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Weinig onderhoud
De Seal Masterbar bestaat uit een zelfdragende RVS 

constructie met daarop een dikke, speciale en snel 

uitwisselbare ultra gladde kunststof glijstrip. Hierdoor 

is deze transportband ondersteuning robuust en 

onderhoudsvriendelijk. Doordat Seal Masterbar 

voorkomt dat de transportband doorhangt, slijt het 

stortbakrubber gelijkmatiger en blijft het stortpunt 

schoner. Hierdoor heeft u minder onderhoud aan het 

stortbakrubber.

Montage in trogstoelen
Met een adapter zijn Seal Masterbars eenvoudig in 

bestaande trogstoelen te monteren. Hierdoor hoeft 

u geen aparte ondersteuning te bedenken en aan te 

schaffen. Voor de maatvoering van de adapter zijn 

slechts de inbouwmaten van de oorspronkelijke rol 

nodig.

Zeer lange levensduur
Met Seal Masterbars bent u jarenlang verzekerd van 

een goede ondersteuning van de transportband. Seal 

Masterbars zijn zeer slijtvast en zijn bestand tegen 

temperaturen van -30 tot +80 °C. Op verzoek leveren 

wij speciale glijstrippen die bestendig zijn tegen 

hogere temperaturen.

Geen productverlies en lekkage
Met Seal Masterbars voorkomt u het verlies van 

uw producten en materialen en reduceert u 

daarmee tevens het schoonmaken. Doordat de 

trogrollen vervangen zijn, door de Seal Masterbars 

lekt uw product niet meer tussen de rollen weg 

door de krachten die op de transportband worden 

uitgevoerd tijdens het storten. Bovendien dicht het 

stortbakafdichtingsrubber beter af.

Kenmerken

Met  Seal Masterbar Zonder Seal Masterbar

Seal Masterbars

Seal Masterbars zorgen voor een vlakke, 
gelijkmatige bandondersteuning. Zo voorkomt 
u doorhanging van de transportband tussen 
de transportbandrollen, verliest u minder 
product en houdt u de installatie schoon. Bij 
product in poedervorm of granulaat is dit 
systeem zeer geschikt.

Goede afdichting dankzij Seal Masterbar



Bandbreedte Rollengte Aantal bars
500 200 1 + 1
650 250 2 + 2
800 315 2 + 2

1000 380 3 + 3
1200 465 3 + 3
1400 530 4 + 4
1600 600 5 + 5

L
Aantal 

afsteunpunten

Totaal gewicht 

(kg)
2000 3 8,6

Omdat de stofafdichting in het midden van de band 

geen rol speelt en de belasting daar hoog is adviseren 

wij ondersteuningsrollen in het midden toe te passen.

De inbouw van de Seal Masterbar is eenvoudig en 

snel te realiseren in bestaande of nieuwe trogstoelen, 

met behulp van een adapter.

De adapter heeft dezelfde inbouwmaten als die van 

de rollen en wordt gemonteerd in de plaats van de 

zijrollen en eventueel de middenrollen.

De afsteuning van de adapter is dus eveneens in 

de sleuven van de trogstoel en steekt met de bar 

niet boven de aansluitende rollen uit, maar is iets 

daaronder gemonteerd (speling) voor een geschikte 

invoer van de rubberband.

Specificaties

Met Seal MasterbarZonder Seal Masterbar

Vraag naar bladen 7.201.0 & 7.203.0



Gelijkmatige slijtage stortbakrubber
Doordat Seal Impactbars voorkomt dat de 

transportband doorhangt, slijt het stortbakrubber 

gelijkmatiger en blijft het stortpunt schoner. Hierdoor 

heeft u minder onderhoud aan het stortbakrubber.

Weinig onderhoud
Seal Impactbars zijn zeer onderhoudsvriendelijk. 

Ze zijn gemaakt om lang mee te gaan en hebben 

een eenvoudig, maar zeer robuust ontwerp. Mocht 

een Seal Impactbar toch versleten zijn, dan is deze 

efficiënt te vervangen.

Zeer lange levensduur
Met Seal Impactbars bent u jarenlang verzekerd van 

een goede ondersteuning van de transportband. 

Seal Impactbars zijn zeer slijtvast en zijn voorzien 

van een dikke kunststof glijstrip die een lage 

wrijvingscoëfficiënt heeft. Tevens kunnen ze tegen 

temperaturen van -30 tot +80 °C. Uitermate geschikt 

voor bandsnelheden tot 3 m/s.

Geen productverlies en lekkage
Met Seal Impactbars bij stortpunten voorkomt u 

verlies van uw producten en dus mors bij de rubber-

transportband. Hierdoor blijft het stortpunt schoner 

dan bij een traditioneel met transportbandrollen 

uitgevoerd stortpunt. Door toepassing van de Seal 

Impactbar als bandondersteuning bij stortpunten 

wordt het doorhangen van de transportband tussen 

de ondersteuningsrollen voorkomen.

