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Conveyors

Deze brochure, met genoemde prijzen, is geldig tot en met 31 december 2020 of tot er een nieuwe versie gepubliceerd wordt. Deze brochure is
versie 1.0 van 2020. De inhoud van deze brochure is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan de inhoud (tekst en afbeeldingen/foto’s)
kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten voorbehouden. Afbeeldingen en foto’s zijn puur illustratief. New Motion B.V.
aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de
aangeboden informatie in deze brochure.

NEW MOTION

N

ew Motion is een gevestigde naam in de wereld van conveyor, handling en palletising systemen.
Het is dan ook niet vreemd dat u ons tegenkomt bij de grootste fabrikanten in de voedingsindustrie.
Naast de min of meer standaard conveyors hebben we de afgelopen jaren veel projecten mogen
uitvoeren waar we erg trots op zijn. Om u een idee te geven van de vele en uiteenlopende
mogelijkheden laten we u graag wat meer van ons werk zien. En ons mooiste project? Dat moeten we nog
maken, samen met u uiteraard.

Naast standaard conveyors is New Motion altijd op zoek naar nieuwe technische mogelijkheden om uw
productie zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Onze sales en engineers doen er alles aan om de meest
slimme oplossing te verzinnen. Of het nu gaat om een doordachte lay-out om uw productiecapaciteit te
verhogen, of een geavanceerd handling systeem dat sneller en beter is dan u ooit had verwacht, laat u
verrassen. Kijk regelmatig op onze nieuwspagina voor inspiratie.
Wij heten u van harte welkom op onze website www.new-motion.nl, waar u onder andere foto- en
filmmateriaal van onze producten kunt bekijken of uw gewenste conveyor kunt configureren in onze New
Motion product configurator. Wenst u verdere informatie, neemt u dan vooral contact op met onze sales
afdeling via email: sales@new-motion.nl of telefoon: +31(0)118 604 313.
Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW en af fabriek.
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MBC-S Modular Belt Conveyor – Straight
MBC-C Modular Belt Conveyor – Curved
MBC-E Modular Belt Conveyor – Elevating
MBCC-C Modular Belt Conveyor Compact – Curved
BC-S Belt Conveyor – Straight
BC-C Belt Conveyor – Curved
BC-E Belt Conveyor – Elevating
KEC-S Knife Edge Conveyor - Straight
KEC-C Knife Edge Conveyor - Curved
CC Chain Conveyor
MP / CT Micropitch en Cleartrak
FC Flexible Conveyor
RC Roller Conveyor
RCP Roller Conveyor Pallet
RT Rotating Table
HC Helix Conveyor
OPTIES
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De Modular Belt Conveyor – Straight (MBC-S), oftewel rechte schakelbandtransporteur, is met name
geschikt voor verpakte producten en worden veelal toegepast in end-of-line transport.
De MBC-S band is opgebouwd uit modulaire kunststof schakels die volledig opgesloten zijn in kunststof
bandgeleidingsprofielen. Hierdoor is de MBC-S robuust en onderhoudsarm. Door het hygiënische ontwerp,
aandacht voor veiligheid en materiaalkeuze is de MBC-S toe te passen in zowel food- als non-food
omgevingen. Middels accessoires als meenemers en frictiemodules wordt de MBC-S ook vaak toegepast als
opvoertransporteur of Z-transporteur.

Standaard lengte

1.000 - 9.000 mm
Afwijkende lengte op aanvraag.

Werkhoogte

Tot 1.100 mm (±50 mm middels RVS stelvoeten Ø80 mm).
Afwijkende hoogtes op aanvraag.

Bandsnelheid

10 of 20 m/min/50Hz. Afwijkende snelheden op aanvraag.

Bandtype

Kunststof moduleband (Intralox®), PP, blauw, foodgrade, 42% open.
Extra opties (bv. frictie) en andere banden op aanvraag.

Standaard overname

Aandrijfas met kunststof sprockets, overgang Ø108 mm. Keeras met kunststof
rollen, overgang Ø108 mm. Kleinere overgang op aanvraag.

Aandrijving

SEW of Lenze motor met opsteekreductor, kleur rood, voorzien van foodgrade
olie. Speciale specificaties op aanvraag.

Afwerking
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Zijpanelen uit RVS-304 korrel 320 geslepen.
Frameondersteuning uit RVS-304 geglaspareld.

Effectieve
bandbreedte

Lengte 1.000 mm

Lengte 2.000 mm

Lengte 3.000 mm

102 mm

€ 3.220

€ 3.580

€ 4.045

115 mm

€ 3.250

€ 3.620

€ 4.095

141 mm

€ 3.280

€ 3.660

€ 4.150

166 mm

€ 3.310

€ 3.700

€ 4.200

191 mm

€ 3.365

€ 3.765

€ 4.275

229 mm

€ 3.420

€ 3.835

€ 4.360

268 mm

€ 3.480

€ 3.915

€ 4.465

306 mm

€ 3.525

€ 3.975

€ 4.540

369 mm

€ 3.650

€ 4.135

€ 4.820

407 mm

€ 3.710

€ 4.215

€ 4.920

470 mm

€ 3.805

€ 4.330

€ 5.055

508 mm

€ 3.865

€ 4.410

€ 5.155

585 mm

€ 3.970

€ 4.605

€ 5.310

Prijzen zijn indicatief en gebaseerd op de specificaties op de linker pagina. Onderstaande opties niet inbegrepen.

Optie 1
RVS zijgeleiding, links en rechts,
12 mm, verstelbaar aan beide zijden met 50
mm

€ 225

per meter
transporteur

€ 375

per set van

Optie 2
RVS zwenkwielen, 4 stuks, Ø125 mm,
±50mm hoogteinstelbaar, voorzien van rem

4 wielen

Optie 3
RVS motorafschermkap, IP23,

€ 160

per stuk

€ 160

per stuk

€ 1.100

per stuk

korrel 320 geslepen

Optie 4
Werkschakelaar in RVS afscherming voorzien
van thermische motorbeveiliging

Optie 5
RVS besturingskast voorzien van;
werkschakelaar, 1 frequentie regelaar,
veiligheidsrelais, potmeter, nood-, start-, stopen resetknop

Meer opties zijn te vinden achterin deze catalogus.
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De Modular Belt Conveyor – Curved (MBC-C), oftewel schakelbandtransporteur met bocht, is met
name geschikt voor verpakte producten en worden veelal toegepast in end-of-line transport. De bocht
in deze transporteurs is in iedere willekeurige hoek verkrijgbaar. In de prijsstelling van deze catalogus
wordt uitgegaan van 90°.
De MBC-C is opgebouwd uit modulaire kunststof schakels die volledig opgesloten zijn in kunststof
bandgeleidingsprofielen. Hierdoor is de MBC-C robuust en onderhoudsarm. Door het hygiënische ontwerp,
aandacht voor veiligheid en materiaalkeuze is de MBC-C toe te passen in zowel food- als non-food omgevingen.

