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Bovenbandmagneten voor mobiele toepassing
De nieuwe supersterke bovenbandmagneten zijn speciaal ontworpen voor  
toepassing op mobiele machines. De magneet is uitgevoerd in een uniek  
driepolig systeem voor maximale scheidingsefficiëntie van ferro-metalen.  
De magneet is leverbaar in Ferriet of Neodymium en kan naar keuze worden 
voorzien van een hydro-, motorreductor- of trommelmotoraandrijving.  
De bovenbandscheiders zijn leverbaar in diverse afmetingen zodat ze passen 
op elke mobiele machine, zoals: shredders, brekers, zeven etc. en bieden u de 
hoogste kwaliteit voor een gunstige prijs.  

Het Tri-pool magneetveld is naar beneden 
gericht en heeft minder uitstraling naar de 
zijkanten van de constructie. Dit resulteert 
in minder frequente reiniging van de 
magneet. Vergeleken met tweepolige 
magneten zal het magneetveld van een 
drie-polig systeem de staaldelen meer in 
beweging brengen. Dit resulteert in een 
hogere extractiegraad en de beste 
scheiding van ferro-metalen. 

Reguliere magneten hebben geen 
verlengde afzwakpool, maar dat hebben 
deze bovenbandmagneten wel. 
Deze eigenschap zorgt voor een soepele 
afworp van stalen delen uit het magneet-
veld van de hoofdpool en transporteert de 

komt. Het ontwerp van de kappen omvat 
ook een zogenaamd anti-wrapping 
systeem, dat de machine beschermt tegen 
het omwikkelen van assen en lagers door 
plastic of touw.

Kwaliteitscomponenten voor een 
robuust en betrouwbaar ontwerp
De bovenband is uitgevoerd met hoog-
waardige componenten van A-merken.  
De rubberen band is van (Europese) EP250 
kwaliteit met warm gevulkaniseerde 
T50/20 meenemers die veel langer 
standhouden dan standaard verlijmde T50 
meenemers. Hetzelfde geldt voor de 
motor en de lagers, alle zijn geselecteerd 
op hun robuustheid en lange levensduur 
en zijn geschikt voor de zwaarste  
omstandigheden. 

stalen delen voor een verlengde  
afwerping. Uiteindelijk verlaagt dit de 
bandslijtage en verlaagt het de krachten 
op de aandrijving, lagers en rollen, wat 
resulteert in minder onderhoud.

Onderhoudsarm door verbeterde 
constructie en beschermplaten
De nieuwe constructie is uitgevoerd met 
boven- en onderkappen met kunststof 
geleidingsprofielen om de transportband 
af te dichten. Deze verminderen het 
doorhangen van de band en maken het 
mogelijk om de bovenband dichter bij de 
productlaag te hangen. Een bijkomend 
voordeel is de verbeterde bescherming 
tegen materiaal dat tussen de magneet en 
de band komt, wat op zijn beurt de 
levensduur van uw bovenband ten goede 

Optimale oplossing voor een gunstige prijs
- Robuust ontwerp 
-  Volledige beschermplaten rond de transportband

Hoge prestaties bij compact ontwerp en laag gewicht
- Volledig roestvrijstalen behuizing
-  Twee gemakkelijk toegankelijke centrale smeerpunten
- Enkelzijdige montage-opties

Krachtige Tri-polige magneet met 
extra hulppool

Ferriet bovenbandNeodymium bovenband

Beste prijs-kwaliteitverhoudingBeste verhouding tussen gewicht en vermogen
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