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TRU-TRAC BANDSTYRRULLE

Tru-Trac är en unik, patentskyddad bandstyranordning 
som består av komponenter och material av högsta 
kvalitet. En intensiv period av testning och ständig 
förbättring föregick marknadsintroduktionen.
Tru-Trac bandstyrrullen har testats i anläggningar över 
hela världen. Överallt har den mött stora framgångar, 
såväl i USA och Kanada som i Afrika och Europa.

Några av fördelarna med detta enkla, funktionella och robusta system:

✓ Ökad produktionskapacitet
✓ Reducerad spilltid
✓ Reducerad förlust av spillt material
✓ Reducerade rengöringskostnader
✓ Förbättrad säkerhet
✓ Lägre krav på motorkapacitet
✓ Lättmonterad
✓ Underhållsfri
✓ Fungerar under alla förhållanden
✓ Mycket lämpad för vändbara bandtransportörer
✓ God hållbarhet
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Den nya styrtekniken från Tru-Trac finns tillgänglig 
för nästan alla bandbredder och kan på begäran 
tillverkas enligt kundens önskemål. Tru-Trac styrrullen 
levereras med en löpyta av varmvulkaniserat gummi. 
Konstruktionen med två lager garanterar en optimal 
tätning. Hittills har ingen annan styrrulle kunnat mäta 
sig med Tru-Trac-rullen. 

Världens bästa bandstyranordning

Snedlöpande transportband kan orsaka nedsmutsning och produktförlust och skadar både bandet och 
transportanläggningen. Efter många års forskning och utveckling har äntligen en bandstyranordning tagits fram 
som fungerar perfekt. T-Rex är exklusiv återförsäljare i Europa av den verkligen bästa bandstyranordningen i 
världen: bandstyrrullen Tru-Trac.
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Taper Trough TrackerFlat Return Tracker Dual Return Tracker 

Tru-Trac måste installeras endast där decentrering uppkommer. En 
Tracker kan kontrollera och styra 50 meter av transportbandet. Vid 
transportband över jord kan avståndet vara upp till 100 meter. Installera 
en mellanliggande Tru-Trac Tracker strax innan problematiska sträckan.

Vid förflyttning i lutning installera TRU-TRAC 
spårcentreringstracker vid tredje eller fjärde bärande 
rullstödet efter lastninsstället.

För att uppnå bäst centrering, installera en TRU-TRAC 
Flat Return Tracker eller TRU-TRAC Dual Return Tracker 
med ca 3 gånger bandbredden vid problemstället.

För den lutande delen av 
transportbandet installera TRU-
TRAC spårcentreringstracker på 
eller strax innan problematiska 
sträckan. Vid installering av 
trackern på huvudtrumman, 
placera den före sista rullstödet 
så att bandet centreras vid 
huvudtrumman.

En Tru-Trac Tracker krävs för att upprätthålla 
bandets arbete i centern av motvikterna.

Ungefär 3 x 
bandbredd
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