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       : De revolutionaire oplossing 
voor het Sorteren van Pakketten
Situatie Er worden vele uren besteed aan het onderhoud en de vervanging van banden. 

Pakket sorteerbedrijven maken gebruik van veel korte banden die op onhandige 
plaatsen zijn geïnstalleerd waar het vaak erg lastig en gevaarlijk is om 
splitsgereedschap mee te nemen. Bovendien moet vaak de halve transportband 
worden gedemonteerd om de installatie uit te voeren.

Oplossing Met ZipLink®-banden kan de vervanging in enkele minuten worden uitgevoerd,
en de hoogwaardige toplaag verlengt de levensduur van de banden, wat het 
onderhoud vereenvoudigt. Deze innovatieve bandenfamilie is ontworpen om voordelen 
te bieden in vele toepassingen binnen de pakkettensorteersector: tussenruimtes 
creëren, aangedreven rollen, stroken samenvoegen,  
algemeen- en hellend transport, op hoge snelheid samenvoegen.

4 560208 Nitril BX EZP 10/1 01+05 blauw FG CR HR IR OR - Tussenruimtesmaker
/ Aangedreven roller 
4 560264 Nitrile BX EZP 10/1 0+05 blauw FG  - Horizontaal / Hellend Transport
4 560256 Weefsel EZP/M 10/1 01+0 zwart - Op Hoge Snelheid Samenvoegen / Stroken 
samenvoegen
4 560129 SBR EZP 10/1 01+C37 Zwart CR - Hellend Transport
4 560262 Nitrile BX EZP 10/1 0+C37X (NI) blauw - Hellend Transport
4 560207 Nitrile BX EZP 10/1 01X + C37X (NI) blauw/geel CR FG HR  - Hellend 
Transport
4 560209 Nitrile BX EZP 10/1 01X + C37 bruin/geel - Hellend Transport

Voordelen & 
Pluspunten

• Meer productietijd: het verwisselen van de banden neemt slechts een paar minuten 
tijd in beslag

• Minder uitvaltijd, hogere productiviteit!
• Eenvoudig om te installeren: voor de installatie zijn minder mensen nodig,  

met slechts een primaire opleiding, en zonder speciaal gereedschap
• Lagere onderhoudskosten
• Minder voorraad
• Slag- en slijtvast
• Naadloze verbinding, hogere productveiligheid
• Minder veiligheidsproblemen door het ontbreken van een hete las en zware apparatuur.
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