
MASKINBYGGERE



LANDSDÆKKENDE DØGNSERVICE
Ellegaard har 3 strategisk placerede afdelinger i Viborg, 
Roskilde og Årup med mere end 20 interne og eksterne 
montører. Det er vores kunders garanti for, at de kan få 
hjælp, når de har brug for det. 

VI ER BLANDT ANDET SPECIALISTER I

● Montering og indkøring af bånd

● Nedbrud og produktionsstop

● Forebyggende serviceeftersyn

● Lovpligtigt hovedeftersyn

● Projektudvikling

● Rådgivning

● Opmåling

Ellegaard har landsdækkende døgnservice og Danmarks 
mest avancerede maskinpark. Dagligt løser vi opgaver 
fra de helt små serviceftersyn til forebyggende service og 
vedligeholdelse på koncernbasis. Vi står til rådighed for 
kunderne 24 timer i døgnet året rundt og kan med meget 
kort varsel rykke ud til nedbrud eller lave nye bånd helt fra 
bunden.

Der findes lige så mange forskellige servicebehov, som 
der er virksomheder i Danmark. Den eneste faktor, der er 
ens for alle er, at det koster penge, når anlægget står 
stille. Det er derfor vigtigt at finde den servicepartner, som 
har faglig dygtighed og kapacitet til at stå klar, når uheldet 
er ude.

INNOVATIV PROBLEMLØSNING
Vi har mere end 40 års erfaring med innovativ problem-
løsning for Dansk Industri og eksporterer til mere end 20 
lande. Vi råder over en højteknologisk maskinpark og et 
landsdækkende servicenet, som begge er uden sammen-
ligning i Danmark.

BESPARELSER OG PLANLÆGNING
Kendskab til kundernes hverdag og problemstillinger er 
ikke bare med til at løfte vores montørers faglige viden. Det 
betyder også besparelser for kunderne. Som det har været 
omtalt i pressen, har vi bl.a. sparet DSB for 41 millioner 
kr. og hjulpet Danish Crown med at spare 45% på deres 
båndforbrug. 

Vi belønner vores kunder for at vise rettidig omhu, fordi det 
betyder bedre planlægningsmuligheder for os. De penge,
som spares på tilkald af montører og hastetillæg, giver vi 
tilbage til kunderne i form af  reducerede omkostninger på 
bånd og service.

KONTAKT OS FOR GRATIS VEJLEDNING 
ELLER RÅDGIVNING.

SERVICE PÅ 
KOMPONENTER 
AF ALLE TYPER 
OG MÆRKER

LANDSDÆK-
KENDE DØGN-
SERVICE 

+45 8020 8020
WWW.ELLEGAARD.COM

CONVEYOR SERVICE



Vi har mere end 50 båndtyper på lager samt mange for-
skellige profi ler og medbringere. Det betyder naturligvis 
kort leveringstid for vore kunder.

Vi produktudvikler kontinuerligt for at være i front med 
skræddersyede kvalitetsprodukter, der svarer til markedets 
efterspørgsel.

Vi tilbyder komplet sortiment indenfor skræddersyede 
transportbånd af kvalitetsmærket Polymax®. 

Polymax® transportbånd er nøje fremstillet efter vores 
tekniske specifi kationer i en ISO certificeret proces og 
opfylder alle de specifi kationer, der stilles til f.eks. 
trækstyrke, fleksibilitet, tværstabilitet, støjniveau og 
eventuelle fødeva-regodkendelser.

TRANSPORTBÅNDSKONSTRUKTIONER

+45 8020 8020
WWW.ELLEGAARD.COM

POLYMAX® BÅNDPROGRAM

Glatte transportbånd
PVC, PU, Silicone m.v.

Profi lbånd 

Hightech
påsætning
af lister og 
medbringere

Bemærk venligst, at dette kun er et udvalg af vores program. Datablade kan downloades på www.ellegaard.com. 

Volta 
specialbånd



Programmet består af 3 forskellige conveyor serier, der til 
sammen skaber rammerne for omkostningseffektiv hori-
sontal conveyor designs med hastighed op til 60 m/min

Serie Bredde
(mm)

Max. vægt
(kg)

Emne vægt
(kg)

FL 65 160 8
FM 85 220 15
FH 105 320 20

Katalog med alle tekniske detaljer, kan downloades på 
vores hjemmeside www.ellegaard.com.