Standaard lengte

1.000 - 9.000 mm (toelichting lengte in prijslijst: 1.000 mm betekent 500mm
voor en na de bocht, bandlengte in de bocht is hierin niet meegerekend)

Werkhoogte

Tot 1.100 mm (±50 mm middels RVS stelvoeten Ø80 mm).
Afwijkende hoogtes op aanvraag.

Bandsnelheid

10 of 20 m/min/50Hz. Afwijkende snelheden op aanvraag.

Bandtype

Kunststof moduleband (Intralox®), PP, blauw, foodgrade, 42% open. Extra opties
(bv. frictie) en andere banden op aanvraag.

Standaard overname

Aandrijfas voorzien van kunststof sprockets, overgang Ø108 mm. Keeras
voorzien van kunststof rollen, overgang Ø108 mm. Kleinere overgang op
aanvraag.

Aandrijving

SEW of Lenze motor met opsteekreductor, kleur rood, voorzien van foodgrade
olie. Speciale specificaties op aanvraag.

Afwerking
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Zijpanelen uit RVS-304 korrel 320 geslepen.
Frameondersteuning uit RVS-304 geglaspareld.

Effectieve
bandbreedte

Binnen Radius

Lengte 1.000 mm

102 mm

350 mm

€ 3.730

€ 4.250

€ 4.660

115 mm

350 mm

€ 3.760

€ 4.280

€ 4.690

141 mm

366 mm

€ 3.910

€ 4.465

€ 4.985

166 mm

350 mm

€ 3.970

€ 4.525

€ 5.040

191 mm

368 mm

€ 4.025

€ 4.580

€ 5.100

229 mm

432 mm

€ 4.210

€ 4.880

€ 5.360

268 mm

499 mm

€ 4.420

€ 4.975

€ 5.575

306 mm

563 mm

€ 4.580

€ 5.150

€ 5.770

369 mm

670 mm

€ 4.970

€ 5.520

€ 6.190

407 mm

735 mm

€ 5.150

€ 5.725

€ 6.425

470 mm

842 mm

€ 5.490

€ 6.100

€ 6.920

508 mm

907 mm

€ 5.690

€ 6.325

€ 7.170

585 mm

1.037 mm

€ 6.135

€ 7.035

€ 7.720

Lengte 2.000 mm

Lengte 3.000 mm

Prijzen zijn indicatief en gebaseerd op de specificaties op de linker pagina. Onderstaande opties niet inbegrepen.

Optie 1
RVS zijgeleiding, links en rechts,
Ø12 mm, verstelbaar aan beide zijden met 50
mm

€ 225

per meter
transporteur

€ 375

per set van

Optie 2
RVS zwenkwielen, 4 stuks, Ø125 mm,
±50mm hoogteinstelbaar, voorzien van rem

4 wielen

Optie 3
RVS motorafschermkap, IP23, korrel 320
geslepen

€ 160

per stuk

€ 160

per stuk

€ 1.100

per stuk

Optie 4
Werkschakelaar in RVS afscherming voorzien
van thermische motorbeveiliging

Optie 5
RVS besturingskast voorzien van;
werkschakelaar, 1 frequentie regelaar,
veiligheidsrelais, potmeter, nood-, start-, stopen resetknop

Meer opties zijn te vinden achterin deze catalogus.
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MBC-E

De Modular Belt Conveyor - Elevating (MBC-E), oftewel opvoerende schakelbandtransporteur, is een
degelijke oplossing om producten op te voeren. De MBC-E worden toegepast onder bijvoorbeeld
verticale flowpackers of als ‘overpass’.
De MBC-E is uitgevoerd met meenemers of frictie modules. Tevens zijn er diverse soorten zijgeleiding beschikbaar,
zodat ook bijvoorbeeld bulk product kan worden opgevoerd. Daarnaast is de band verkrijgbaar in open en dichte
variant. Ook kan de transporteur worden uitgevoerd met (helix-)bochten of als Z-schakelbandtransporteur.

Standaard lengte

Lengte 2.000: basisdeel (aandrijfzijde + keerzijde + 1 knik) is 500 mm vlak en
1.500 mm opvoerend.

Uitvoerhoogte

Opvoerhoek a 35°: Lengte 2.000 mm voert op naar 1.050 mm. Lengte 3.000
mm voert op naar 1.625 mm. Lengte 4.000 mm voert op naar 2.200 mm.
Opvoerhoeken zijn product afhankelijk en dienen te worden getest.

Bandsnelheid

10 of 20 m/min/50Hz. Afwijkende snelheden op aanvraag.

Bandtype

Kunststof moduleband (Intralox®), PP, blauw, foodgrade, meenemers/
frictiemodules. Andere banden op aanvraag.

Standaard overname

Aandrijving

Afwerking
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Aandrijfas voorzien van kunststof sprockets, overgang Ø108 mm.
Keeras voorzien van kunststof rollen, overgang Ø108 mm.
SEW of Lenze motor met opsteekreductor, kleur rood, voorzien van foodgrade
olie. Speciale specificaties op aanvraag.
Zijpanelen uit RVS-304 korrel 320 geslepen.
Frameondersteuning uit RVS-304 geglaspareld.

Effectieve
bandbreedte

Lengte 2.000 mm

Lengte 3.000 mm

Lengte 4.000 mm

102 mm

€ 3.965

€ 4.775

€ 5.365

115 mm

€ 3.970

€ 4.785

€ 5.375

141 mm

€ 4.215

€ 5.105

€ 5.770

166 mm

€ 4.230

€ 5.125

€ 5.790

191 mm

€ 4.250

€ 5.140

€ 5.805

229 mm

€ 4.510

€ 5.395

€ 6.120

268 mm

€ 4.535

€ 5.425

€ 6.145

306 mm

€ 4.750

€ 5.700

€ 6.555

369 mm

€ 5.040

€ 6.155

€ 7.030

407 mm

€ 5.180

€ 6.345

€ 7.265

470 mm

€ 5.440

€ 6.685

€ 7.675

508 mm

€ 5.585

€ 6.875

€ 7.980

585 mm

€ 5.900

€ 7.280

€ 8.475

Prijzen zijn indicatief en gebaseerd op de specificaties op de linker pagina. Onderstaande opties niet inbegrepen.

