaltransport op een helling dient de TRU-TRAC 
Trough Tracker op de locatie van de derde of de vierde dragende 
rolsteun na de laadplaats 
gemonteerd te worden.

Om het meest efficiënte centreren te bereiken, 
dient de TRU-TRAC Flat Return Tracker of de 
TRU-TRAC Dual Return Tracker, die ongeveer drie 
keer breder zijn dan de transportband, voor de 
problematische sectie gemonteerd te worden.

Voor het geneigde 
transportbandgedeelte 
dient de TRU-TRAC Trough 
Tracker in of vlak voor de 
problematische gemonteerd 
te worden. In geval van 
montage van een tracker 
op de hoofdtrommel 
dient de tracker voor de 
eind-rolsteunen geplaatst 
te worden opdat de 
transportband op de locatie 
van de hoofdtrommel 
gecentreerd wordt. 

De bedoeling van de Tru-Trac 
tracker is de transportband in het 
middelpunt te positioneren voor 
de contragewichten.

Ongeveer 3 x 
breedte transportband

INSTALLATIE INSTRUCTIES


