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Uitvoeringen voor corrosieve industrieën
Protec S bandoverkappingen zijn ook leverbaar 

in aluzink en RVS. Uitvoeringen in RVS 

worden vooral toegepast in de zoutindustrie, 

kunstmestindustrie, champignonindustrie en overige 

voedingsmiddelindustrieën.

Bandoverkapping met RAL kleur

Aanpasbaar naar uw wensen
Protec S bandoverkappingen kunnen wij voorzien van 

een coating in elke gewenste RAL kleur, zodat u uw 

eigen identiteit aan de overkappingen kunt geven. 

Daarnaast zijn er diverse 

soorten openingen, 

bevestigingen en 

speciale uitvoeringen 

mogelijk.

Recyclebaar en herbruikbaar
Protec S bandoverkappingen zijn 100% recyclebaar. 

Daarnaast zijn ze ook heel goed herbruikbaar. 

Protec S bandoverkappingen zijn dus een 

milieuverantwoorde oplossing om uw producten te 

beschermen.

Onderhoudsvrij
Protec S bandoverkappingen vergen eigenlijk geen 

onderhoud. Als ze eenmaal zijn gemonteerd, hoeft 

u er niet meer naar om te kijken. Dankzij het strakke 

ontwerp zien ze er professioneel uit. Tevens zijn ze 

eenvoudig te demonteren als reparatie of vervanging 

van de transportband nodig is.

Eenvoudige montage
Protec S bandoverkappingen zijn dankzij het 

eenvoudige en sterke ontwerp eenvoudig te 

monteren met onze klembandbevestigingen. Ook 

bij sterk wisselende 

weersomstandigheden 

bent u verzekerd van 

een gedegen montage.

Duurzaam en veilig ontwerp
Protec S bandoverkappingen hebben een duurzaam 

en veilig ontwerp. Protec S is gemaakt van een 

staalplaat die aan beide zijden is verzinkt. Dit ontwerp 

maakt de Protec S temperatuur- en weerbestendig, 

flexibel en niet brandbaar. Met Protec S heeft u een 

duurzame en veilige overkapping.

Kenmerken

Protec S metalen bandoverkappingen

Protect S bandoverkappingen beschermen uw product en 
omgeving, reduceren geluid van de transportband en geeft 
een professionele uitstraling. Protec S bandoverkappingen 
zijn stevige, zelfdragende,  onderhoudsvrije, metalen 
bandoverkappingen. Ze zijn eenvoudig te monteren en voor 
diverse bandbreedtes verkrijgbaar. Protec S is leverbaar in staalverzinkt, aluminium en RVS, en 
kan worden afgewerkt met een beschermende coating eventueel voorzien van een RAL kleur naar 
keuze.



Wij bieden 10 modellen gebaseerd op de bandbreedte van de transportband.

#
Breedte band

(BB)
A R C*                      

Gewicht 

normal duty

18/76 (kg)

Gewicht

heavy duty 

27/100 (kg)
1 400 700 350 200 9,9 9,0
2 500 800 400 200 10,9 10,0
3 650 950 475 200 12,4 11,5
4 800 1150 575 200 14,4 13,4
5 1000 1350 675 200 16,4 15,2
6 1200 1600 800 200 18,6 17,6
7 1400 1800 900 200 20,9 19,5
8 1600 2050 1025 200 22,9 21,4
9 1800 1125 1125 200 25,0 23,4

10 2000 2500 1250 200 27,5 25,5
* Standaard 200 mm, minimaal 150 mm, meer dan 200 mm op aanvraag.

Specificaties

Afmetingen en gewicht
Protec S bandoverkappingen zijn verkrijgbaar in een 

normal duty en een heavy duty variant. Hieronder 

ziet u de afmetingen en het gewicht van beide 

varianten. De normal duty variant is leverbaar tot een 

bandbreedte van 1000 mm, de heavy duty variant is 

leverbaar in elke bandbreedte.

