
 
 
                    

 

 

Produkterbjudande 

ULINCO VULCTECH AB  SKALMEREDSVÄGEN 2 438 93 LANDVETTER  TELEFON: 031-7485510 
ULINCO VULCTECH AB  ÅKERIVÄGEN 17   241 38 ESLÖV  TELEFON: 031-7485559 

Vi på Ulinco Vulctech vill passa på att informera om vår kampanj på Rema Tip Tops högkvalitativa 
bärrullar (kallade TQ) som finns i en mängd olika dimensioner.  
Kampanjen innebär att vi ger hela 45% i rabatt på våra normala bruttopriser.  
 
En fördel med TQ-rullarna är att både manteldel och sidokåpor är tillverkade av högdensitetspolyeten 
(HDPE). Detta innebär en drastisk sänkning av ljudvolym. Det utesluter även eventuella problem med 
korrosion, reducerar slitage på transportband samt minskar vikten med 55% i jämförelse med 
användning av traditionella bärrullar gjorda av stål.  Detta leder i sin tur även till en minskad 
energiförbrukning.  
 
Rema Tip Tops TQ-rullar är därav det enkla valet som även kan vara lösningen på de ljudproblem som 
ofta uppstår i närheten av transportörer. Hör gärna av er till oss om ni önskar mer information!   
 
• Tillverkad av högkvalitativt  lättviktsmaterial. 
• Slagtålig, dammskyddad och vattentät konstruktion. 
• Ljudabsorberande egenskaper. 
• Låga underhållskostnader. 
• Attraktivt pris. 
• Minskad energiförbrukning. 

 
Prisexempel:  

 
Art.nr Diameter Mantellängd  Nyckelgrepp  Pris/st 
 
TQ089250 89 mm 250 mm  14x9 mm  154 SEK 
TQ108250 108 mm 250 mm  14x9 mm  175 SEK 
TQ108315 108 mm 315 mm  14x9 mm  202 SEK 
TQ108380 108 mm 380 mm  14x9 mm  226 SEK 
TQ1081150 108 mm 1150 mm  14x9 mm  501 SEK 
 
Notera att exemplen ovan endast är ett begränsat urval. Se bifogad prislista för komplett sortiment. 
Måttspecifika rullar offereras på begäran.  Kampanjen gäller från och med 2017-04-01 till och med 2017-05-31 
 

Följ oss även gärna på Facebook och Linkedin för att på ett snabbt och enkelt sätt ta del av våra 
nyheter, erbjudanden och framtida kampanjer eller besök vår hemsida www.vulctech.se för att få en 
överblick över våra produkter. 
Vi önskar er alla en fortsatt bra vår! 
 

Med vänliga hälsningar, Tomas, Mattias, Per, Joakim, Daniel N och Daniel G! 
 

  

https://www.facebook.com/Vulctech/
https://www.linkedin.com/company/ulinco-vulctech-ab
http://www.vulctech.se/