MBC-E Optie 1
Z-schakelbandtransporteur

Op aanvraag

MBC-E Optie 2
Zijgeleiding vast middels verhoogde
bandgeleiding, hoogte ca. 100 mm

€ 225

per meter

€ 375

per set van

Optie 3
RVS zwenkwielen, 4 stuks, Ø125 mm,
±50mm hoogteinstelbaar, voorzien van rem

4 wielen

Optie 4
RVS motorafschermkap, IP23, korrel 320
geslepen.

€ 160

per stuk

€ 160

per stuk

Optie 5
Werkschakelaar in RVS afscherming voorzien
van thermische motorbeveiliging

Meer opties zijn te vinden achterin deze catalogus.
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De Modular Belt Conveyor Compact – Curved (MBCC-C), oftewel compacte bocht schakelbandtransporteur, is compacter dan de MBC-C, omdat er voor en na de bocht geen recht deel nodig is.
Naast end-of-line transport wordt deze transporteur ook toegepast voor zakken en dozen transport. De bocht
is verkrijgbaar in 45°, 90° en 180°.

Binnen radius

600 mm

Standaard bocht

45°, 90° en 180°

Werkhoogte

Tot 1.100 mm (±50 mm middels RVS stelvoeten Ø80 mm).
Afwijkende hoogtes op aanvraag.

Bandsnelheid

Bandtype

10 of 20 m/min/50Hz op de binnen radius.
Afwijkende sneheden op aanvraag.
Kunststof moduleband (Intralox®), PP, blauw, foodgrade.
5 standaard breedtes beschikbaar.

Draairichting

Linksom of rechtsom

Aandrijving

SEW of Lenze motor met opsteekreductor, kleur rood, voorzien van foodgrade
olie. Speciale specificaties op aanvraag.

Overname diameters

Afwerking
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Van Ø65 mm op de binnenradius geleidelijk naar Ø150 mm
op de buitenradius van de band bij effectieve bandbreedte 995mm.
Zijpanelen uit RVS-304 korrel 320 geslepen.
Frameondersteuning uit RVS-304 geglaspareld.

Effectieve
bandbreedte

Bocht 45°

Bocht 90°

Bocht 180°

175 mm

€ 3.310

€ 3.765

€ 4.885

375 mm

€ 3.870

€ 4.780

€ 6.820

575 mm

€ 4.530

€ 5.855

€ 8.700

775 mm

€ 5.170

€ 7.055

€ 10.765

995 mm

€ 5.800

€ 8.145

€ 12.655

Prijzen zijn indicatief en gebaseerd op de specificaties op de linker pagina. Onderstaande opties niet inbegrepen.

Optie 1
RVS zijgeleiding, links en rechts,
Ø12 mm, verstelbaar aan beide zijden met 50
mm

€ 225

per meter
transporteur

Optie 2
RVS zwenkwielen, 4 stuks, Ø125 mm,
±50mm hoogteinstelbaar, voorzien van rem

€ 375

per set van
4 wielen

Optie 3
RVS motorafschermkap, IP23,

€ 160

per stuk

€ 160

per stuk

korrel 320 geslepen

Optie 4
Werkschakelaar in RVS afscherming voorzien
van thermische motorbeveiliging

Meer opties zijn te vinden achterin deze catalogus.
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De Belt Conveyor – Straight (BC-S), oftewel rechte weefselbandtransporteur, wordt toegepast in
het hele productieproces van grondstof of onverpakt product tot end-of-line. Kernwaarden bij deze
transporteurs zijn hygiënisch ontwerp, industriële kwaliteit, food safe en standaard componenten.
Op aanvraag zijn duizend-en-een bandtypes beschikbaar, van high friction tot accumulerend glad en van
gripprofiel tot viltband. Ook is er een diversiteit aan overname diameters, bandlengtes, bandbreedtes en
opvoerhoeken mogelijk. De BC-S kan zo worden geconstrueerd dat snelheden tot 90m/min haalbaar zijn. De
band wordt gestuurd middels bollering op de rol.

Standaard lengte

1.000 mm - 6.000 mm
Afwijkende lengte op aanvraag.

Standaard bandbreedte

200 mm

Werkhoogte

Tot 1.100 mm (±50 mm middels RVS stelvoeten Ø80 mm).
Afwijkende hoogtes op aanvraag.

Bandsnelheid

10 of 20 m/min/50Hz. Afwijkende snelheden op aanvraag.

Bandtype

PU-band (Chiorino®), 2-laags, anti statisch, kleur blauw, foodgrade. Andere
banden op aanvraag.

Standaard overname

RVS aandrijfrol Ø60 mm, gebolleerd, gevulkaniseerd met frictiemateriaal.
RVS keerrol Ø60 mm, gebolleerd, voorzien van RVS lagering.

Aandrijving

SEW of Lenze motor met opsteekreductor, kleur rood, voorzien van foodgrade
olie. Speciale specificaties op aanvraag.

Afwerking
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300 mm

400 mm

500 mm

600 mm

Zijpanelen uit RVS-304 korrel 320 geslepen.
Frameondersteuning uit RVS-304 geglaspareld.

Effectieve
bandbreedte

Lengte 1.000 mm

Lengte 2.000 mm

Lengte 3.000 mm

200 mm

€ 3.260

€ 3.540

€ 3.930

300 mm

€ 3.380

€ 3.715

€ 4.165

400 mm

€ 3.505

€ 3.890

€ 4.470

500 mm

€ 3.630

€ 4.065

€ 4.705

600 mm

€ 3.755

€ 4.240

€ 4.940

Prijzen zijn indicatief en gebaseerd op de specificaties op de linker pagina. Onderstaande opties niet inbegrepen.

BC-S Optie 1
Snelontspanner ten behoeve van eenvoudig
en grondig reinigen onder de band

€ 435

per stuk

€ 435

per stuk

€ 240

per stuk

€ 255

per stuk

€ 215

per meter

€ 1.180

per stuk

€ 900

per transporteur

BC-S Optie 2
C-frame ten behoeve van een snelle
demontage van de band

BC-S Optie 3
HMPE schraper handmatig verstelbaar op een
scharnierende RVS basis.

BC-S Optie 4
RVS kruimelbak gemonteerd onder de HMPE
schraper.

BC-S Optie 5
Trogvorm, hoogte ca. 40mm

BC-S Optie 6
Pneumatische of servo gestuurde schietneus
(excl. PLC en sensoren)

Optie 7
Geschikt voor reinigen met hoge druk en
agressievere detergenten. (bevat o.a.; IP55
motor, speciaal bandtype, opening in zijplaat.