PolyLink® plastmodul programmet består af mere end 
400 kvalitetskomponenter, der dækker de flest 
tænkelige former for håndtering af letvægtsmaterialer.

Med PolyLink® laves flexible og økonomiske løsninger 
i høj kvalitet og godt design, der ikke bare holder, 
men også kan ændres, udvides og genbruges. Det giver 
mulighed for hurtigt og omkostningseffektivt at ombygge 
eller udvide kompakte 3D produktionslinier, så produk-
tionen holder trit med virksomhedens øvrige udvikling.

PolyLink® er fuldt ud kompatibelt med komponenter fra 
verdens førende leverandør af modulbånd og kan let in-
tegreres i eksisterende anlæg.

TRANSPORTBÅNDSKONSTRUKTIONER

+45 8020 8020
WWW.ELLEGAARD.COM

POLYLINK® MODULBÅND



+45 8020 8020

EKSPERTER I MATERIALEFLOW

TROMLEMOTOR®



SCANDRIVE® DRIVETROMLEMOTORER 
Oliekølet,fuldkommen lukket,støv- og spu-
letæt i overensstemmelse med tætheds-
gradIP66. Med integreret 1 eller 3 faset 
(230/400 V) motor,stål-gear og standard ak-
selstørrelse. Motoren leveres med kabel eller 
klemkasse. SCANDRIVE® tromlemotorer 
anvendes til stationære eller mobile 
transportanlæg. Desuden kan motorerne 
også bruges i transportsystemer uden bånd. 
SCANDRIVE® tromlemotorer har på grund 
af den kompakte konstruktion og gode 
tilpasningsevne, opnået fl ere anvendelses-
områder indenfor transportbånd teknologien. 
Tromlemotorer er generelt energibesparen-
den i forhold til gearmotorer.

Elektromotor og gearkasse er placeret i svøbet, 
som er lukket i begge ender med et dæksel. 
Denne opbygning gør, at motoren er en lukket 
enhed som er beskyttet mod udefra kommende 
påvirkninger.

Udførlig dimensionering af de enkelte dele 
garanterer en lang levetid, også under hårde 
drifts betingelser. Moderne produktionsmetoder 
garanterer lavt støjniveau og høj effektivitet.
Begge aksler er med nøglevidde der muliggør 
en hurtig montering ved hjælp af klodslejer eller 
beslag.

Motoren kan leveres både i standard udførelse 
samt i rustfri udgave.

Strømtilslutningen til  sker ved hjælp af et kabel 
som er ført gennem den ene aksel.  

Leveringsbetingelser 
Levering af tromlemotorer sker i henhold 
til vore salgs og leveringsbetingelser. Alle 
priser er levering ab fabrik ekskl.emballage. 
Vi forbeholder os retten til at ændre klassi-
fi cering, data, vægt mm uden forudgående 
varsel pga.den videre udvikling.Tegninger er 
ikke bindende. Installation skal ske i henhold 
til vores tilslutningsmanualer samt lokale og 
nationale sikkerhedsregulativer.

Tætningsgrad
SCANDRIVE ® tromlemotorer er støv- og 
spuletæt i henhold til IP66 standard. Motoren 
er derved egnet i støvet, fugtigt samt uden-
dørs miljø.

Spænding 
Ved bestilling af en tromlemotor oplyses 
hvilken spænding der anvendes, så der ikke 
leveres en motor med forkert motorvikling. 
Tromlemotoren leveres som standard med 
enten 3x230V, 3x400V eller 1x230V 
Speciel spænding og frekvens kan leveres. 

Tilslutning 
Kontroller at den tilgængelige spænding sva-
rer til motorens forbrugsspænding. 

TEKNISKE DATA 

Mekanisk opbygning



Gummibelægning 
SCANDRIVE® tromlemotorer kan belægges 
med gummi. Der skal i visse tilfælde tages 
højde for gummitykkelsen, da dette er med 
til at isolere motoren.
Gummibelægningen kan enten koldt limes 
eller varm vulkaniseres på.

Eksempler på gummibelægning
Sort gummi

- 3 mm glat
- 6 mm glat
- 6-8 mm vaffelprofi l

Svøb 
Svøbet på SCANDRIVE® tromlemotorer 
leveres som standard med bombering. 
Målene på bomberingen fi ndes på siderne 
med de individuelle størrelser. 

Specielle udførelser 
Nogle af de nævnte udførelser medfører en 
længere leveringstid.