Type Uitvoering L T H
18/76 Normal duty 836 76 18
18/76 Normal duty 1064 76 18

27/100 Heavy duty 800 100 27

Protec S geeft de installatie de juiste uitstralingProtec S beschermt uw product tegen weersinvloeden

Vraag naar blad 7.101.0



De Jumbo Tunnel is goedkoper mede omdat er geen 

inwendige ondersteuningen nodig zijn, maar slechts 

aan de uiterste zijden dient te worden bevestigd. 

Hierdoor kan de montage snel en eenvoudig 

worden uitgevoerd. Daarnaast is de Jumbo Tunnel 

onderhoudsvrij.

De Jumbo Tunnel is mooier, omdat de Jumbo Tunnel 

een glad en afgerond uiterlijk heeft. Dit geeft een veel 

betere uitstraling dan reguliere overkappingen voor 

transportbanden.

Jumbo Tunnel
Bruggen met transportbanden zijn vaak voorzien 

van een beplating, zodat de transportband en het 

personeel beschermd zijn tegen weersinvloeden. Dit 

is meestal een dure investering en ziet er vaak niet 

mooi uit. Veel eenvoudiger, mooier en goedkoper is 

onze Jumbo Tunnel.

De Jumbo Tunnel is eenvoudiger, omdat er 

geen versterkingen nodig zijn. De Jumbo Tunnel 

bandoverkapping is slechts één kap welke aan beide 

zijde is bevestigd.

Protec S speciale uitvoeringen

Protec S is het meest gangbaar en is leverbaar in vier speciale uitvoeringen. De Jumbo Tunnel 
beschermt de transportband en personeel tegen weersinvloeden, de segmentkap is ideaal voor 
toepassingen waarbij de visuele inspectie en toegankelijkheid gewenst is, de boogkap en de 
arenakap zijn ideaal als de inbouwhoogte van de kap laag moet zijn.

Vraag naar blad 7.105.0



Arenakap
De arenakap is speciaal voor brede banden waarbij de 

inbouwhoogte laag moet zijn. De arenakap wordt met 

haakbouten bevestigd op het bevestigingsprofiel. Een 

arenakap bouwt compact en is daardoor ideaal voor 

toepassingen aan de kust.

Boogkap
De boogkap is speciaal ontwikkeld voor situaties 

waarin de inbouwhoogte van de kap laag moet zijn. 

De boogkap wordt met haakbouten bevestigd op het 

bevestigingsprofiel.

Segmentkap
De segmentkap is ideaal voor toepassingen waarbij 

de visuele inspectie van één zijde en toegankelijkheid 

gewenst is. De segmentkap is aan één zijde bevestigd 

met haakbouten, aan de andere zijde met een 

bevestigingsprofiel. Hierdoor kunt u de kap snel 

monteren.

ArenakapSegmentkap 



Type top B
Type top B is gelijk aan type Z, echter is de opening 

afgedicht met een naar boven opklapbare golfdeksel 

voorzien van twee roestvrijstalen scharnieren en een 

roestvrijstalen handgreep.

Type top A
Type top A is gelijk aan type Z, echter is de opening 

afgedicht met een afneembare kap voorzien van twee 

sneluitsluitingen en twee roestvrijstalen handgrepen.

Type Z
Type Z is een zichtkap met vaste opening aan 

één (type Z1) of twee (type Z2) zijden over 1/3 

van de uitgeslagen lengte en is bevestigd met 

twee klembandbevestigingen waarmee de kap 

gepositioneerd blijft. De hoogte van de opening is 600 

mm bij profiel 18/76 en 684 mm bij profiel 27/100.

Openingen

De Protec S bandoverkappingen zijn eenvoudig te demonteren indien de plaatsing in hoog-laag-
hoog volgorde is uitgevoerd. Door de bevestiging van de hoge kap weg te nemen, is deze kap 
afneembaar. De bandoverkappingen kunnen ook worden voorzien van inspectieopeningen. 
Hiervoor bieden wij meerdere uitvoeringen. Transportbandinspecties kunnen snel en zonder 
gereedschap worden uitgevoerd.



Inspectie gaas
In een vaste kap kan een 

opening voorzien van gaas 

worden aangebracht in een 

veld van 400x400 mm, zodat 

u de mogelijkheid heeft voor 

permanente visuele en veilige 

controle.

