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Easy Sealing 
System
Individueel aanpasbare 
afdichtingsranden

De voordelen :
 • Zeer grote voorraad

 • Plaatsing mogelijk door onze teams

 • Meerdere oplossingen voor het afdichten 
van transportbanden
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Efficient in conveying & power solutions 
ABM TECNA (NetCo groep) stelt u een reeks diensten rond de industriële 
transportband voor, waaronder de levering en/of plaatsing van reserveonderdelen, 
het preventief, predictief en curatief onderhoud van uw aandrijvingen en 
transportbanden ter plaatse en in de werkplaats, een engineering-dienst die 
expertises, verbeteringen en specifieke apparatuur voorstelt.

Bijna zeshonderd mensen zorgen voor een 24/7 service, waarvan meer dan honderd 
voor de Belgische klanten.

Onze andere oplossingen 
voor afdichting van transportbanden :
Afdichting en aanpassing van uw transportband ... Daag ons uit!

SUCCES GEGARANDEERD.

Easy Clamp System

De klem die onmiddellijk vastzit 

KEYSKIRT

Zelfreinigende en zelfinstellende 
bescherming met hendels voor 
snelvergrendeling.

Optim’Auge

De afdichtingsoplossing met een totale 
garantie van 3 jaar.



Easy Sealing System

Easy Sealing System : 
Afdichtranden voor transportbanden
Het modulair opgebouwde Easy Sealing System is 
één van de vele oplossingen die een perfecte afdichting 
van uw transportbanden garanderen. Ter hoogte van 
materiaal overslag en -impact is dit systeem uitermate 
geschikt.

Eenvoudig te installeren 
en onderhoudsvrij
Modules van 200 mm breed worden via lassen 
bevestigd op een onderlegger van 1200 mm.

De afstelling van elke module verloopt eenvoudig met 
één hamerslag.

Het is daarom heel gemakkelijk om de slijtage aan de 
rand te compenseren.

Voordelen
 • Modulair systeem

 • Eenvoudige montage

 • Eenvoudige afstelling en aanpasbaar om de 200 mm.

 • 30 mm slijtage mogelijk

Montage en afstelling in één knipoog Positie van de transportband :

Plaatsing en aanpassing :

Afmetingen : 
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Easy Sealing System : 
Afdichtranden voor transportbanden
Het modulair opgebouwde Easy Sealing System is 
één van de vele oplossingen die een perfecte afdichting 
van uw transportbanden garanderen. Ter hoogte van 
materiaal overslag en -impact is dit systeem uitermate 
geschikt.

Eenvoudig te installeren 
en onderhoudsvrij
Modules van 200 mm breed worden via lassen 
bevestigd op een onderlegger van 1200 mm.

De afstelling van elke module verloopt eenvoudig met 
één hamerslag.

Het is daarom heel gemakkelijk om de slijtage aan de 
rand te compenseren.

Voordelen
 • Modulair systeem

 • Eenvoudige montage

 • Eenvoudige afstelling en aanpasbaar om de 200 mm.

 • 30 mm slijtage mogelijk

Montage en afstelling in één knipoog Positie van de transportband :

Plaatsing en aanpassing :
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Easy Sealing 
System
Individueel aanpasbare 
afdichtingsranden

De voordelen :
• Zeer grote voorraad

• Plaatsing mogelijk door onze teams

• Meerdere oplossingen voor het afdichten 
van transportbanden
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Efficient in conveying & power solutions 
ABM TECNA (NetCo groep) stelt u een reeks diensten rond de industriële 
transportband voor, waaronder de levering en/of plaatsing van reserveonderdelen, 
het preventief, predictief en curatief onderhoud van uw aandrijvingen en 
transportbanden ter plaatse en in de werkplaats, een engineering-dienst die 
expertises, verbeteringen en specifieke apparatuur voorstelt.

Bijna zeshonderd mensen zorgen voor een 24/7 service, waarvan meer dan honderd 
voor de Belgische klanten.

Onze andere oplossingen 
voor afdichting van transportbanden :
Afdichting en aanpassing van uw transportband ... Daag ons uit!

SUCCES GEGARANDEERD.

Easy Clamp System

De klem die onmiddellijk vastzit 

KEYSKIRT

Zelfreinigende en zelfinstellende 
bescherming met hendels voor 
snelvergrendeling.

Optim’Auge

De afdichtingsoplossing met een totale 
garantie van 3 jaar.