Meer opties zijn te vinden achterin deze catalogus.
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De Belt Conveyor – Curved (BC-C), oftewel weefselband bochttransporteur, is uit voorraad leverbaar.
Door het eenvoudige concept van 2 conische rollen en toch een kleine overnamediameter, is de BC-C een
bekende verschijning in vele industrieën. De bocht is standaard verkrijgbaar in 45°, 90° en 180°.

Standaard bandbreedte

200 mm

300 mm

400 mm

500 mm

Binnen radius

200 mm

250 mm

300 mm

350 mm

Standaard bocht

45°, 90° en 180°. Andere bochten op aanvraag.

Werkhoogte

Tot 1.100 mm (±50 mm middels RVS stelvoeten Ø80 mm.).
Afwijkende hoogtes op aanvraag.

Bandsnelheid

10, 20 of 30 m/min/50Hz, gemeten op het midden van de band. Afwijkende
snelheden op aanvraag.

Bandtype

PU-band (Chiorino®), 2-laags, anti statisch, blauw, foodgrade en voorzien van
RVS gelagerde kunststof wieltjes.

Standaard overname

Van Ø24-28 mm op de binnenradius naar Ø37 mm op de hartlijn en Ø50 mm
op de buitenradius van de band.

Aandrijving

SEW of Lenze motor met opsteekreductor, kleur rood, voorzien van foodgrade
olie. Speciale specificaties op aanvraag.

Afwerking
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Geglaspareld RVS 304 plaatdek, gecombineerd met een zwarte kunststof
bandgeleiding. Voorzien van RVS stangkoppen met sferische lagering.

Effectieve
bandbreedte

Bocht 45°

Bocht 90°

Bocht 180°

200 mm

€ 3.575

€ 3.615

€ 3.910

300 mm

€ 3.825

€ 3.870

€ 4.200

400 mm

€ 3.990

€ 4.035

€ 4.390

500 mm

€ 4.225

€ 4.275

€ 4.665

Prijzen zijn indicatief en gebaseerd op de specificaties op de linker pagina. Onderstaande opties niet inbegrepen.

BC-C Optie 1
RVS zwenkwielen, 3 stuks, Ø125 mm,
±50mm hoogteinstelbaar, voorzien van rem

€ 285

per set van
3 wielen

Optie 2
RVS zijgeleiding, aan buitenzijde

€ 225

per transporteur

€ 160

per stuk

€ 160

per stuk

€ 1.100

per stuk

Ø12 mm, verstelbaar met 50 mm

Optie 3
RVS motorafschermkap, IP23,
korrel 320 geslepen

Optie 4
Werkschakelaar in RVS afscherming voorzien
van thermische motorbeveiliging

Optie 5
RVS besturingskast voorzien van;
werkschakelaar, 1 frequentie regelaar,
veiligheidsrelais, potmeter, nood-, start-, stopen resetknop

Meer opties zijn te vinden achterin deze catalogus.
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BC-E

De Belt Conveyor - Elevating (BC-E), oftewel opvoerende weefselbandtransporteur, is een makkelijk
te reinigen transporteur om producten op te voeren. De BC-E wordt veelal toegepast bij onverpakt
product en is bij uitstek geschikt voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie.
De BC-E is uit te voeren met ‘high friction’ bandtypes of met meenemers. Er zijn diverse soorten zijgeleiding
beschikbaar als ook een opstaande rand zodat bulk product kan worden opgevoerd. De transporeur kan ook
uitgevoerd worden met HP Compact band. Dit is een positief aangedreven band en daardoor zelfsturend. Deze
band is zeer goed reinigbaar. De transporteur kan ook worden uitgevoerd als Z-bandtransporteur.

Standaard lengte

Lengte 2.000: basis deel (aandrijfzijde + keerzijde + 1 knik) is 500 mm vlak en
1.500 mm opvoerend.

Standaard bandbreedte

200 mm

Werkhoogte

Opvoerhoek a 35°: Lengte 2.000 mm voert op naar 1.050 mm. Lengte 3.000
mm voert op naar 1.625 mm. Lengte 4.000 mm voert op naar 2.200 mm.
Opvoerhoeken zijn product afhankelijk en dienen te worden getest.

Bandsnelheid

10 of 20 m/min/50Hz. Afwijkende snelheden op aanvraag.

Bandtype

Homogene PU band (Chiorino®), blauw, foodgrade. Andere banden op
aanvraag.

Standaard overname

RVS aandrijfrol Ø60 mm, gebolleerd, gevulkaniseerd met frictiemateriaal.
RVS keerrol Ø60 mm, gebolleerd, voorzien van RVS lagering.

Aandrijving

SEW of Lenze motor met opsteekreductor, kleur rood, voorzien van foodgrade
olie. Speciale specificaties op aanvraag.

Afwerking
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300 mm

400 mm

500 mm

Zijpanelen uit RVS-304 korrel 320 geslepen.
Frameondersteuning uit RVS-304 geglaspareld.

Standaard weefselband
Effectieve bandbreedte Lengte 2.000 mm

Lengte 3.000 mm

Lengte 4.000 mm

200 mm

€ 4.675

€ 5.570

€ 6.195

300 mm

€ 5.035

€ 5.970

€ 6.700

400 mm

€ 5.320

€ 6.365

€ 7.275

500 mm

€ 5.600

€ 6.835

€ 7.780

Lengte 3.000 mm

Lengte 4.000 mm

Positef aangedreven HP Compact weefselband
Effectieve bandbreedte Lengte 2.000 mm
200 mm

€ 6.425

€ 8.580

€ 10.460

300 mm

€ 6.835

€ 9.170

€ 11.295

400 mm

€ 7.320

€ 9.830

€ 12.055

500 mm

€ 7.735

€ 10.420

€ 12.885

Prijzen zijn indicatief en gebaseerd op de specificaties op de linker pagina. Onderstaande opties niet inbegrepen.

BC-E Optie 1
Z-bandtransporteur

Op aanvraag

Optie 2
RVS zijgeleiding, links en rechts,
Ø12 mm, verstelbaar aan beide zijden met 50
mm

€ 225

per meter
transporteur

Optie 3
Werkschakelaar in RVS afscherming voorzien
van thermische motorbeveiliging.

€ 160

per stuk

€ 160

per stuk

€ 1.100

per stuk

Optie 4
RVS motorafschermkap, IP23,
korrel 320 geslepen.

