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Toebehoren 
• RVS trommelmotor en keerrol 

• Eenzijdige bandframe ondersteuning 

• Demontabele in- en uitvoertrechter 

• Afneembare transportband 

• RVS geremde zwenkwielen 

Voordelen 
• Door de trogvorm van de band worden de producten automatisch naar het midden 

van de band geleid. Zodoende zijn zijschotten overbodig. 

• Door de trogvorm worden producten beter opgevoerd, ook als de band nat is 
(groentesappen). 

• Door de zeer nauwkeurig aansluitende in- en uitvoertrechter wordt geen product 
gemorst. In de invoertrechter is rondom een witte (foodgrade) rubber afdichting 
gemonteerd. In de uitvoertrechter is een afschraper gemonteerd, zodat voorkomen 
wordt dat product aan de band blijft hangen, en dus niet op het retourpart op de 
grond kan vallen. 

 

• De band is uitstekend reinigbaar. De in- en uitvoertrechter zijn in een handomdraai 
eraf te nemen. Met een ontgrendelknop kan de keerrol gekanteld worden, zodat de 
band ontspannen wordt. Doordat het frame slechts aan 1 (lange) zijde poten heeft, 
kan de band eenvoudig van het bandframe afgenomen worden. Hierdoor is ook het 
bandframe en de binnenzijde van de band perfect te reinigen. 

• Het bandframe is uiterst solide geconstrueerd. Alle naden zijn geheel afgelast. 

• De RVS trommelmotor en RVS keerrol hebben beide de lagers binnen ingebouwd, 
zodat deze optimaal afgeschermd zijn voor vocht. 
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• De transportband heeft aan de binnenzijde 2 stuursnaren. Deze lopen langs 
geleidingen van het bandframe, en van de trommelmotor en keerrol. Hierdoor spoort 
de band perfect, en is ‘aanlopen’ uitgesloten.  

Technische data en maattekening 
Afmetingen: lxbxh = 3492 x 708 x 1464 mm, bandbreedte 400 mm. 

Elektrische Aansluiting: 3 Ph./400 V./0.25 kW/0.7 A/127 RPM, bandsnelheid ca. 45 
mtr./min. 

Eigen gewicht: 140 kg. 

De maattekening van de HCB-400-TS vindt u op pagina 4. 

Prijzen 
Type HCB-400-TS: 

Incl. 

op aanvraag 

• RVS trommelmotor en keerrol 

• Eenzijdige bandframe ondersteuning 

• Demontabele in- en uitvoertrechter 

• Afneembare transportband 

• RVS geremde zwenkwielen 

 

Levertijd: voorraad - 4 weken.  

Levering: Franco huis en bedrijfsklaar geïnstalleerd, (binnen Nederland en België). 
Buitenland: ex. works. 

Garantie: 1 jaar. 
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