Eksempler kan være: 
- Varm vulkanisering af gummibelægning.
- Speciel motorlængde eller akselstørrelse.
- Montering af trækhjul.
- Cylindrisk svøb.

Motorbeskyttelse 
Sikringer er ikke motorbeskyttelse, men 
en beskyttelse af ledninger mod kort-
slutning. For at beskytte motoren mod 
termisk overbelastning eller blokering er 
SCANDRIVE®  tromlemotorer Ø60 - Ø216 
forsynet med en termoføler.

Motor 
De fl este tromlemotorer leveres som 3 
fasede motorer, der gennem den kompakte 
opbygning af motor-rotor-gearkasse giver 
den bedste trækkraft. 

Frekvens 
Alle angivelser i tabellerne er relateret til 
en netfrekvens på 50 Hz. Ved ændring af 
frekvensen, ændres også omdrejningerne 
og derfor også båndhastigheden. 

Isolering af motorvikling 
Vikling og isolering af tromlemotoren svarer 
til isoleringsklasse F i henhold til VDE 0530 
(max temperatur 155 ºC). 

Termoføler 
SCANDRIVE® tromlemotorer er forsynet 
med termofølere, der sikrer motorviklingerne 
mod overophedning. 



Kontaktperson
Contact
Gesprächspartner

Kompetancer/ 
Competence/
Kompetenz

Sprog/
Language/
Sprache

Kontakt os:

+45 8020 8020
EKSPERTER I MATERIALEFLOW

P. Ellegaard A/S er meget mere end tromlemotorer, vi leverer alle typer af komponenter til 
transportanlæg. Polymax® ruller, Polymax® gummi og Polymax® bånd-PU/PVC, samt hele 
transportanlæg. Vi har mere end 50 års erfaring med transportanlæg og komponenter til disse.

KENNET K. 
CHRISTENSEN
Salgskonsulent

kec@ellegaard.com
Direkte: 2121 8336

THOMAS B. 
KRISTENSEN
Salgskonsulent

tbk@ellegaard.com
Direkte: 8725 1949

KURT SØRENSEN
Salgskonsulent

kso@ellegaard.com
Direkte: 8725 1943

Skandinavisk
English
Deutsch

Tromlemotorer
Drum motor
Trommelmotoren
Bånd - PU/PVC
Conveyor Belts PU/PVC
Förderbänder PU/PVC

Skandinavisk
English
Deutsch

Tromlemotorer
Drum motor
TrommelmotorenC

Skandinavisk
English

Bånd - PU/PVC/Gummi
Conveyor Belts PU/PVC/Rubber
Förderbänder PU/PVC/Gummi



Ellegaard er Danmarks største leverandør af komponenter 
til transportører og transportanlæg. Vi råder over en høj-
teknologisk maskinpark og et landsdækkende servicenet, 
som begge er uden sammenligning i Danmark.

Produkter, der i et fuldt automatiseret forarbejdningsan-
læg til kød, fjerkræ eller fisk minimerer den menneske-
lige kontakt med produktet, øger logistisk effektivitet og 
hjælper med at gøre produkter sporbare. 

Produkter til slik- og chokoladeindustrien, der kan håndte-
re de stillede krav til håndtering af pulver og klæbrige 
mas-ser, temperaturændringer og udskæringer med 
forskellige knivkanter, når råmateriale – ofte i pulverform - 
omdannes til fuldt indpakkede produkter.

dej, stigning af temperaturer, afkøling og evt. skæring
Produkter til bagerier, der klarer udfordringer som klæbrig 
dej, stigning af temperaturer, afkøling og evt. skæring af af 
produkter. Intern transport har en direkte indvirkning på 
kvaliteten af brød, wienerbrød, kager og kiks.

Produkter til forarbejdning af grøntsager og frugt i en fuld 
automatiseret proces. Håndtering af uvaskede produkter, 
vask og rensning, klassificering, flåning/afskalning, 
skæring, bagning/kogning, tilsætning af evt. smagsstoffer, 
køl-ning/frysning og til sidst pakning. 

Produkter til gartnerier, som kan give store besparelser 
på dyr arbejdskraft. Automatiseringen gælder ikke kun for 
sortering, emballering og forsendelse, men i mange 
tilfælde kan planterne også dyrkes på lange smalle trans-
portbånd. 