Optie 5
RVS besturingskast voorzien van;
werkschakelaar, 1 frequentie regelaar,
veiligheidsrelais, potmeter, nood-, start-, stopen resetknop

Meer opties zijn te vinden achterin deze catalogus.
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KEC-S

De Knife Edge Conveyor - Straight (KEC-S), oftewel mesbalktransporteur, wordt toegepast voor kleine
producten die niet als bulk worden getransporteerd. Standaard wordt de KEC-S uitgevoerd met RVS
Ø16 mm mesrollen voorzien van RVS naaldlagers. Afwijkende mesrol/-balk in overleg.
Met betrekking tot de bandsturing is er 100% zekerheid als word gekozen voor automatische bandstuuring.
De hardware hiervoor is standaard in de prijs opgenomen. Dit is echter exclusief de besturing en de
besturingscomponenten (PLC of logisch relais). Tot en met bandbreedte 400 mm en een lengte tussen 2.000
en 5.000 mm kunt u exclusief automatische bandsturing overwegen en opteren voor bandgeleidingsrollen.
Informeer vooraf naar de voor- en nadelen bij onze verkoopafdeling.

Standaard lengte

Vanaf 1.000 mm

Standaard bandbreedte

200 mm

Werkhoogte

300 mm

400 mm

500 mm 600 mm (in overleg tot 2.500 mm)

Tot 1.100 mm (±50 mm middels RVS stelvoeten Ø80 mm).
Afwijkende hoogtes op aanvraag.

Bandsnelheid

10 of 20 m/min/50Hz. Afwijkende snelheden op aanvraag.

Bandtype

PU-band (Chiorino®), 2-laags, anti statisch, kleur blauw, foodgrade. Andere
banden op aanvraag.

Standaard overname

Aandrijving

Afwerking

Bandsturing
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Ø16 mm RVS mesrollen voorzien van RVS naaldlagers.
Vaste mesbalken of afwijkende diameters in overleg.
SEW of Lenze motor met opsteekreductor, gemonteerd in het retourpart, kleur
rood, voorzien van foodgrade olie. Speciale specificaties op aanvraag.
Plaatdek uit RVS 304 korrel 320 geslepen.
Frameondersteuning uit RVS 304 glasgepareld.
Standaard inclusief automatische bandstuurunit (Eenvoudig verstelbare Sick
Sensoren, Festo ventielen, cilinders en fittingwerk, excl. PLC).

Effectieve
bandbreedte

Lengte 1.000 mm

Lengte 2.000 mm

Lengte 3.000 mm

200 mm

€ 6.450

€ 6.815

€ 7.280

300 mm

€ 6.710

€ 7.200

€ 7.650

400 mm

€ 7.045

€ 7.520

€ 8.020

500 mm

€ 7.305

€ 7.830

€ 8.385

600 mm

€ 7.565

€ 8.145

€ 8.830

Prijzen zijn indicatief en gebaseerd op de specificaties op de linker pagina. Inclusief automatische bandstuurunit.
Exclusief PLC / logisch relais. Onderstaande opties niet inbegrepen.

KEC-S Optie 1
Pneumatische of servo gestuurde schietneus

Op aanvraag

KEC-S Optie 2
RVS besturingskast voorzien van; 1 frequentie
regelaar, veiligheidsrelais en Siemens Logo
ten behoeve van Automische Bandstuur Unit

€ 1765

per transporteur

€ 240

per stuk

€ 255

per stuk

€ 225

per meter

€ 375

per set van

KEC-S Optie 3
HMPE schraper handmatig verstelbaar op een
scharnierende RVS basis

KEC-S Optie 4
RVS kruimelbak gemonteerd onder de HMPE
schraper

Optie 5
RVS zijgeleiding, links en rechts, Ø12 mm,
verstelbaar aan beide zijden met 50 mm

Optie 6
RVS zwenkwielen, 4 stuks, Ø125 mm,
±50mm hoogteinstelbaar, voorzien van rem

4 wielen

Optie 3
RVS motorafschermkap, IP23, korrel 320
geslepen.
Meer opties zijn te vinden achterin deze catalogus.

€ 160,00

per transporteur

21
THE CONNECTING LINK

KEC-C

De Knife Edge Conveyor - Curved (KEC-C), oftewel mesbalk-bochtbandtransporteur wordt toegepast
voor kleine producten die niet als bulk worden getransporteerd. Standaard wordt de KEC-C uitgevoerd
met RVS Ø16 mm mesrollen, welke zijn voorzien van RVS naaldlagers. Afwijkende mesrol/-balk in
overleg.
De bandsturing geschiedt door kunststof wieltjes voorzien van RVS lagers die door een HMPE geleide profiel
lopen. De aandrijving geschied middels een conische aandrijfrol voorzien van gevulkaniseerd frictie materiaal.
Hierdoor wordt de band over de volledige bandbreedte aangedreven. Dit in tegenstelling tot een kettingaandrijving
waar alleen aan de buiten radius wordt getrokken.

Standaard radius

Standaard bandbreedte

Werkhoogte

Binnen radius van de band is 500 mm
Afwijkende binnen radiussen op aanvraag.
200 mm

300 mm

400 mm

500 mm 600 mm (in overleg tot 2.500 mm)

Tot 1.100 mm (±50 mm middels RVS stelvoeten Ø80 mm).
Afwijkende hoogtes op aanvraag.

Bandsnelheid

Tussen 2 en 20 m/min/binnen radius. Afwijkende snelheden op aanvraag.

Bandtype

PU-band (Chiorino®), 2-laags, anti statisch, kleur blauw, foodgrade.

Standaard overname

Aandrijving

Aandrijfrol

Afwerking
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Ø16 mm RVS mesrollen voorzien van RVS naaldlagers.
Vaste mesbalken of afwijkende diameters in overleg.
SEW of Lenze motor met opsteekreductor, gemonteerd in het retourpart, kleur
rood, voorzien van foodgrade olie. Speciale specificaties op aanvraag.
Aandrijfrol en insnoerrollen zijn conisch.
De aandrijfrol is voorzien van gevulkaniseerd frictiemateriaal.
Plaatdek en frameondersteuning uit geglaspareld RVS 304.

Effectieve
bandbreedte

Bocht 45°

Bocht 90°

Bocht 180°

200 mm

€ 8.555

€ 9.725

€ 12.465

300 mm

€ 9.205

€ 10.500

€ 13.785

400 mm

€ 9.790

€ 11.295

€ 15.075

500 mm

€ 10.385

€ 12.190

€ 16.505

600 mm

€ 11.070

€ 13.030

€ 18.005

Prijzen zijn indicatief en gebaseerd op de specificaties op de linker pagina. Onderstaande opties niet inbegrepen.

