


Afb. 2a en 2b Schade als gevolg van schee�oop
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Core business REMA TIP 
TOP TSN is service

De core business van REMA TIP TOP TSN 
in Nederland is al decennialang de opti-
malisatie en het onderhoud van trans-
portbanden in vrijwel alle sectoren van 
de industrie. De spil van alle activitei-
ten is een 24/7 service die gaat voor de 
kortst mogelijke responstijd.

Het komt bij REMA TIP TOP TSN zelden 
tot nooit voor dat een klant met een band-
storing niet snel kan worden bediend. 
Diens productie moet immers onvermin-
derd doorgaan. TSN is pas tevreden als de 
downtime tot een minimum kan worden 
gereduceerd. Of het nu gaat om het afstel-
len, repareren of vervangen van transport-
banden, draagrollen, aandrijftrommels of 
schrapers; TSN zorgt voor een vlotte inter-
ventie met een scherp oog voor kwaliteit.

Europees netwerk
Het bedrijf met vijf vestigingen – Amster-
dam, Arnhem, Assen, Breda en Ridderkerk 

– telt 70 goed opgeleide servicemonteurs. 
In Nederland rijden 40 servicebussen rond. 
Daarnaast steunt TSN op een Europees 
netwerk van 900 servicemonteurs, zodat 
het bedrijf elk project, hoe groot ook, aan-
kan. Hiertoe beschikt TSN over al het beno-
digde materieel, waarbij het niet uitmaakt 
om welk type of maat transportband het 
gaat: op-, tussen- en afrolbokken, intrek-
lieren (tot 10 ton), 30 vulkanisatiepersen 
voor rubber banden tot 2600 mm breed en 
kunststof banden tot 3000 mm breed. 

A-kwaliteit
Daarnaast is REMA TIP TOP TSN exclu-
sief dealer van gerenommeerde  fabri-
kanten van schrapers, aandrijftrommels, 
transportbandrollen en vulkanisatie-ma-
terialen. Ook beschikt TSN over een eigen 
REMA TIP TOP productielijn van A-kwa-
liteit bandschrapers en borstels in alle 
soorten en maten die wereldwijd worden 
ingezet. Het bedrijf heeft een voorraad 

Afb. 1 Montage van een TRU-TRAC stuurrol 

op onderpart van transportband
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Over REMA TIP TOP TSN
Opgericht in 1974 te Arnhem onder de 
naam Transportbanden Service Nederland 
(TSN) is het bedrijf sinds 2009 onderdeel 
van Rupro Beheer, dat op haar beurt weer 
onderdeel is van het wereldwijd opereren-
de Duitse REMA TIP TOP AG. Het concern 
bundelt haar kracht en expertise op het 
gebied van lassen (vulkaniseren), repare-
ren en onderhouden van transportbanden. 
Hierbij stelt REMA TIP TOP TSN haar 24/7 
service centraal. TSN is actief in alle in-
dustriële sectoren waar transportbanden 
draaien: van akkerbouw, energiesector 
en machinebouw tot op- en overslag, re-
cycling en zandwinning  Het VCA* gecer-
ti�ceerde bedrijf heeft daarbij veiligheid 
hoog in het vaandel: ‘We werken veilig of 
we werken niet’.

Afb. 3 Een TRU-TRAC stuursysteem voor een 

trogband

Afb. 4 Een twee-componenten polyurethaan 

reparatiemiddel

Afb. 5a en 5b Een met REMAREP ULTRA 10 

gerepareerde aandrijftrommel

van ongeveer 500 kilometer aan transport-
banden met meer dan 200 verschillende 
specificaties. Denk aan gladde en geprofi-
leerde banden, maar ook aan banden met 
meenemers, golfranden en stuursnaren, in 
slijtvaste, olie-, vet- en hittebestendige uit-
voeringen.

Slijtvaste materialen
Voor het bekleden van stortpunten en 
trechters beschikt REMA TIP TOP over een 
uitgebreid programma slijt- en stootvas-
te materialen. Hiertoe behoren keramiek 
en het slijtvaste HD35 en HD75 REMALOX 
rubber. Niet te onderschatten zijn ook de 
slijtvaste industriële kunststoffen. Zo is 
REMATHAN als high performance polyure-
thaan olie- en vetbestendig. Daarbij heeft 
het materiaal een grote elasticiteit en is 
het warmtebestendig bij temperaturen van 
-30 tot +80 graden. REMATHAN voorkomt 
aanhechting van product en is geluiddem-
pend. Het bedrijf heeft de machines in huis 
om deze materialen voor specifieke toepas-
singen te bewerken. Ook voor hardkunst-
stof looproosters en hekken kan men bij 
TSN terecht.

Reparatiemiddel
Een snelloper in het TSN assortiment is het 
band-reparatiemiddel REMAREP ULTRA 
10; een twee-componenten, oplosmiddel-
vrij polyurethaan-systeem. Deze olie-, die-
sel- en UV-bestendige, slijtvaste compound 
is na 15 minuten uitgehard (65 Shore A) en 
kan – afhankelijk van de temperatuur – na 
30 minuten worden afgewerkt. De gerepa-
reerde band is na 60 minuten weer inzet-
baar. Na ongeveer 8 uur is het materiaal 
volledig uitgehard. Daarmee is REMAREP 

ULTRA 10 bij uitstek geschikt voor een 
snelle reparatie van kleine schades aan 
transportbanden of elastomeer componen-
ten. De rode kleur maakt het mogelijk om 
later reparaties snel te herkennen.
 
Stuurrol
Om bandschade, mors en productiever-
lies als gevolg van scheefloop te voorko-
men, adviseert TSN de TRU-TRAC stuurrol. 
Deze onderhoudsvrije stuurrol heeft zich 
wereldwijd onder zware omgevingscondi-
ties ruimschoots bewezen. De TRU-TRAC 
is het betere alternatief voor bijvoorbeeld 
dwangrollen die op de transportband vaak 
een desastreus effect hebben. De stuurrol-
len corrigeren de scheefloop direct en zor-
gen ervoor dat de transportband in zowel 
het bovenpart als onderpart centreert. Ze 
zijn snel en eenvoudig te monteren zonder 
verdere aanpassingen aan de installatie. 
De stuurrollen zijn beschikbaar voor trans-
portbanden met bandbreedtes tot 2.500 
mm en bandsnelheden tot 9 m/s; ook in 
reverseerbare transporteurs. Bij zeer zwa-
re toepassingen kan men kiezen voor met 
rubber of slijtvast polyurethaan beklede 
uitvoeringen.

Allround
Kortom, REMA TIP TOP TSN is een allround 
speler in de wereld van transportbanden. 
Dankzij haar uitbreide kennis en ervaring 
kan het bedrijf adequate oplossingen bie-
den voor alle uitdagingen die rubberen en 
kunststof transportbanden stellen. De slo-
gan van TSN is niet voor niets ‘Alles voor 
uw transport’. ■
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