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Kunststof transportband BC-80 compact 

serie 
 

 

De BC-80 compact is grotendeels identiek 

aan onze BC-45. Alleen kan dit type 

transportband worden aangedreven 

door een plaatsbesparende en uiterst 

hygiënische trommelmotor. Door de 

motor in te bouwen in de 

aandrijftrommel is de inbouwmat van 

deze BC-80 zeer compact. Dit zorgt 

ervoor dat het eenvoudiger wordt om ze 

in te bouwen in machines. 

 

  

 
Dankzij de flexibele engineering van de BC-80 
compact serie is het mogelijk om een 
transportoplossing op maat samen te stellen uit 
de volgende gestandaardiseerde onderdelen: 

 

 

 

 

 

• Mesovergang: min. 10 mm, ter vervanging van de keertrommel    

• Indirecte aandrijving (met motor gemonteerd onder de conveyor)  

• Centeraandrijving  

• Band met ‘snel ontspansysteem’ van de keertrommel om de glijplaat snel te kunnen 
reinigen.   

• Bandbreedte: 200 (oplopend) per 50 mm tot 2000 mm.  
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• Bandlengte: minimum ‘bandbreedte x 2,2’ (oplopend) tot 10 meter (of andere op 
aanvraag)  

• Bandhoogte: standaard 900 mm (of andere op aanvraag)  

→ verstelbaar door machinevoet van ca. 100 mm (of andere op aanvraag)  

→ wielen: voorzien van remmen  

• Bandsnelheid van 0-40 m/min.  

→ snelheid: te bepalen bij standaard haakse motorreductorselectie  

→ stuurkast met noodstopcircuit volgens de huidige machinerichtlijnen  

→ frequentieregelaar met externe start/stop  

→ digitale/analoge snelheidssturing  

→ run/alarm feedback  

• Zijgeleidingen zijn steeds mogelijk op aanvraag.  

• Verschillende mogelijkheden voor bandmeenemer en golfrand op aanvraag.  

• Alle niet-vermelde opties zijn mogelijk op aanvraag.  

• Naast een haakse motorreductor kan onze BC-80 compact uitgerust met een interroll 

trommelmotoren. 

 

 

TROMMELMOTOR DM 0080 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compact, robuust, absoluut hygiënisch 

Aangezien de trommelmotor ruimtebesparend 

direct in het frame van de transportband wordt 

gemonteerd, wordt de transportcapaciteit 

gemaximaliseerd bij hetzelfde grondoppervlak. 

Positief neveneffect: elegant ontworpen 

transportbanden met gelijkmatig verdeelde massa’s. 

Het installeren of vervangen van een trommelmotor 

vindt doorgaans eenvoudig en snel plaats volgens 

het plug-and-play principe, want er hoeven maar 

weinig componenten te worden ingebouwd. Dat 

bespaart tijd en kosten! In de 

levensmiddelenindustrie zijn met name een perfecte 

hygiëne en goede reinigingsmogelijkheden 

essentieel. Hier blinkt te trommelmotor uit door zijn 

ingekapselde constructie van roestvast staal. 

Alleskunners met een breed toepassingsgebied 

De toepassingsgebieden van trommelmotoren zijn 

veelzijdig: als de motor in door frictie aangedreven 

banden wordt gebruikt, wordt hij door de direct 

over de mantels gespannen band gekoeld.  

Modulaire kunststofbanden staan niet onder 

spanning. Hier werkt de aandrijving vormsluitend via 

tandwielen of een geprofileerde bekleding. Ook 

thermoplastische banden worden vormsluitend 

aangedreven. Hierbij grijpt een profiel aan de 

onderzijde van de band in een trommelprofiel van 

hygiënisch gecertificeerd PU. Dit gaat echter ook 

volledig zonder band en de trommelmotor 

transporteert het transportgoed rechtstreeks. 

Beproefd principe, efficiënte aandrijving 

In principe zijn trommelmotoren energie-efficiënt, 

want ze drijven de transportband rechtsreeks aan. 

Bovendien zijn ze nagenoeg onderhoudsvrij en 

uiterst slijtarm. Hierdoor dalen de gebruikskosten 

van de transportinstallatie aanzienlijk en neemt het 

risico van stilstand of uitval af. Overigens: 

hoogwaardige afdichtsystemen zorgen ervoor dat 

een trommelmotor ook in agressieve omgevingen 

betrouwbaar werkt. 

De synchrone trommelmotoren van Interroll hebben 

een zeer laag vermogensverlies van slechts 9%.  

De planetaire overbrenging van staal brengt  

92-95% van het vermogen direct over op de 

transportinstallatie. Ze zijn uitstekend geschikt voor 

toepassingen die een koppelsterke, dynamische 

aandrijving, een breed snelheidsspectrum of een 

hoge schakelfrequentie vereisen. 