KEC-C Optie 1
HMPE schraper handmatig verstelbaar op een
scharnierende RVS basis.

€ 240

per stuk

€ 255

per stuk

€ 225

per meter
transporteur

€ 375

per set van

KEC-C Optie 2
RVS kruimelbak gemonteerd onder de HMPE
schraper.

Optie 3
RVS zijgeleiding, links en rechts,
Ø12 mm, verstelbaar aan beide zijden met 50
mm
Optie 4
RVS zwenkwielen, 4 stuks, Ø125 mm,
±50mm hoogteinstelbaar, voorzien van rem

4 wielen

Optie 5
RVS motorafschermkap, IP23,

€ 160

per stuk

€ 160

per stuk

korrel 320 geslepen.

Optie 6
Werkschakelaar in RVS afscherming voorzien
van thermische motorbeveiliging

Optie 5
RVS besturingskast voorzien van;
werkschakelaar, 1 frequentie regelaar,
noodstoprelais, potmeter, nood-, start-,
Meer opties zijn te vinden achterin
catalogus.
stop-deze
en resetknop

€ 1.100,00

per transporteur
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CC

De Chain Conveyor Straight (CC-S) en Chain Conveyor Curved (CC-C) , o ftewel flessenkettingtransporteur
wordt veelal ingezet in end-of-line transport. Vaak wanneer afstanden langer worden of snelheden
hoger.
Er is een grote variatie in kettingen waarbij de keuze wordt bepaald door de toepassing. Daarnaast zijn er tal
van verschillende breedtes verkrijgbaar. Genoemnde prijzen zijn gebaseerd op standaard toegepaste kettingen.

Standaard lengte
Standaard effectieve
bandbreedte
Werkhoogte

Lengte basisdeel (aandrijfzijde en keerzijde) is 1.000mm.

82,5 mm en 114,3 mm. Andere breedtes op aanvraag.
Tot 1.100 mm (±50 mm middels RVS stelvoeten Ø80 mm).
Afwijkende hoogtes op aanvraag.

Bandsnelheid

Tot 60 m/min/50Hz. Hogere snelheden op aanvraag.

Bandtype

Low Friction Acetal Resin (System Plast®). Andere banden op aanvraag.

Standaard overname

Ø147 mm (kleinere overname op aanvraag)

Aandrijving

SEW of Lenze motor met opsteekreductor, kleur rood, voorzien van foodgrade
olie. Speciale specificaties op aanvraag.

Afwerking
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Zijpanelen uit RVS 304 korrel 320 geslepen.
Frameondersteuning uit geglaspareld RVS 304.

CC-S
Effectieve bandbreedte Lengte 1.000 mm

Lengte 2.000 mm

Lengte 3.000 mm

82,5 mm

€ 4.380

€ 4.945

€ 5.555

114,3 mm

€ 4.405

€ 4.975

€ 5.590

Lengte 2.000 mm

Lengte 3.000 mm

CC-C 90°
Effectieve bandbreedte Lengte 1.000 mm
82,5 mm

€ 4.805

€ 5.485

€ 5.975

114,3 mm

€ 4.905

€ 5.515

€ 6.010

Prijzen zijn indicatief en gebaseerd op de specificaties op de linker pagina. Onderstaande opties niet inbegrepen.

Optie 1
HMPE zijgeleiding, links en rechts,
verstelbaar aan beide zijden met 50 mm

€ 225

per meter
transporteur

€ 375

per set van

Optie 2
RVS zwenkwielen, 4 stuks, Ø125 mm,
±50mm hoogteinstelbaar, voorzien van rem

4 wielen

Optie 3
RVS motorafschermkap, IP23,

€ 160

per stuk

€ 160

per stuk

korrel 320 geslepen.

Optie 4
Werkschakelaar in RVS afscherming voorzien
van thermische motorbeveiliging

Optie 5
Werkschakelaar in RVS afscherming
voorzien van thermische motorbeveiliging
Meer opties zijn te vinden achterin deze catalogus.

€ 160,00

per schakelband
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MP / CT

De Micro Pitch / ClearTrak (MP / CT) serie, oftewel de overnametransporteurs zijn korte transporteurs met
een kleine overnamediameter. Deze transporteurs worden veelal ingezet na grote overnamediameters,
zoals bijvoorbeeld bij helixtorens, koeltorens, spiral freezers, ovenbanen, koelbanen, etc.
De transporteur heeft een standaardlengte van 300mm en is uitgevoerd met 2 mesbalken. De aandrijfas bevindt
zich midden onder. De transporteur heeft in de standaarduitvoering geen eigen ondersteuningsframe.

Effectieve bandbreedte

Micro Pitch

Clear-Trak

200 mm

€ 3.360

€ 3.495

300 mm

€ 3.600

€ 3.690

400 mm

€ 3.870

€ 3.885

500 mm

€ 4.115

€ 4.080

600 mm

€ 4.355

€ 4.280

Prijzen zijn indicatief en gebaseerd op de specificaties zoals hieronder omschreven.

Bandsnelheid

Tot 40 m/min. Overige snelheden op aanvraag.

Bandtype MP

Kunststof moduleband, POM, kleur blauw, foodgrade.

Bandtype CT

RVS wijdspiraalband CTB/WG-PA

Standaard overname

Vaste HMPE mesbalk voorzien van mes Ø7 mm (banddikte ca. 5mm)
Andere breedtes op aanvraag.

Aandrijving

SEW of Lenze motor met opsteekreductor, kleur rood, voorzien van foodgrade
olie. Speciale specificaties op aanvraag.

Afwerking

Zijpanelen uit RVS 304 korrel 320 geslepen. Bevestigingsbeugels en
ondersteuning uit geglaspareld RVS 304.
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EHEDG

De Flexible Conveyor (FC), oftewel harmonica rollenbaan, is ideaal voor variabele werkplekken.
De harmonica rollenbaan is eenvoudig traploos instelbaar in lengte en hoogte. Beschikbaar zijn de uitvoeringen:
de FC-W (wheels) met wieltjes zoals in bovenstaande afbeelding en de FC-R (rollers) zoals weergegeven in
de detail afbeelding, waarbij de draagas is opgebouwd uit twee kunststof rollen (zie de afbeelding aan de
rechterzijde).
FC
Type W

€ 1800

Prijs is indicatief en gebaseerd op de specificaties zoals hieronder omschreven.

Rollenbaan lengte

Traploos instelbaar tussen 1.400 mm - 4.800 mm.

Rollenbaan breedte

500 mm

Type W
Type R

Lichtlopende pvc wielen Ø50 mm, voorzien van stalen groefkogellager.
2 lichtlopende pvc rollen Ø50 x 245 mm, voorzien van stalen groefkogellager.