Inspectie perforatie
In een vaste kap kan een 

perforatie aangebracht worden in 

een veld van 400x400 mm, zodat 

u de mogelijkheid heeft voor 

permanente visuele en veilige 

controle.

Inspectie deksel
In een vaste kap kan aan één 

of twee zijden een opklapbare 

golfdeksel aangebracht worden 

met een opening van 400x400 

mm. Het deksel is voorzien van 

twee roestvrijstalen scharnieren 

en twee snelsluitingen.

Inspectie luik
De inspectie bij vaste kappen met 

klembandbevestiging kan sneller en eenvoudiger 

uitgevoerd worden met een geheel afneembare 

kap die aan weerszijden is voorzien van een 

inhaakhandgreep met geïntegreerde trekveer 

waarmee de kap op zijn plaats wordt gehouden.

Ontluchtingskap
Door een hogere vaste kap tussen twee standaard 

kappen te plaatsen, ontstaat een ontluchtingsopening 

voor koeling of ventilatie.

Type ASS
Type ASS is voorzien van een verschuifbare kap. 

Tussen twee vaste kappen bevindt zich achter 

de verschuifbare kap een inspectieopening. De 

verschuifbare kap heeft een dubbele golfoverlapping 

met een kunststof glijstrip, zodat de kap moeiteloos 

beweegbaar is en op iedere plaats is te positioneren. 

De verschuifbare kap is voorzien van een 

roestvrijstalen handgreep en twee klembanden type 

K met trekveer.



Openingen
Openingen en inspectieluiken zij niet leverbaar.

Eenvoudige montage
Dankzij het eenvoudige ontwerp van de Protec K, zijn 

Protec K bandoverkappingen eenvoudig te monteren 

met onze klembandbevestiging.

Onderhoudsvrij
Protec K bandoverkappingen vergen eigenlijk geen 

onderhoud. Als ze eenmaal zijn gemonteerd, hoeft u 

er eigenlijk niet meer naar om te kijken.

Bestendig en veilig ontwerp
Protec K bandoverkappingen hebben een bestendig 

en veilig ontwerp tot en met bandbreedte 800 mm. 

Protec K bandoverkappingen zijn zo gemaakt dat ze 

chemisch- en corrosiebestendig (DIN 16929) zijn. 

Tevens zijn ze niet ontvlambaar (DIN 4102). Dus met 

Protec K heeft u een veilige overkapping.

Kenmerken

Protec K kunststof bandoverkappingen

Protect K bandoverkappingen beschermen uw product en omgeving, reduceren geluid van de 
transportband. Protec K bandoverkappingen zijn corrosiebestendige, lichtgewicht, kunststof 
bandoverkappingen. Protec K bandoverkappingen zijn ideaal voor corrosieve industrieën, zoals de 
chemische- en zoutindustrie. Tevens zijn ze geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie.

Vraag naar blad 7.101.0



Let op
Een kunststof bandoverkapping is zwakker dan een metalen bandoverkapping. Metaal veroudert niet en 

breekt niet. Protec K bandoverkappingen moeten vanaf bandbreedte 800 mm altijd voorzien worden van een 

ondersteuningsbeugel. Dit maakt het gebruik van een kunststof bandoverkapping voor een bandbreedte groter 

dan 800 mm montagetechnisch gezien onlogisch. Tevens is Protec S ook financieel een betere keuze. Daardoor 

wordt de Protec S vaker toegepast dan de Protec K.

# BB A R
Gewicht 

18/76 (kg)

klembanden 

per kap

Inwendige 

beugels
1 400 700 350 3,6 - 1
2 500 800 400 4,0 - 1
3 650 950 475 4,5 - 1
4 800 1150 575 5,3 - 2
5 1000 1350 675 6,0 2 -
6 1200 1600 800 7,0 2 -
7 1400 1800 900 1,0 2 -

Afmetingen en gewicht
Hieronder ziet u de afmetingen en het gewicht 

(exclusief ondersteuningsbeugels) van de maten 

waarin Protec K te verkrijgen is.