Ved intern transport af fødevarer spiller hygiejne altid en 
meget vigtig rolle. Det er vigtigt, at de valgte produkter le-
ver op til lovgivningens strengeste krav og udformes, så 
bakteriebekæmpelse bliver så effektiv så muligt.

Derudover har hver enkelt fødevarebranche sine helt 
egne udfordringer, som stiller en række specifikke krav til 
især transportbåndenes egenskaber. Ellegard har ind-
gående kendskab til alle grene af fødevarebranchen og 
tilbyder en række produkter specielt udviklet til transport af 
fødevarer. 

Rådgivning og sparring
Vi har mere end 40 års erfaring med innovativ 
problemløsning for dansk industri og eksporterer til mere 
end 20 lande. Kendskab til kundernes hverdag og 
problemstillinger er ikke bare med til at løfte vores 
montørers faglige viden. Det betyder også besparelser 
og produktudvikling for kunderne.

KONTAKT OS FOR GRATIS RÅDGIVNING/SPARRING

i f.eks. 3 mm og 5 mm glat, 8, 10 og 12mm med spor

Store rabatter til maskinbyggereStore rabatter til maskinbyggere
Branchekendte konsulenter og specialister samt meget 
store rabatter er bare nogle af de fordele, maskinbyggere 
får ved et samarbejde med Ellegaard. Vi tilbyder bl.a.: 

Polymax® PVC/PU bånd i højeste kvalitet
Fødevaregodkendte transportbånd, der opfylder de stren-
geste branchestandarder, både for direkte kontakt med 
fødevarer samt for transport af pakkede produkter. 
Migrationstest fra uafhængige laboratorier er tilgængelige.

ScanDrive® motorer til fødevareindustrien
Vi tilbyder høj service og en ultrakort leveringstid på 
såvel standard tromlemotorer som helt individuelle 
løsninger. Belægninger udføres med fødevaregodkendt 
gummi i f.eks. 3 mm og 5 mm glat, 8, 10 og 12mm med 
spor for for profi l eller til modulbånd.
Stærke produkter fra Volta
Ellegaard er eneforhandler i Danmark af VOLTA.

+45 8020 8020
WWW.ELLEGAARD.COM

MASKINBYGGER TIL FØDEVAREINDUSTRI



Ellegaard er Danmarks største leverandør af komponenter 
til transportører og transportanlæg. Vi råder over en høj-
teknologisk maskinpark og et landsdækkende servicenet, 
som begge er uden sammenligning i Danmark.

af træ- og møbelindustrien stiller ikke kun AutomatiseringAutomatisering af træ- og møbelindustrien 
stiller ikke kun krav til håndtering af såvel massiv træ 
som træspåner/ savsmuld eller brede plader, men også i 
høj grad til de enkelte processer såsom vejning, limning, 
presning, finering, pudsning, maling og tværskæring.

Transportører og bearbejdningsmaskiner i papir-/print-
industrien udfordres af branchens krav til tung læsning, 
lateral stabilitet, beskyttelse mod kemikalier (f.eks. blæk) 
slidstyrke, friktion og kurvede transporter. 

Produktion af byggematerialer kræver håndtering af tunge 
og slidende materialer samt dræning af kølevand og slam. 
Håndtering af plader kræver meget brede transportbånd 
med fremragende tværstabilitet og holdbarhed og mange 
processer udføres af branchespecifi kke maskiner.

Logistikbranchen – herunder håndtering af gods, bagage, 
pakker og breve – stiller særlige krav omkring transportø-
rernes udformning. Flammebestandighed, lavt støjniveau, 
høj slidstyrke, temperaturbestandighed, korrekt friktion, 
permanente antistatiske egenskaber og energibesparel-
ser er bare nogle af branchens udfordringer.

Ved intern transport af non-food produkter spiller branche-
kendskab altid en meget vigtig rolle. Det er vigtigt, at 
de valgte komponenter lever op til de transporterede 
produk-ters beskaffenhed og dermed sikrer en 
kontinuerlig, effektiv og ressourcebesparende drift.

Derudover har hver enkelt branche sine helt egne udfor-
dringer, som stiller en række specifi kke krav til  transport-
systemernes egenskaber. Ellegard har indgående kend-
skab til alle grene af dansk industri og tilbyder en række 
produkter specielt udviklet til intern transport i non-food 
segmentet.

