
WELLWAIJ PU TANDRIEM 
 

Zet je tanden erin en ga slipvrij door de bocht!

Polyurethaan tandriemen worden van een thermoplastische, slijtvaste polyurethaan 
gemaakt, versterkt met staalkoord, aramidekoord of flexibel HF staal. De combinatie 
van materiaal, uitvoeringsvorm, bekleding en bewerkingen is de basis voor oneindig 
veel toepassingen in synchrone aandrijvings-en transporttechniek voor o.a. lineaire 
positioneertoepassingen. De PU tandriem garandeert een gelijkmatige verdeling van 
de belasting bij krachtoverbrenging en is zeer flexibel. De toegepaste kwaliteits- 
producten, samen met optimale confektioneringsmogelijkheden (tandkeuze,  
bekledingen, bewerkingen) en onze jarenlange ervaring, garanderen innovatieve 
oplossingen geschikt voor uw toepassing.

Materialen
Thermoplastisch polyurethaan in de  
hardheden: 60° Shore A, 84° Shore A en 
92° Shore A. 

Versterkingskoorden: 
Aramide, staal, flexibel HF staal, RVS en 
glasvezel.
 
Tandvormen: 13 tandvormen, verschillend 
in vorm, hoogte, G-weerstand, afstand etc. 
Bijv.:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitvoeringen
Eindloos gewikkeld, open als meterwaren, 
voorzien van diverse lassen of met een  
mechanische verbinding. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Bekledingen
Frictie aan de bovenzijde vergroten, al of  
niet voorzien van profilering en gemaakt  
van verschillende materialen o.a. PVC folie 
in diverse hardheden, cel- mos- en  
schuimrubber, linatex, siliconenrubber, 
chroomleer, weefsels, PTFE, keuze uit meer 
dan 60 verschillende uitvoeringen. Of een 
nylonweefsel aan de onderzijde voor  
minder frictie, geluidsbeperking, hoge  
snelheden en antistatische eigenschappen.
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Bewerkingen
Als het gaat om op breedte snijden, slijpen 
in vormen of dikte met nauwkeurige tole-
ranties, schuren, frezen (vacuümkamers), 
perforeren, spuiten (PU), coaten (sylomer), 
profileren van de bovenzijde.  
Alles voor een optimaal resultaat.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accessoires 
Veelal thermoplastische (TPU) polyurethane 
nokken/meenemers uit het beschikbare as-
sortiment of gemaakt volgens uw tekening.
Er zijn meer dan 150 standaard modellen 
beschikbaar. Verwerking d.m.v. friktielassen 
of hoogfrequent. TPU stuursnaren en/of 
morsranden, al of niet gekerfd. 

En nog meer…… 
Speciaal voor de levensmiddelenindustrie 
de “TRANSFOOD “uitvoering. 
 
Bijzonderheden:
• Een 20-tal profileringen die in de  
        deklaag zijn aangebracht.
•      Beschikbare kleuren: naturel,   
 blauw RAL 5002, blauw RAL 5015.
•      Hardheden 60/84/92° Shore A
•      Temperatuurbestendigheid:  
         -10° C tot +50° C.
•      FDA en EU conform.
•      ONEINDIGE MOGELIJKHEDEN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? 
Neem dan vrijblijvend contact met ons op.
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