Specificaties



De bevestiging bestaat uit een roestvaststalen 

klemband, een trekveer en inhaakhandgreep aan één 

zijde en een boutbevestiging aan de andere zijde.

Type SK
Bij klembandbevestiging type SK is aan weerszijden 

een doorlopend (inleg)hoekstaal aan het frame gelast. 

Hierbij is elke kap met twee klembanden in de golf 

bevestigd waarbij de overlapping voorzien is van een 

gemeenschappelijke klemband. De klembevestiging 

is aan één zijde aan het inleghoekstaal met een 

bout bevestigd en aan de andere zijde met de 

inhaakhandgreep in het inleghoekstaal gehaakt. 

De klembanden zijn hiermede op een vaste plaats 

bevestigd. De beginkap, eindkap en eventuele 

inspectieopeningen moeten met een extra spanband 

worden uitgevoerd.

Deze bevestiging is snel te monteren en niet 

gebonden aan een vaste plaats. De bevestiging 

bestaat uit een roestvaststalen klemband, een 

trekveer en inhaakhandgreep aan één zijde en een 

klembevestiging aan de andere zijde.

Type K
Klembandbevestiging type K is een gepatenteerde, 

meest toegepaste klembandbevestiging en is zeer 

eenvoudig dus zonder te boren en zonder steek- of 

ringsleutels te monteren in een doorlopend T-staal 

35x35 mm volgens DIN 1024 dat aan weerszijden aan 

het bandframe is gelast. Elke kap is bevestigd met 

twee klembanden in de golf, waarbij de overlapping 

is voorzien van een gemeenschappelijke klemband. 

De klembandbevestiging is aan weerszijden om 

het T-staal geklemd. Bij sterke wind en vanaf 

een bandbreedte van 1000 mm is er de K-SUPER 

klemband met gepatenteerde overtrekbeveiliging. De 

eindkap en eventuele inspectieopening moeten met 

een extra spanband worden uitgevoerd.

Bevestigingsmogelijkheden



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.

De kappen moeten eerst met een boutbevestiging 

aan de bovenzijde worden bevestigd aan de beugels 

en daarna met de beugels worden bevestigd aan de 

inleghoekprofielen. De bevestigingsmiddelen kunnen 

Type UB
Beugel bevestiging type UB wordt sterk aangeraden, 

bij kusttoepassing of wanneer belasting door zware 

wind en sneeuw is te verwachten. In ieder geval zeer 

aan te bevelen bij de Protec K bandoverkappingen.

Bij beugelbevestiging type UB wordt iedere 

kap inwendig voorzien van drie voorgebogen 

verzinkte of roestvrijstalen beugels, waarbij de 

overlapping gemeenschappelijk is. De beugels zijn 

met de bandoverkappingen in de doorlopende 

inleghoekprofielen 35x25x3 mm bevestigd met 

bouten.

De bandoverkapping is aan de bovenzijde voorzien 

van een boutbevestiging aan de beugel. Deze 

inleghoekprofielen zijn aan het frame gelast of gebout 

op de afsteunhoekprofielen die gelast zijn aan het 

bandframe.

# UNP C L 18/76 L 27/100
1 100 50 88 77
2 120 55 93 82
3 140 60 98 88
4 160 65 103 93
5 180 70 107 98
6 200 75 112 103

Type H
Bij haakbevestiging type H is aan weerszijden een 

doorlopend inleghoekstaal aan het frame gelast. 

Hierbij is elke Protec S kap met haakbouten op de 

golf aan beide zijden bevestigd aan het UNP frame. 

Elke Protec S kap dient met twee haken te worden 

bevestigd waarbij de bandoverlapping is voorzien 

van twee gemeenschappelijke haken. De beginkap, 

eindkap en eventuele inspectieopeningen moeten 

met een extra spanband worden uitgevoerd.



info@TraMat.nl
TraMat.eu
F 0183 565 335

Hoefzijde 4-01 
3961 MX Wijk bij Duurstede 

T 0183 565 333

TRAMAT