Polymax® PVC/PU bånd i højeste kvalitet 
Transportbånd, der opfylder de strengeste branchestan-
darder, både for direkte kontakt med produkter samt for 
transport af pakkede produkter. 

i f.eks. 3 mm og 5 mm glat, 8, 10 og 12mm med spor

ScanDrive® motorer til fødevareindustrien
Vi tilbyder høj service og en ultrakort leveringstid på så-
vel standard tromlemotorer som helt individuelle løsnin-
ger. Belægninger udføres med fødevaregodkendt gummi 
i f.eks. 3 mm og 5 mm glat, 8, 10 og 12mm med spor for 
profi l eller til modulbånd.
Stærke produkter fra Volta
Ellegaard er eneforhandler i Danmark af VOLTA.
Rådgivning og sparring
Vi har mere end 40 års erfaring med innovativ problem-
løsning for dansk industri og eksporterer til mere end 20 
lande. Kendskab til kundernes hverdag og problemstillin-
ger er ikke bare med til at løfte vores montørers faglige 
viden. Det betyder også besparelser og produktudvikling 
for kunderne.

Kontakt os for gratis rådgivning og sparring.Kontakt os for gratis rådgivning og sparring.

+45 8020 8020
WWW.ELLEGAARD.COM

OEM NON-FOOD BRANCHER

Genanvendelsesprocesserne, der omfatter overførelse af 
affaldsprodukter fra læsseramper til sorteringslinjer og 
derefter videre til f.eks. knusning og emballeringsmaskiner 
stiller en række krav til  bl.a. olie-/fedt og kemisk resistens, 
bånd til tunge læs og særlige overfladebelægninger, der 
kan klare skarpe kanter og slidende materialer.



fremstilles efter Deres ønsker og behov

kan transportere meget små emner

kan også transportere emner med ujævn bundflade

    fås med forskellige båndtyper efter ønske

få vedligeholdelsesomkostninger

stor holdbarhed og robust design

meget driftsikker  

Den lette PE-light transportør fremstilles efter kunder-
nes specifikationer, ønsker og krav.  Det er en prisbillig, 
fleksibel og slimline løsning til transport af mange 
forskellige emnetyper.

Transportøren leveres som standard i galvaniseret 
udgave men kan også leveres i rustfri, aluminium eller 
malet udgave.

Ekstra udstyr: kantskinner, frontskraber, justerbare ben, 
frekvensomformer m.m.

TRANSPORTBÅNDSKONSTRUKTIONER

+45 8020 8020
WWW.ELLEGAARD.COM

PE LIGHT TRANSPORTØR



SUPER HYGIEJNISK MED ALLE FORDELENE
DualDrive indgår i Volta´s unikke linie inden for positivt 
drevne, super hygiejniske bånd.

PRODUCERET I EN KONTINUERLIG PROCES
Ingen revner eller ridser, hverken på transport eller 
drivside, hvilket sikrer max. rengøringsvenlighed.

Ingen ekstra samlinger, båndet er fremstillet i 30    
meters længder.

HOMOGEN STRUKTUR
Eliminerer den massive rengøring, som modulbånd  
kræver og reducerer behovet for vand og kemikalier til ren-
gøringen.

Desinfektionstiden er kraftigt reduceret og behovet for høj-
tryksrensning elimineres.

Stærkt reduceret støjniveau sammenlignet med modul-
bånd.

Testkørsel på Intralox 800 system kan eventuelt aftales 
med vores konsulenter. 

POSITIVT DREVET OG MATCHER INTRALOX
Ingen forspænding af båndet, intet slip mellem bånd og 
drivvalse og ingen forlængelse.

Delingen på fortandingen er designet til at matche Intralox 
Serie 800 transportører. Dual Drive™ kan erstatte disse 
modulbånd uden yderligere ændringer af konstruktionen 
på 165 og 132 mm drivhjulene. Ved anvendelse af andre 
drivhjulsdiametre, kontakt os venligst.

For at optimere konstruktionen, anbefaler vi drivhjul leve-
ret af Volta. Volta drivhjul kan monteres på 4 kant rør, og 
låses ved anvendelse af standard metoder.

Ellegaard er eneforhandler af Voltas produkter 
i Danmark.

Læs mere om Voltas unikke produkter på 
www.ellegaard.com.

