
Kära kunder, denna månads nyhetsbrev gäller trumbeläggningsgummi. 
 

Drivtrummans beläggning är en kritisk komponent för att bandtransportörer ska fungera optimalt. 
Beläggningen skall ge hög friktion för att motverka slirning, vara nötningsbeständigt för att minska 
bytesintervall och undvika kostsamma stopp, limförbandet mellan beläggningen och trumman bör ha en 
hög styrka och mönstret skall ha god dräneringseffekt och motverka påbyggnad av material. Vid byte av 
trumbeläggning är materialkostnaden ofta en mindre del av kostnaden för hela arbetet.  
 

Så varför kompromissa och välja ett trumbeläggningsgummi av låg kvalitet? 
 

Rema Tip Tops trumbeläggningsgummi i REMAGRIP-serien tillhör marknadens absolut bästa. De är 
tillverkade av högkvalitativt gummi som ger hög friktion och mycket hög slitstyrka. Det unika CN-skiktet ger 
tillsammans med limmet BC 3004 en överlägsen vidhäftning mot trumman. För att övertyga er om 
REMAGRIP-materialens fördelar sänker vi priset på helrulle med 10 % under resten av 2015*. För er som 
vill få kostnadsfria provbitar på dessa fantastiska material så är det bara att kontakta oss. 

För utmärkt grepp mot transportbandet och kompetent slitageskydd även i 
våtare tillämpningar är REMAGRIP 50 det rätta valet. Det lite mjukare gummit 
är fantastiskt elastiskt, och leder under drift till att trumman får en 
självrengörande effekt.  
 
Vid drift i våt miljö ökar friktionskoefficienten mellan trumman och bandet 
från en ståltrumma som har ca 0,12 till 0,33-0,38 för REMAGRIP. Detta 
innebär att man kan sänka effekten på motorn, vilket skonar transportörens 
komponenter runt drivtrumman, och sparar både pengar och miljö. 

För applikationer med torrt slitage är REMAGRIP 60 mycket svårslaget. Gummit 
har ett avnötningsvärde på imponerande 100 mm³, och skyddar trumman mot 
slitage och korrosion även under extrema förhållanden. REMAGRIP 60 finns även 
i antistatiskt, oljebeständigt, värmetåligt samt livsmedelgodkänt utförande. 
 

REMAGRIP 65 och 70 är våra trumbeläggningsgummin för tyngre drift. De har 
grövre dimensioner på profilen, och finns i tjocklekar upp till 20 mm.  
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REMAGRIP 50 

REMAGRIP 60, 65 & 70 

* Gäller hela rullar i 8 x 1 0000 x 2 000 mm av REMAGRIP 50 och REMAGRIP 60 
Kontakta Lena på: 031-7485554 eller info@vulctech.se. 

 Mer information om produkterna finns även på vår hemsida www.vulctech.se. 

Glada hälsningar, Tomas, Daniel, Lena, Cedrik och Ove! 
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