
Wellwaij plantrolbekleding is verkrijgbaar in 
verschillende diktes en bestaat uit  
twee lagen zacht kunststof materiaal.  
De combinatie van materialen maakt de 
bekleding zeer productvriendelijk: het 
kunststof buigt zich moeiteloos om de 
bollen heen zonder deze te kneuzen. 

Zeer lange levensduur 
De bovenste laag van de bekleding is 
gemaakt van een materiaal wat speciaal 
voor deze toepassing is ontwikkeld.  
Door de gesloten structuur neemt deze 
praktisch geen vocht- en vuil op.  
Bovendien is het zeer slijtvast, wat de 
standtijd aanzienlijk verlengt.  
Het resultaat: meer hectares planten met 
dezelfde bekleding. (Verhoging van de 
efficiency en kostenbesparing) 

Oplossingen op maat 
Wilt u een plantrol met gesloten zijkanten? 
Of moeten de buitenste banen dikker 
zijn om insnoering te voorkomen? Geen 
enkel probleem. Bekleden is maatwerk en 
wij leveren de oplossing die aansluit bij 
uw specifieke wensen. Op basis van onze  
vakkennis en ervaring adviseren wij u graag 
over de mogelijkheden.  

Continue kwaliteit, snelle levertijd
Aangezien wij alle rollen in onze eigen 
confectieruimte bekleden, kunnen wij  
u een continue kwaliteit en zeer snelle 
levertijd garanderen.  
 
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? 
Neem dan geheel vrijblijvend contact  
op met onze technisch adviseurs.  
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VOORDELEN

Om het beschadigen van bollen te voorkomen worden plantrollen in plantmachines  
vaak bekleed met spons- of schuimrubber. Dit materiaal slijt echter relatief snel.  
Wellwaij Belting heeft een uniek 2-laags bekledingsmateriaal ontwikkelt wat zich 
kenmerkt door optimale bescherming van de bollen en een zeer hoge standtijd. 
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