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RSC correctierol

Vaak ontstaan bij nieuwe rubbertransportbanden ontsporingen, daardaardoor beschadigingen 
en dat veroorzaakt de nodige onvoorziene montage-uren en -kosten om dit te verhelpen. Door 
preventief de RSC correctierol in te bouwen is dit te voorkomen. De RSC correctierol is ook bij 
bestaande transportbanden in te bouwen.

De RSC correctierol corrigeert het ontsporen 
door middel van een gladde rolmantel en 
haar flenzen aan beide zijden. RSC komt in 
de plaats van twee onderrollen. Uniek aan de 
RSC correctierol is het vuilwerende, gladde 
kunststof van de complete buis, zodat de 
transportband zonder al te grote weerstand 
gecentreerd wordt.

Dwangrol

Dwangrollen zijn gemonteerd aan de zijkant 
van een trogstoel en dwingen de rubber-
transportband om niet verder te ontsporen. 
Hierdoor bent u er van verzekerd dat de 
transportband niet aanloopt tegen het frame.

Vraag naar blad 3.7.0

Vraag naar bladen 3.151 & 3.152.0



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.

Remblokken
Uniek aan Linex is het gebruik van remblokken, 

waardoor de rol extra wrijving creëert en de band 

sneller corrigeert. Dankzij deze remblokken wordt de 

correctietijd tot een minimum terug gebracht.

Linex stuurrol

Linex is een geavanceerde correctierol. Linex centraliseert de rubbertransportband door gebruik 
te maken van de zwaartekracht van de transportband. Als een band te veel naar links afwijkt, zal 
Linex aan de linkerkant naar beneden zakken, zodat de rechterkant meer wrijving heeft en zo de 
band stuurt. Het tegenovergestelde geldt als de band te veel naar rechts afwijkt. Dit effect wordt 
versterkt door de chevron-vormige structuur van de Linex rol en de unieke remblokken.

Transportband is weer gecentreerd

De transportband wordt teruggedrongen door Linex

Transportband loopt scheef en duw Linex naar beneden

Ideaal gecentreerde transportband

Vraag naar de Linex brochure
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