Kenmerken

Seal Impactbars

Bij materiaal groter dan 50 millimeter of bij grote valhoogtes 
raden wij Seal Impactbars aan. Seal Impactbars vervangen de 
transportrollen met stootringen op de stortpunten van zwaar 
belaste transportbanden.



Band

breedte
Rollengte A B

Aantal 

bars
650 250 125 125 2 + 2 + 2
800 315 125 105 2 + 3 + 2

1000 380 125 125 3 + 3 + 3
1200 465 125 120 3 + 4 + 3
1400 530 125 105 4 + 5 + 4
1600 600 125 125 5+ 5 + 5

Type Afmetingen Gewicht (kg)
SIB 55 1240 x 100 x 55 9
SIB 75 1240 x 100 x 75 12

T-boutbevestiging
De Seal Impactbar is 

bevestigd met een T-bout met 

ring en nylon moer. Elke Seal 

Impactbar heeft tenminste 

3 van deze bevestigingen. 

Standaard is de lengte 50 mm 

(5 mm glad, 45 mm schroefdraad), optioneel 40 mm 

of 90 mm.

De inbouw bij lichte toepassingen van de Seal 

Impactbars is eenvoudig en snel te realiseren in 

bestaande of nieuwe trogstoelen, met behulp van 

een adapter. De adapter heeft dezelfde inbouwmaten 

als die van de rollen en komt daarvoor in de plaats.

De afsteuning van de adapter is zodanig in de 

sleuven van de trogstoel dat de Seal Impactbar niet 

boven de aansluitende rollen uitsteekt. Voor hogere 

belastingen of zwaardere omstandigheden zal de 

Seal Impactbar over de gehele lengte ondersteund 

moeten worden.

Specificaties

Vraag naar blad 7.202.0



Perfecte afdichting op de transportband
Carex zorgt voor een perfecte afdichting op de 

transportband. De onderzijde van de segmentblokken 

hebben een hoek van 30°. Hierdoor sluit een Carex 

segmentblok perfect aan op de transportband.

Eenvoudige montage
Carex rugplaten zijn eenvoudig en snel te monteren 

door middel van lassen, schroeven of met 

blindklinknagels. De Carex segmentblokken worden 

door middel van T-bouten en contraplaten bevestigd 

aan de rugplaat. Een inbouwhoogte van 160 mm is 

voldoende. Hierdoor kunt u Carex op vrijwel iedere 

locatie monteren.

Lange levensduur
Carex segmentblokken zijn gemaakt van hoogwaardig 

rubber, goed bestendig tegen slijtage. Hierdoor 

hebben Carex segmentblokken een lange levensduur, 

voorkomen extreme rubberbandslijtage, omdat het 

Carex rubber een hardheid heeft van Shore A 55°. De 

Carex segmentblokken zijn tot 60 mm te verstellen.

Toepasbaar in vrijwel iedere industrie
Carex is toepasbaar in vrijwel iedere industrie. 

Enkele voorbeelden zijn energiecentrales, 

cement- en betoncentrales, grind-, steen, en 

zandbedrijven, gieterijen, overslag, chemische 

industrie, water- en rioolzuivering, recycling en 

afvalverbrandingsinstallaties.

Kenmerken

Carex

Carex is een eenvoudig te monteren flexibel afdichtingssysteem. Carex bestaat uit zeer eenvoudig 
af te stellen segmentblokken, gedragen door een rugplaat, die zich aanpassen aan de vorm van 
de band. Hierdoor is een goede afdichting 
van de stortbak gewaarborgd. Carex 
segmentbloksysteem is ideaal als u bij het 
stortpunt veel transportrollen toepast om de 
rubberband te dragen.

Vraag naar de Carex brochure



Voortdurende verbeteringen kenmerken onze producten, vandaar dat alle informatie vrijblijvend is en behouden
wij ons het recht voor afbeeldingen en technische specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rugplaat: 150x1000x2 mm

2,3 kg

Segmentblokken: 200x155x18 mm

0,74 kg

Elke rugplaat draagt 5 segmentblokken, elk 

segmentblok is bevestigd met een contraplaat. 

De rugplaat is van gegalvaniseerd staal. Standaard 

segmentblokken zijn zwart, segmentblokken in 

voedingsmiddelenkwaliteit zijn beige.

Specificaties

Snel verstelbaar
Elke Carex contraplaat houdt een segmentblok met 

de ankerbout op zijn plaats. Met de borgmoer van de 

ankerbout kunt u een segmentblok eenvoudig naar 

beneden bijstellen. Dankzij de werking van Carex, zal 

het segmentblok niet door de transportband omhoog 

worden gedrukt.
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