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Trellex ”Heavy Duty” Bånd er forstærket med 
det syntetiske stof kaldet EP. De længde-
gående tråde I dette stof er polyester (E), og 
de tværgående tråde er polyamid (P). 
Materialernes sammensætning sikrer højt 
styrke/vægtforhold, meget god fleksibilitet 
og fremragende trugegenskaber sammen 
med lav længdeudvidelse og god modstands-
kraft mod slag og kemikalier. 

Trellex medbringerbånd bør 
anvendes ved stigning over 150. 
De kan leveres med forskellige 
typer mønstre, som sikrer trans-
porten i op til en vinkel på 300.  
Båndene beholder fleksibiliteten, 
selv ved lave temperaturer. 

Trellex aramid transportbånd er forstærket 
med aramidfibre. Aramid er meget let, som 
andre syntetiske fibre så som polyester og 
polyamid, men samtidig stærkt som stål. 
Det giver sig ikke i længden, kryber ikke og 
er meget modstandsdygtigt over for varme 
og kemikalier.  

1. Øverste dæklag 
2. Lærred 
3. Textil-    
      forstærkning 
4. Gummi 
5. Underste dæklag 

Trellex Strongflex bånd er forstærket med stål-
wire forbundet på tværs med ståltråde, der er 
meget elastiske. Kombinationen af stål og 
gummi giver et bånd, der er meget mod-
standsdygtigt over for slag idet stålwirene i 
gummiet kan optage store mængder energi i 
både længde- og tværgående retning.  
 

Læs mere på: www.danskgm.dk  
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Trellex T-Flex PU & Trellex T-Cord PU er lavet af 
særdeles slidstærkt polyurethane med forstærkning af 
stål og kan fås i mange varianter og med forskellige 
hårdheder, alt efter opgaven der skal løses. De passer i 
alle typer sigter, ligesom traditionelle gummisold og 
fastgøres på samme måde som stålsold, så man be-
høver ikke at ændre på rammen. Elementerne har 
særdeles gode selvrensende egenskaber og reducerer 
støjniveauet i forhold til stålsold. 

Trellex tilspændingsgummisold til sigter med 
understøtninsramme bruges hovedsagelig for 
mellem- til finsigtning. De fås i mange forskellige 
tykkelser og med et meget stort antal variationer i 
hulstørrelser og hulform. 
Trellex Panelcord er et selvbærende gummisold, der 
hovedsageligt bruges for grov- til mellemsigtning, 
hvor der i soldet er indstøbt en stål tråd som 
forstærkning. De tilbydes i flere variationer, men 
alle fremstilles så der opnås mindst mulig 
tilstopning og størst mulig gennemgang.  

Trellex T-Cord er et all-round gummisold designet 
primært for slut produkt sigtning i 4-100 mm. Trellex     
T-Cord er lavet af T60 slidstærkt gummi og har 
varmebehandlede tråde som forstærkning, der gør det 
muligt at opspænde og holde den rigtige tilspænding, 
uden at der konstant skal efterspændes på soldet. 
Soldet anvendes normalt i tykkelser fra 5-35mm og 
leveres som standard med kroge for tilspænding. For 
sigter med bredde over 1200mm bør der etableres 
understøtning og fastgørelse af soldet på midten. 

Læs mere på: www.danskgm.dk  


