
HerDi
Postbus 39
2750 AA Moerkapelle

Transportbanden
Intern transport van HerDi

Tel:  +31 (0)79 593 28 84
Fax:  +31 (0)79 593 34 15

Info@HerDi.nl
www.HerDi.nl

Herdi levert op maat geproduceerde
transportbanden, welke compact zijn mede 
door  het gebruik van trommelmotoren. 
De banden hebben een eenvoudige 
constructie waardoor een langere levensduur 
word bereikt.

De transportbanden worden aangedreven door een trommelmotor aan de ene zijde en 
aan de andere zijde een keertrommel.
Het meest gebruikte materiaal voor de band is PVC maar afhankelijk van het doel kan 
hiervoor  uit andere materialen gekozen worden.
De poten zijn in hoogte verstelbaar voor een vaste opstelling of variabel door middel 
van een spindel verstelling.

Eventueel zijn de transportbanden na bijvoorbeeld een naaistraat, eenvoudig uit te Eventueel zijn de transportbanden na bijvoorbeeld een naaistraat, eenvoudig uit te 
breiden met een zijgeleiding voor het transporteren van rechtopstaande zakken.

In het algemeen wordt de besturing geïntegreerd in de besturingskast van de
palletiseermachine. Uiteraard is een aparte besturing of motorschakeling mogelijk.

De Besturing

Alle maten mogelijk

Technische specificaties transportbanden

Doordat wij de transportbanden op order produceren is de keuze in maatvoering bijna 
oneindig. Voor het transporteren van zakken is in het algemeen een band van 400 mm 
breed voldoende. De compacte bouwvorm heeft als voordeel dat de minimum hoogte 
van de band boven de vloer slechts 200 mm is.
Op deze manier kan eenvoudig het product in de palletiseermachine gevoerd worden.

De Constructie

Model

Snelheid

Besturing

Stroomaansluiting

Stroomverbruik

Afmetingen

TB

Van 19cm/sec. tot 106 cm/sec.

Per opstelling verschillend

400 V

Max. 0.37 KW

Variabel
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Als aanvulling op ons assortiment in
palletiseersystemen leveren wij 
palletrollenbanen.

De rollenbanen worden ingemeten in de 
situatie van de bestaande of nieuw te plaatsen situatie van de bestaande of nieuw te plaatsen 
opstelling, waarna deze op maat geproduceerd 
worden.

Het stalen frame wordt grotendeels gesneden met lasersnijtechnieken. Op deze manier 
is de hart-op-hart afstand van de rollen op de milimeter nauwkeurig.
De aandrijving bestaat uit een krachtige motor met reductor.
Tevens is de motor uitgerust met een rem zodat een vol pallet niet kan doorrollen.

Indien dit in de opstelling nodig is leveren wij ook diverse afmetingen daaiplateau’s
om het 90° te draaien. Middeld deze oplossing is er een grote diversiteit aan 
opstellingen mogelijk

Over het algemeen wordt de besturing geïntegreerd in de besturingskast van de 
palletiseermachine. Uiteraard is een aparte besturing of motorschakeling mogelijk.

De Besturing

Alle maten mogelijk

Technische specificaties palletrollenbaan

Doordat wij de palletrollenbaan op order produceren is de keuze in maatvoering bijna 
oneindig. Voor het transport van  euro pallets van 1200 mm breed voldoende. Indien u 
andere maten pallets gebruikt kunnen wij u altijd een passende oplossing aanbieden.

De Constructie

Model

Snelheid

Besturing

Stroomaansluiting

Stroomverbruik

Afmetingen

HPR

45 cm/sec.

Per opstelling verschillend

400 V

1.5 KW

Variabel