Werkhoogte

620 - 990 mm, traploos instelbaar.

Frame

Frame inclusief rubberen zwenkwielen Ø80 mm met rem.

Draagvermogen

Maximaal 50 kg per strekkende meter.

Afwerking

Geheel uitgevoerd in gegalvaniseerd staal.
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De Roller Conveyors (RC), oftewel product rollenbanen, worden voornamelijk toegepast voor het
transporteren en bufferen van omdozen en kratten.
New Motion beschikt standaard over 4 concepten;
•
		

Kettingaandrijving middels doorlopende ketting onder kunststof kettingkoppen uitgevoerd met kunststof
rollen in RVS frame. Dit is voor de meeste toepassingen de beste optie.

•
		

Poly-V aandrijving middels doorgeluste, geprofileerde riemen over kunststof poelies, uitgevoerd met
kunststof rollen in RVS frame.

•
		

Rondsnaar aandrijving middels snaren om diabolo poelies en gegroefde rollen, uitgevoerd met 		
gegalvaniseerde rollen in gepoedercoat frame.

•

Zonder aandrijving, product verplaating door zwaartekracht, transpoteur onder kleine hoek.

De keuze uit een van de concepten wordt o.a. gemaakt op basis van snelheden, productgewichten, te
overbruggen afstand, noodzaak voor bocht in de transporteur en behoefte voor accumulerende of statische
rollen. Wij adviseren u graag welk concept het beste aansluit bij uw situatie.

Standaard rollengte

500 mm. Afwijkende maten op aanvraag.

Werkhoogte

Tot 1.100 mm (±50 mm middels RVS stelvoeten Ø80 mm).
Afwijkende hoogtes op aanvraag.

Baansnelheid

Tussen 5 en 30 m/min.

Steek van de rollen

80 mm, andere steek van de rollen op aanvraag.

Aandrijving

Ketting onder kop + auto spanner

Motor

SEW of Lenze motor met opsteekreductor, kleur rood, voorzien van foodgrade
olie. Speciale specificaties op aanvraag.
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RCM - Chain - Static
Rollengte
Lengte 1.000 mm
500 mm

€ 3.580

Lengte 2.000 mm

Lengte 3.000 mm

Lengte 4.000 mm

€ 4.240

€ 5.085

€ 5.755

Prijzen zijn indicatief en gebaseerd op de specificaties op de linker pagina. Onderstaande opties niet inbegrepen.

RC Optie 1
Productsensor Sick, geplaatst tussen de rollen

€ 250

per stuk

€ 350

per meter

€ 950

per stuk

€ 160

per stuk

RC Optie 2
‘Low friction’ zijgeleiding, links en rechts, ten
behoeve van accumulerende rollenbanen

RC Optie 3
Productstopper scharnierend tussen rollen,
Festo cilinder en ventiel en Sick sensor

Optie 4
Werkschakelaar in RVS afscherming voorzien
van thermische motorbeveiliging

Optie 5
RVS besturingskast voorzien van;
werkschakelaar, 1 frequentie regelaar,
noodstoprelais, potmeter, nood-, start-,
stop- en resetknop

Meer opties zijn te vinden achterin deze catalogus.

€ 1.100,00

per motor
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De Roller Conveyor Pallet (RCP), oftewel pallet rollenbaan wordt ook toegepast in de New Motion
Palletiser.
New Motion heeft een compleet assortiment in pallethandling. Bestaande uit een Pallet magazijn / ontnester,
ketting transporteur haakse ‘pop-up’ overzetter, afname rollenbanen en uiteraard diverse rollenbaan uitvoeringen.

Standaard baanlengtes

1.400 mm 2.800 mm 4.200 mm

Standaard rolbreedte

1.100 mm

Draagvermogen

2.000 kg (per sectie van 1.400 mm).

Werkhoogte

150 mm (±50 mm middels RVS stelvoeten).
Andere hoogtes op aanvraag.

Baansnelheid

12 m/min. Afwijkende snelheden op aanvraag.

Roltype

Gedreven rol Ø88,9 mm. Gegalvaniseerde stalenbuis Ø88,9 x 3,2 mm met
dubbele kettingkop 5/8 x 3/8, stalen groef kogellagering.

Steekmaat van rollen

167 mm

Aandrijving

Rollen zijn gekoppeld middels doorgeluste ketting.
Geschikt voor bi-directioneel draaien.

Motor

SEW of Lenze motor met opsteekreductor, kleur rood, voorzien van foodgrade
olie. Speciale specificaties op aanvraag.

Afwerking

Zijpanelen en frameondersteuning uitgevoerd in een tweelaags
poedercoating.
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Rolbreedte

Lengte 1.400 mm

Lengte 2.800 mm

Lengte 4.200 mm

1.100 mm

€ 2.985

€ 4.215

€ 5.515

Prijzen zijn indicatief en gebaseerd op de specificaties op de linker pagina. Onderstaande opties niet inbegrepen.

RCP Optie 1
Vaste zijgeleidingen

€ 300

per meter

€ 160

per stuk

€ 1.100

per stuk

Optie 2
RVS motorafschermkap, IP23,
korrel 320 geslepen

Optie 3
Werkschakelaar in RVS afscherming voorzien
van thermische motorbegeleiding

Optie 4
Op aanvraag

RVS besturingskast voorzien van;
werkschakelaar, 1 frequentie regelaar,
veiligheidsrelais, potmeter, nood-, start-, stopen resetknop
Optie 6
RVS besturingskast voorzien van;
werkschakelaar, 1 frequentie regelaar,
noodstoprelais, potmeter, nood-, start-,
stop-deze
en resetknop
Meer opties zijn te vinden achterin
catalogus.

?

per motor
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De Rotating Table (RT), oftewel draaitafel, is industriële degelijkheid in een hygiënisch ontwerp. De
draaitafel is volledig RVS 304 met een frameondersteuning uit ronde buis.
Deze draaitafel wordt o.a. toegepast als buffertafel, inspectietafel en inpaktafel.

Tafel diameter

Ø900 mm

Werkhoogte

600 - 1.100 mm, gemeten bovenkant tafel. In hoogte instelbaar (±50 mm)
middels RVS stelvoeten.

Draaisnelheid

4,5 omwentelingen per minuut.
Afwijkende snelheden op aanvraag.

Tafelblad

5 mm RVS finished 2B, voorzien van 50 mm opstaande rand.

Aandrijving

SEW of Lenze motor met opsteekreductor, kleur rood, voorzien van foodgrade
olie. Motor voorzien van RVS afschermkap.

