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TRU-TRAC® STUURROL

BANDSTUURROLSYSTEEM 

Bandbreedte
(mm)

A
(mm)

B
(mm)

C
Min - Max (mm)

D
(sleutelwijdte) (mm)

E
(mm)

gewicht
kg

450 686 490 85 - 200 14 x 70 850 33
500 736 540 85 - 200 14 x 70 900 35
600 838 640 85 - 200 14 x 70 1000 37
650 890 690 85 - 200 14 x 70 1050 39
750 990 790 85 - 200 14 x 70 1150 42
800 1040 840 85 - 200 14 x 70 1200 45
900 1140 940 85 - 200 14 x 70 1300 49

1000 1240 1040 85 - 200 14 x 70 1400 52
1050 1296 1090 85 - 200 14 x 70 1450 53
1200 1448 1240 85 - 200 14 x 70 1600 59
1350 1600 1390 85 - 200 14 x 70 1780 71
1400 1700 1440 85 - 200 14 x 70 1830 74
1500 1752 1540 85 - 200 14 x 70 1930 78

Tru-Trac een beter bandstuursysteem bestaat niet!
Scheeflopende transportbanden veroorzaken vervuiling, productverlies en schade aan zowel de transportband als trans-
porteur. Na jarenlange ontwikkelen en innoveren is er een optimaal functionerend bandstuursysteem uitgekomen als eind 
resultaat. Tru-Trac is een uniek gepatenteerd transportbandsturingsysteem dat is opgebouwd uit componenten met de 
hoogst kwalitatieve materialen. Inmiddels zijn er al veel grote installaties uitgerust met de Tru-Trac bandstuursystemen 
dit tot grote tevredenheid. REMA TIP TOP TSN heeft een exclusief dealerschap van Tru-Track dealer in Europa.
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TRU-TRAC® STUURROL

BANDSTUURROLSYSTEEM 

Bandbreedte
(mm)

A
(mm)

B
(mm)

C
Min - Max (mm)

D
(sleutelwijdte) (mm)

E
(mm)

gewicht
kg

1400 686 490 85 - 200 14 x 70 850 33
1500 736 540 85 - 200 14 x 70 900 35
1600 838 640 85 - 200 14 x 70 1000 37
1800 890 690 85 - 200 14 x 70 1050 39
2000 990 790 85 - 200 14 x 70 1150 42
2200 1040 840 85 - 200 14 x 70 1200 45
2400 1140 940 85 - 200 14 x 70 1300 49

Truc-Trac ® Dual Return Trackers zijn wereldwijd gepatenteerd en zijn ontworpen om de bijkomende krachten tegen te 
werken die bij de brede transportbanden met zware belading ontstaan, als ook bij transportbanden met een bewegings-
snelheid van meer dan 4 m/sec. Er is een extern axiaal mechanisme ontworpen. Daardoor dient geen lange trommel 
gebruikt te worden en er kan een concentrische en evenwichtige rotatie bereikt worden. Dit resulteert in een langere 
levensduur van de lagers en in een zeer snel en efficiënt bandstuursysteem. De dubbele configuratie zorgt voor een zeer 
gevoelige centreringswerking en in geval van slijtage kunnen de afzonderlijke trommels gemakkelijk worden vervangen. 

• Betrouwbaar - robuust, betrouwbaar en lange levensduur en efficiënt onder alle omstandigheden.
• Lagers – twee grote 6017 2RS lagers gebruikt, die groot genoeg zijn en aan de RPM-specificatie voldoen. De lagers zijn 
voorzien van een plastic beschermbehuizing en kunststof einddoppen.
• Onderhoudsvrij – lagers zijn smeringsvrij.
• Bekleding – hoogkwalitatief slijtvast natuurrubber van 12 mm.
• Werking onder alle omstandigheden – snelle activering bij natte en droge transportband, zowel boven als onder de 
grond.
• Veelzijdige montage – De tracker kan aan de schone kant van de transportband gemonteerd worden en vervolgens door 
opspannen afgesteld worden met behulp van de bijgeleverde montagebeugels.
• Reverseerbare banden – uitstekende resultaten.



REMA TIP TOP TSN - uw specialist in transportbanden

Tru-Trac® Taper Trough Tracker
gegarandeerd dé beste oplossingen  
van scheeflopen Transportbanden

www.rematiptop-tsn.nl
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De gepatenteerde Tru-Trac® Taper Trough Tracker is het hoogtepunt van de centrering van de lastdragende  
zijde. Deze tracker is het resultaat van meer dan 10 jaar ontwerpwerk en innovaties. Dankzij de constructie kan  
de tracker zeer snel op zowel beladen als onbeladen transportbanden geactiveerd worden. De rollen kunnen zowel 
op unidirectionele transportbanden als op bidirectionele transportbanden gebruikt worden. De centrering wordt 
uitgevoerd door een afgeschuinde roller die geïsoleerd is en gemakkelijk tussen 25°- 55° afgesteld kan worden. 
De afgeschuinde roller zorgt voor een onmiddellijke activering bij migratie van de transportband van het middel-
punt en garandeert dat er geen contact met de zijkanten van de transportband bij 90 graden ontstaat.
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• Uitstekende werking

 De combinatie van de schuine richting en de unieke as zorgt voor een snelle, reactieve en continu 
 centrering onder alle omstandigheden.

• Afzonderlijke rollen voor eenvoudige vervanging

 De afgeschuinde eindrollen en de centrale rollen kunnen bij slijtage afzonderlijk vervangen worden.

• Verbeterde as

      Het unieke ontwerp van de as, dat voor zware belasting is bedoeld, zorgt voor onmiddellijke  
      activering van de centrering, waarbij de transportband in het middelpunt wordt gepositioneerd.

• Standaardlagers

 Van 600 tot 850 - twee 6205 C3 2RS lagers, van 900 tot 1200 - twee 6306 C3 2RS lagers.

• Lagers voor zware belasting

 Van 1350 tot 1800 - twee 21308 sferische rollagers.

• Onderhoudsvrij

 De lagers zijn smeringsvrij.

• Bekleding

 Leverbaar in een sterk slijtvast rubber bekleding met een dikte van 12 mm of een polyurethaan 
 bekleding met een dikte van 12 mm (blauw). Ook verkrijgbaar in een brandvertragende bekleding.

• Werking onder alle omstandigheden

 Snelle activering zowel op natte als op droge transportbanden.

• Veelzijdige installatie

 De centrale rollen behoeven minimaal gespannen te worden met behulp van de bijgeleverde  
 montagebeugels.

• Reverseerbare banden

 Uitstekende werking.

• Formaten

 Leverbaar van 300 mm tot 1800 mm (grotere afmetingen op aanvraag mogelijk).

* Er zijn ook Taper Trough Trackers voor pijptransportbanden beschikbaar.
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