
Bescherming tegen hoge impact energie, slijtage en materiaalopbouw
REMALOX HEAVY DUTY PROTECTION

REMALOX HD 35 / 75 is een extreem slijtagebeschermingsproduct dat is ontworpen om de  
specifieke plaatsen te beschermen die constant worden blootgesteld aan de grootste stress  
zoals impact energie, materiaalopbouw en slijtage. HD staat voor heavy duty, wat aangeeft dat 
dit materiaal voor de zwaarste slijtage toepassingen in de industrie is. REMALOX biedt bedrijfs- 
zekerheid van machines en installatie en verwijdt onnodige down-time en onderhoudskosten.

REMALOX HD 35 / 75 
Slijtagebeschermingsproduct
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Het transporteren en de verwerking van grote hoeveelheden stortgoederen is slijtage onderhevig aan de 
installatie. Het is van belang om de installatie op de juiste manier te beschermen tegen slijtage en zo de verwachte 
levensduur te halen en zelfs te verlengen. REMA TIP TOP TSN levert hiervoor maatwerk oplossingen op basis van 
de eigenschappen van het stortgoed. Hierbij word gebruik gemaakt van rubber, keramiek en verschillende soorten 
kunststoffen. REMA TIP TOP TSN bezit over alle knowhow voor hechtings- en verbindingssystemen en beschikt 
over de nodige professionele gereedschappen, zodat montagewerk, aanpassingen en reparaties snel en vakkundig 
worden uitgevoerd.

REMALOX HEAVY DUTY 35 / 75
Optimale bescherming tegen hoge impact energie en slijtage

keramiek

rubber
plaatstaal

constructie

bevestiging (studbolts,  
ring, zelfborgende moer)

Technische eigenschappen

Artikel nummer 539 8980 539 8970 539 3200

Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) 500 x 500 x 35 mm 500 x 250 x 35 mm 300 x 600 x 75 mm

Gewicht 26,0 kg 13,0 kg 38,7 kg

Samenstelling 5 mm staalplaat / 10 mm rubber / 20 mm cilinders keramiek Ø 20 mm

Aanbevolen bevestiging

Toepassing

 
Door de combinatie van rubber, keramiek 
en staal is REMALOX HD zeer geschikt 
voor processen waarbij hoge slijtage 
en impact energie een grote rol spelen. 
Het rubber absorbeert de impact en de 
gevulcaniseerde Al2O3 keramische cilin-
der beschermt tegen abrasieve slijtage. 
De staalplaat aan de onderkant maakt 
het eenvoudig schroefverbinding op 
het oppervlak te bevestigen. REMALOX 
HD is zeer geschikt voor installaties 
met hoge doorstroomsnelheden van 
gebroken materiaal met een ongunsti-
ge impacthoek op de stortwanden. 

Toepassingsgebieden 

·   Overstortpunten van transporteurs
·   Mengers
·   Bunkerbekledingen
·    Feeders 

Voordelen 

·   Het rubber zorgt voor uitstekende 
demping en de benodigde elasticiteit 
om de impact op te kunnen vangen.

·   Hogere stabiliteit door speciaal 
aangepaste randcilinders.

·   Lange levensduur door dat de totale 
dikte van de keramiekcilinders kan 
worden gebruikt als antislijtlaag.

·   Eenvoudige en snelle installatie.
·   Technisch advies en service op 

locatie door goed opgeleid  
REMA TIP TOP personeel.


