
TRANSMECA : Opmeten, fabricatie en montage
Berekening & bepaling van de 
dimensionering

 • Dimensionering en concept uitwerken dankzij

een berekeningsoftware die het resultaat is

van een jarenlange ervaring

 • Fabricatie volgens studie of volgens uw eigen

plannen

Productiecapaciteiten

 • Fabricatie in Rumes (Doornik) :
· ervaren technici
· flexibele organisatie
· kwaliteit, prijs, reactievermogen, efficiëntie

 • Maximale Ø : 1 500 mm

 • Lengte tussen punten : 5 000 mm

 • Mogelijke as uitvoeringen :
· as gemonteerd op klembussen
· as warm geklemt
· gelaste as
· vastgespiede as
· vrij draaiende as

(lagerdozen met lagers)

 • Door het atelier bekleed, met onder meer :

·  rubber 45 en 65°SH A glad of geruit,
dikte 8, 10, 12, 15 et 20 mm

· levensmiddelenkwaliteit rubber
· Slide Lag
· rubber met keramieke inzetstukken
· polyurethaan (neem contact met ons op)

 • Montage en/of levering van de lagers mogelijk

 • Trommels permanent in voorraad, klaar

voor levering of voor bewerking van de as

en/of de buis

Ø 
buis

lengte 
buis

Ø/lengte as

298
750 70/1 350

950 70/1 550

323
750 70/1 350

950 70/1 550

406

750 80/1 350

950 90/1 650

1 150 90/1 850

508
1 150 110/2 250

1 350 110/2 450

 • Veel andere buizen in andere afmetingen,

voor fabricatie

 • Wij maken ons sterk dat wij het snelste zijn

in het depanneren van klanten met op maat

gemaakte producten

ONZE STERKE PUNTEN  
 • Onklopbare prijs-kwaliteitverhouding

 •  Kwaliteitswerk

 •  De ernst en de betrouwbaarheid van het

productieatelier TRANSMECA

 •  Permanente voorraad

 •  Een gamma onderdelen : lagers,

bescherming tegen inspringende hoeken,

draaidetectie, ...

TROMMELS TRANSMECA  
VOOR TRANSPORTBANDEN
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ABM TECNA, EFFICIENT IN CONVEYING & POWER SOLUTIONS

Zwedenstraat 9  |  B-9940 EVERGEM | T : +32 (0)9 245 24 62  |  F : +32 (0) 71 85 82 89 | sales@abm-tecna.be | www.abm-tecna.vlaanderen

Gegevens en informatie uit de officiële catalogi van onze leveranciers. Behoudens vergissing of weglating behoudt ABM n.v. & TECNA n.v. zich het recht voor om deze gegevens en informatie op elk ogenblik te wijzigen !
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Kwaliteit voor een 
onklopbare prijs


