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NO-WEAR  
stortpuntplaat

Deze stortpuntplaat van hoogwaardig slijtvast polyurethaan voorzien van
conische punten creëert een beschermend oppervlak dat zichzelf continu
blijft vernieuwen doordat het materiaal tussen de punten blijft vastzitten.

* Eenvoudig te installeren d.m.v. M10 bouten;

* Hoogwaardig slijtvast polyurethaan 90EEEE Shore A.;
of flexibel 70 Shore A. (ook blauw/wit FDA)

* Afmetingen: 460 mm x 460 mm x 60 mm;

* Groter oppervlak te creëren door meerdere platen
boven en onder elkaar te monteren; verticaal en onder een hoek te monteren.

* Bij montage in overstortpunt naar andere transportband
wordt de materiaalstroom geremd waardoor deze
minder snel slijt ( valbreker idee). Geluiddempend.
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PRAKTIJKFOTO’S NO-WEAR
Hieronder foto’s van No-Wear stortpunt platen in een silo gemonteerd: de platen gaan vol
materiaal fijn materiaal zitten, en slijten dus zo goed als niet!

Hieronder foto’s van No-Wear stortpunt platen bij een glasrecycling, vooral bij haakse
overstort punten van transportbanden ideaal: het glas valt op de plaat en glijdt er vanaf in de 
draairichting van de volgende transportband. Met als gevolg dat de transportband veel minder
te lijden heeft van de impact van de val en het draaien en rollen van het materiaal.
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ZEEFDEKKEN
Naast transportbanden en -componenten hebben wij zeefdekken van verenstaal, RVS, slijtvast rubber
en polyurethaan in ons programma. (alle type’s en uitvoeringen). Onder andere leveren wij
zeefdekken voor: Powerscreen, IFE,, Kleemann-Reiner, Møgensen, Binder.

Photo by:

Onze polyurethaan zeefdekken worden gemaakt van hoogwaardig Githan polyurethaan van
een zeer slijtvaste kwaliteit. Ze worden ingezet in o.a. de volgende industrieën: glasrecycling, 
compostverwerking, kolenplants, puinbrekerijen, mineraalbrekerijen, houtrecycling, zand- en

grindverwerking, asfaltcentrale’s, afvalrecycling.
Ook in ons programma: transportbanden van pvc en rubber (ook reparaties), elevatorbanden

en -bekers, transportband-afschrapers, Githan polyurethaan slijtplaat/strook ter bekleding of
als walsafschraper, (aandrijf-)trommel en rollen (+bekleden).    Bel, fax of e-mail voor een

vrijblijvende offerte! 
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PRAKTIJKFOTO’S ZEEFDEKKEN
Hieronder foto’s van polyurethaan zeefdekken voor een Kleemann reiner mobiele zeef
om puin uit te zeven:

Hieronder foto’s van RVS zeefdekken vzv PU zijflappen (Mogensen) om pinda’s uit te zeven:

Hieronder foto’s van Flip-Flow zeefdekken ( o.a.Binder, IFE, Spaleck):
EIGEN FABRICAGE!
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PARAFLEX
Onze PARAFLEX slangen en manchetten van slijtvast natuurrubber zijn niet meer weg te denken in de
stortgoed-wereld. De ideale flexibele overgang voor oa. zeefmachines, ontstoffingskasten, oogstmachines enz..
Voor o.a. zand, cement, grint, graan en ander los gestort bulkgoed.

De PARAFLEX slangen en manchetten worden gefabriceerd zonder lasnaad, dus uit één geheel!
Er zijn 2 varianten: volledig pararubber en pararubber met EPDM buitenlaag voor buitengebruik (weer-, ozon-
en UV-bestendig).

Technische data:
Wanddikte slangen : 4 mm
Diameters : van 50 mm t/m 500 mm inwendig
Werktemperatuur : -30 EC.tot + 85E C.
Lengte slang : variabel, deellengte’s mogelijk
Materiaal : natuurlijk pararubber (evt. met EPDM buitenlaag)
Oppervlak : glad met doekafdruk
Hardheid : 45 E Shore A. (+/-5 E)
Rek bij breuk : 500%

Ook hebben wij voor diverse diameters van onze PARAFLEX slangen speciale extra
brede slangklemmen in staal en RVS uitvoering.
Prijzen, diameters en levertijden op aanvraag!

Met vriendelijke groet,

Nico van Gink
Van Gink Trading BV




