
Wellwaij PVC vingermeenemer 
Wellwaij PVC vingermeenemers worden 
gebruikt voor het transport van producten 
die snel beschadigen, zoals groenten en 
fruit. De vorm, hardheid van het materiaal 
en het principe dat ze het product 
zachtjes “oppakken” maakt ze uiterst 
productvriendelijk.  
 
Onze PVC vingermeenemers zijn verkrijg- 
baar in verschillende hardheden en in een 
rechte, geknikte en gebogen uitvoering.  
In vergelijking met het rechte profiel wordt 
bij de geknikte en gebogen vorm het 
product nog zachter “neergelegd” terwijl 
een hoger transportvolume wordt bereikt.  

 
 
 
• Wellwaij VM: Rechte profielvorm 

Hoogte: 50, 65 en 120 mm  
Kleur: groen, blauw en wit 
 

• Wellwaij VMK: Geknikte profielvorm  
Hoogte: 110 mm 
Kleur: groen en blauw

• Wellwaij VMS: Schuine profielvorm  
Hoogte: 110 mm 
Kleur: groen en blauw

 
Wellwaij HVM vingermeenemer  
HVM vingermeenemers zijn gemaakt  
van sterk polyester. Ze worden vooral 
gebruikt voor het op- en afvoeren  
van zware producten.

• Wellwaij HVM 50 
Hoogte: 50 mm  
Kleur: blauw 

Wellwaij HVM vingermeenemers voldoen 
volledig aan de internationale richtlijnen 
van de EU en FDA.
 
 
 

 OP- EN AFVOEREN MET WELLWAIJ 
VINGER- EN TEPELMEENEMERS

Vingermeenemers zijn speciaal ontworpen voor het op- en afvoeren en het positioneren 
van producten. Door de open opstelling kunnen vuil en vocht bovendien makkelijk  
worden afgevoerd. Wellwaij Belting levert een zeer breed assortiment. Afhankelijk van 
uw toepassing kiest u voor de optimale vorm, uitvoering, hardheid en kwaliteit. 
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Wellwaij TM20 tepelmeenemer 
Speciaal voor het transport van de  
meest kwetsbare producten hebben we  
zogenaamde tepelmeenemers.  
Wellwaij TM20 tepelmeenemers zijn zeer 
zacht en hebben een afgeronde vorm.  
Ze worden o.a. gebruikt voor het transport 
van appels, zacht fruit en asperges. 

• Wellwaij TM20  
Hoogte: 20 mm  
Kleur: groen, blauw, wit en zwart  
 
 
 

 
 
Wellwaij Plumat vingermeenemer  
Voor het transport van o.a. bloembollen 
wordt de Plumat vingermeenemer gebruikt.  
Deze meenemers zijn gemaakt van rubber 
en kenmerken zich door hun soepelheid. 

• Wellwaij Plumat  
Hoogte: 50 en 70 mm  
Kleur: zwart

 
 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?  
Neem vrijblijvend contact op met onze 
technisch adviseurs of kijk op onze  
website: www.wellwaij.com. 

 OP- EN AFVOEREN MET WELLWAIJ 
VINGER- EN TEPELMEENEMERS 

VOORDELEN
Zeer breed assortiment: 
voor elke toepassing een  
geschikte oplossing
Zeer productvriendelijk 
Vocht en vuil kunnen  
makkelijk worden afgevoerd      
door open opstelling    
Ook meenemers voor het  
transport van levensmiddelen 
(Conform EU en FDA) 
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