XP5 BANDAVSKRAPARE
XP5 är en helt ny förskrapa som
monteras under kastparabeln för
materialet. Rengör bandet med
släpande keramikblad.

Fördelen med de släpande
bladen märks den dag bandet
får skador, eftersom de då
glider över skadan!

De slitstarka keramikbladen
är 200 mm breda.
Den gula listen fungerar både som
fjädring och grovavskiljare.
Välj mellan skrapbredderna,
575 mm (3 blad), 765 (4 blad),
955 (5 blad) eller 1145 (6 blad).
Superenkel montering. Placera
spetsen på den gula listen ca. 5 mm
från bandet. De två svarta M20
muttrarna svetsas sen fast mot
ramen. Till dessa fästs skrapan. Nu
är XP5 i rätt position, klar för provkörning med en lätt förspänning.

Skrapan på
bilden kostar
SEK 4050:-

Placera skrapan så att materialströmmen inte rasar ner på balken.
Alla erforderliga delar ingår i
leveransen. Kapning och svetsning
av balken, till rätt mått, görs på plats.
Slirskyddet bör täcka trummans
omkrets.
Frågor om XP5, ring konstruktören,
Kjell Larsson 076 105 34 05
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XP3 förskrapa för rengöring av transportbandet vid drivtrumman.
Välj mellan hårdmetall,
keramik eller polyuretanblad.

Balkdelarna kapas
och skruvas ihop
på plats.
Skrapan på bilden
kostar SEK 4290:-

Avskraparbalk med keramik eller polyuretan i bladet.

XP4
Skrapan på bilden, med skrapbredd
800mm kostar SEK 2320:-. Levereras i
delar, exkl. balk. Använd gärna ett överskotts rör, runt eller fyrkantigt 40 mm.

Ersätt en returrulle med en
avskraparbalk. Placera sedan
returrullen på ovansidan
(en bit ifrån skrapan)
så att bandet
blir helt plant.
Rengöringen blir
då så mycket bättre.
Ett tips från en nöjd kund.

Tips! Installera XP4 på ett tunnelband,
och skottandet i tunneln minskar rejält.

XP12
Vår enklaste skrapbalk är
vändbar. Välj mellan skrapbredd 550, 700, 900 och
1100 mm. Pris från SEK 920:inkl. rör.

Plog, nu med bandfäste. Följdsam och stabil mot bandet.
Lätt omställbar
mellan olika
bandbredder.
Plog 208 passar
b-b 500, 650 och 800 mm.
SEK 1880:-

Plog 212 passar b-b 1000
och 1200 mm. SEK 2400:-