VOLTA DUAL
DRIVE MED 
INTRALOX 
SERIE 800 
DRIVHJUL

VOLTA 
DUALDRIVE 
MED DRIVHJUL 
LEVERET AF 
VOLTA

VOLTA DUAL DRIVE FMW-3-DD FMB-3-DD
Beskrivelse Fladt homogent bånd med ekstreme hygiejniske fordele
Tykkelse 3 mm 3 mm
Farve Beige Blå
Temperatur område -20°C til 60°C / -5° F til 140°F
Fødevaregodkendelser FDA/USDA/3A DAIRY

+45 8020 8020
WWW.ELLEGAARD.COM

UNIKKE PRODUKTER FRA VOLTA



Ved intern transport af non-food produkter spiller branche-
kendskab altid en meget vigtig rolle. Det er vigtigt, at 
de valgte komponenter lever op til de transporterede 
produkters beskaffenhed og dermed sikrer en kontinuerlig, 
effektiv og ressourcebesparende drift.

Derudover har hver enkelt branche sine helt egne udfor-
dringer, som stiller en række specifi kke krav til  transport-
systemernes egenskaber. Ellegard har indgående kend-
skab til alle grene af dansk industri og tilbyder en række 
produkter specielt udviklet til intern transport i non-food 
segmentet.

Rådgivning og sparring
Vi har mere end 40 års erfaring med innovativ 
problemløsning for dansk industri og eksporterer til mere 
end 20 lande. Kendskab til kundernes hverdag og 
problemstillinger er ikke bare med til at løfte vores 
montørers faglige viden. Det betyder også besparelser og 
produktudvikling for kunderne.

KONTAKT OS FOR GRATIS RÅDGIVNING/SPARRING

Store rabatter til maskinbyggereStore rabatter til maskinbyggere
Branchekendte konsulenter og specialister samt meget 
store rabatter er bare nogle af de fordele, maskinbyggere 
får ved et samarbejde med Ellegaard. Vi tilbyder bl.a.: 

Polymax® PVC/PU bånd i højeste kvalitet 
Transportbånd, der opfylder de strengeste branchestan-
darder, mange specielt udviklet til specifikke brancher.

MaxPly® Sortbånd
Vi lagerfører et bredt udvalg af transportbånd i gummi til 
alle typer industrier og sektorer. Produceret i.h.t. DIN 
norm 22 102, Type Y 

ScanDrive® motorer til fødevareindustrien
Vi tilbyder høj service og en ultrakort leveringstid på såvel 
standard tromlemotorer som helt individuelle løsninger.

Stærke produkter fra Volta
Ellegaard er eneforhandler i Danmark af VOLTA.

+45 8020 8020
WWW.ELLEGAARD.COM

MASKINBYGGER TIL NON-FOOD INDUSTRI

Ellegaard er Danmarks største leverandør af komponenter 
til transportører og transportanlæg. Vi råder over en høj-
teknologisk maskinpark og et landsdækkende servicenet, 
som begge er uden sammenligning i Danmark.

af træ- og møbelindustri stiller ikke kun AutomatiseringAutomatisering af træ- og møbelindustri 
stiller ikke kun krav til håndtering af såvel massiv træ 
som træspåner/ savsmuld eller brede plader, men også i 
høj grad til de enkelte processer såsom vejning, limning, 
presning, finering, pudsning, maling og tværskæring.

Transportører og bearbejdningsmaskiner i papir-/print-
industrien udfordres af branchens krav til tung læsning, 
lateral stabilitet, beskyttelse mod kemikalier (f.eks. blæk) 
slidstyrke, friktion og kurvede transporter. 

Produktion af byggematerialer kræver håndtering af tunge 
og slidende materialer samt dræning af kølevand og slam. 
Håndtering af plader kræver meget brede transportbånd 
med fremragende tværstabilitet og holdbarhed og mange 
processer udføres af branchespecifi kke maskiner.

Logistikbranchen – herunder håndtering af gods, bagage, 
pakker og breve – stiller særlige krav omkring transportø-
rernes udformning. Flammebestandighed, lavt støjniveau, 
høj slidstyrke, temperaturbestandighed, korrekt friktion, 
permanente antistatiske egenskaber og energibesparel-
ser er bare nogle af branchens udfordringer.

Genanvendelsesprocesserne, der omfatter overførelse af 
affaldsprodukter fra læsseramper til sorteringslinjer og 
derefter videre til f.eks. knusning og emballeringsmaskiner 
stiller en række krav til  bl.a. olie-/fedt og kemisk resistens, 
bånd til tunge læs og særlige overfladebelægninger, der 
kan klare skarpe kanter og slidende materialer.
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