Afwerking
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Ø1.200 mm

Ø1.000 mm

Ø1.500 mm

Frame ondersteuning RVS-304 geglaspareld,
overige delen finished 2B of korrel 320 geslepen.

Diameter

Ø900 mm

Ø1000 mm

Ø1.200 mm

Ø1.500 mm

€ 2.490

€ 2.760

€ 2.805

€ 3.070

Prijzen zijn indicatief en gebaseerd op de specificaties op de linker pagina. Onderstaande opties niet inbegrepen.

RT Optie 1
Verstelbare RVS geleidingsarm

€ 220

per draaitafel

€ 285

per set van

RT Optie 2
RVS zwenkwielen, 3 stuks, Ø125 mm,
±50mm hoogteinstelbaar, voorzien van rem

3 wielen

Optie 3
Werkschakelaar in RVS afscherming voorzien
van thermische motorbeveiliging

€ 160

per draaitafel

Optie 5
RVS besturingskast voorzien van;
werkschakelaar, 1 frequentie regelaar,
noodstoprelais, potmeter, nood-, start-,
Meer opties zijn te vinden achterin deze catalogus.
stop- en resetknop

€ 1.100,00

per draaitafel
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De Helix Conveyor (HC), oftewel de spiraaltoren, is ideaal voor het overbruggen van hoogte verschillen.
De continue productstroom wordt, in tegenstelling tot bij een lift, niet onderbroken.
Doordat een afscherming middels hekwerken niet nodig is blijft een kleine footprint gewaarborgd (footprint
vanaf 1.000 x 1.000 mm). Door te variëren met de spoed en het aantal windingen, is het mogelijk de gewenste
overbruggingshoogte en hellingshoek te verwezenlijken.

Standaard effectieve
bandbreedte

165 mm

279 mm

355 mm

431 mm

584 mm

Bandsnelheid

Tot 20 m/min/binnen radius. Afwijkende snelheden op aanvraag.

Bandtype

Kunststof moduleband POM, 15% open, voorzien van RVS lagers
in de binnen radius.

Overname diameter

Ø161 mm.

Aandrijving

SEW of Lenze motor met opsteekreductor, kleur rood, voorzien van foodgrade
olie. Speciale specificaties op aanvraag.

Afwerking
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Plaatdek uit RVS-304 finish korrel 320 geslepen.
Frameondersteuning uitgevoerd in geglaspareld RVS-304.

Effectieve bandbreedte (uitgaande van 3 windingen en een overbruggingshoogte van 1.500 mm)
165 mm (buitendiameter van 993 mm)

€ 14.130

279 mm (buitendiameter van 1426 mm)

€ 16.363

355 mm (buitendiameter van 1981 mm)

€ 19.499

431 mm (buitendiameter van 2376 mm)

€ 22.472

584 mm (buitendiameter van 3172 mm)

€ 28.403

Prijzen zijn indicatief en gebaseerd op de specificaties op de linker pagina. Onderstaande opties niet inbegrepen.

HC Optie 1
RVS zwenkwielen, 6 stuks, Ø125 mm,
±50mm hoogteinstelbaar, voorzien van rem

€ 565

per set van
6 wielen

HC Optie 2
Frictiemodules

€ 2,75

per stuk

€ 750

per stuk

€ 110

per motor

HC Optie 3
Aangedreven overnamerol Ø20 mm

Optie 4
RVS motorafschermkap, IP23,
korrel 320 geslepen.

Optie 5
RVS besturingskast voorzien van;
werkschakelaar, 1 frequentie regelaar,
noodstoprelais, potmeter, nood-, start-,
Meer opties zijn te vinden achterin
catalogus.
stop-deze
en resetknop

€ 1.765,00

per spiraaltoren
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OPTIES

Optie 1
Aanpassing voor reinigen met hoge druk en
agressievere detergenten (niet in laten trekken!)
o.a.: motor IP55, motorreductor RVS bus,
motor afschermkap, niet standaard lagers, niet
standaard bandtype, uitsparingen in plaatdek.

Optie 2
RVS verstelbare zijgeleiding, links en rechts,
RVS Ø12 mm, aan beide zijden verstelbaar
met 50 mm

€ 900

per stuk

€ 225

per meter
transporteur

€ 375

per set van
4 wielen

€ 160

per stuk

€ 160

per stuk

€ 1.100

per stuk

Optie 3
RVS zwenkwielen, 4 stuks, Ø125 mm,
±50mm hoogteinstelbaar, voorzien van rem

Optie 4
RVS motorafschermkap, IP23,
korrel 320 geslepen.

Optie 5
Werkschakelaar in RVS afscherming
voorzien van thermische motorbeveiliging

Optie 6
RVS besturingskast voorzien van;
werkschakelaar, 1 frequentie regelaar,
veiligheidsrelais, potmeter, nood-, start-, stopen resetknop
Optie 7
RVS besturingskast voorzien van;
werkschakelaar, 2 frequentie regelaars,
veiligheidsrelais, potmeter, nood-, start-, stopen resetknop

€ 1.765 per stuk

Optie 8
RVS overnamerol, Ø20 mm voorzien van
RVS lagering

€ 90

per stuk

Optie 9
Aanpassen van transporteur volgens EHEDG
richtlijnen
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Optie 10
Transfer plate voorzien van kralen ten
behoeve van overname van kleinere of niet
vlakke producten.

€ 235

per stuk

€ 765

per stuk

€ 725

per stuk

Optie 11
Standaard dozen klemmer voorzien van Festo
ventiel en cilinder. Exclusief sensor.

Optie 12
Standaard dozen stopper voorzien van Sick
Sensor en Festo ventiel, cilinder en fittingwerk

Optie 13
Standaard overzetter bestaande uit een
HMPE overzetter en RVS afscherming.

€ 1.925 per stuk

Voorzien van Sick Sensor en Festo ventiel,
cilinder en fittingwerk.
Optie 14
Aandrijving in het midden van het retourpart
ten behoeve van bi-directioneel draaien.

€ 655

per stuk

€ 95

per set

€ 270

per stuk

€ 25

per stuk

€ 195

per stuk

Optie 15
RVS sensor plus reflector beugelset op
verticale sleufgaten. Exclusief sensor.

Optie 16
RVS sensor plus reflector beugelset op
verticale sleufgaten. Inclusief Sick sensor +
reflector.
Optie 17
RVS afschermplaatje ten behoeve van het
draaiende gedeelte van de reductor.

Optie 18
RVS lekbakje onder de motor en reductor.

THE CONNECTING LINK
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