
WELLWAIJ KEGELBAND 
PERFECT VOOR PIEPERS 

Wilt u een slijtvaste transportband voor uw kluitenscheider of ontklisteraar die  
effectief stenen, kluiten en loof afvoert zonder daarbij de kwetsbare aardappels  
of bolgewasen te beschadigen? Kies dan voor de Kegelband van Wellwaij Belting. 

De Wellwaij Kegelband heeft een rubber 
kegelprofiel wat zowel robuust en zeer 
slijtvast als productvriendelijk is. Ter  
hoogte van de scheidingsrol vangt het 
profiel de druk van harde kluiten en stenen 
op, terwijl de aardappels met een optimale 
grip moeiteloos naar een kist of volgende 
transportband worden afgevoerd. Dit 
verkleint de kans op beschadiging. Loof en 
vervuiling blijven achter in het profiel en 
vallen bij het omkeerpunt vanzelf van de 
band. 

Ook geschikt voor ontklisteraars 
Wellwaij Kegelbanden worden ook vaak  
-in combinatie met Wellwaij Egelbanden-  
in professionele ontklisteraars ingezet.    
 
Profielkenmerken 
De kegel is 30 mm hoog en hart-op-hart  
20 mm in het vierkant. De kegels zijn in 
lijn geplaatst, wat het makkelijk maakt 
om  met een kam of borstel eventueel 
achtergebleven verontreiniging te 
verwijderen. Verkrijgbaar in de kleuren 
zwart en blauw. Voor het transport van 
levensmiddelen heeft Wellwaij een blauwe 
kegelband ontwikkelt. Deze voldoet aan de 
richtlijnen die de Amerikaanse overheid 
hieraan stelt (FDA).

De kegelband bestaat uit een rubber  
kegelmat bevestigd op een kunststof 
transportband. Dit ontwerp biedt 
verschillende voordelen:
•     De band is relatief licht in gewicht
• Toepasbaar met kleinere roldiameter
• De band kan voorzien worden van 

accessoires (zoals stuursnaren en 
morsranden) 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? 
Neem vrijblijvend contact met ons op. 

 

VOORDELEN
+   Zeer slijtvast 
+   Productvriendelijk
+   Goed reinigbaar 
+   Geschikt voor kluiten- 
     scheider en ontklisteraar
+   Licht in gewicht
+   Kleinere roldiameter  
     toepasbaar
+   Kan voorzien worden van        
     accessoires
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