Papierrollenklem 180°
De papierrollenklem PRK 180° is ontworpen om papierrollen in liggende en rechtopstaande positie op te
nemen. De heftruckchauffeur geniet van een verhoogde ergonomie bij het hanteren dankzij de 180° tandheugelaandrijving. De Durwen tandheugelaandrijving maakt een snelle en veilige rotatie met een zachte stop mogelijk.
De korte arm kan zowel vast als aangedreven worden gekozen. Een tilthoek van 5° op de mast van uw heftruck is
meestal voldoende. 0° uitvoering is op verzoek mogelijk. Voor standaard gebruik is een klemdruk van 160 bar
vereist. Minder druk resulteert in minder klemkracht.

Digitale versie nodig ?
www.durwen.de/en/info-portal/downloads

PRK-S (korte arm vast)
Dit model heeft een vaste korte arm.
De aangedreven lange arm doet de cirkelvormige
klembeweging en is niet gesplitst. Dit model is
ideaal om altijd slechts één papierrol te hanteren.

180° ROTERENDE
PAPIERROLLENKLEM PRK

DURWEN SERVICE - UW BACKUP !

PRK-B (korte arm aangedreven)
Dit model heeft een aangedreven korte arm en een
aangedreven lange arm. Het is ideaal om altijd
slechts één papierrol te handelen. Dankzij de aangedreven korte arm met sequentiële functie kunnen
ook zeer kleine diameters worden geklemd.
Dankzij de sequentiële functie beweegt de lange
arm altijd eerst. 45° positionering van de korte arm
is niet beschikbaar voor de 180° papierrolklem.
Durwen producite PRODUCTIE plant I, Plaidt

Durwen producite PRODUCTIE plant II, Mayen

Mobiele werkplaats voor service op locatie

Magazijn Durwen Benelux

PRK-TS (korte arm vast, lange arm
gesplitst)
Dit model heeft een vaste korte arm.
De aangedreven lange arm doet de cirkelvormige
klembeweging en is gesplitst. Dit model is ideaal
voor het hanteren van één of twee papierrollen
tegelijk. Doordat de lange arm gesplitst is, kunnen
ook 2 rollen met verschillende roldiameters veilig
geklemd worden.

PRK-TB (korte arm aangedreven,
lange arm gesplitst)
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Dit model heeft een aangedreven korte arm en een
aangedreven lange arm. Doordat de lange arm
wordt gesplitst kunnen ook 2 rollen met verschillende diameters veilig worden opgespannen. De aangedreven korte arm sequentiële functie maakt het
klemmen van zeer kleine diameters mogelijk. Door
de sequentiële functie beweegt de lange arm altijd
eerst. 45° positionering van de korte arm is niet
beschikbaar voor de 180° papierrollenklem.

Durwen 180° Roterende papierrollenklem

Papierrollenklemmen Plaatbekleding

Tandheugel
aandrijving

Bekleding

Beschrijving

Staalgrid
machinaal

• Standaard contactplaten
• Goede grip
• Zeer slijtvast

PRK 180° Video

Standaard met
staalgrid
contactplaten

Slijtstrip korte
arm standaard
voorzien

Slank armprofiel
voor compacte
stapeling van rollen

Lange arm
gedeeld / niet-gedeeld

Universeel rubber
Uitstekendwrijvingscoëfficiënt
Slijtvast
Kan vlekken afgeven onder bepaalde omstandigheden

Geruit rubber,
zwart
ca. 65° shore

•
•
•
•

Uitstekende wrijvingscoëfficiënt
Goede slijtvastheid
Plakt nauwelijks aan folie coating
Kan vlekken afgeven onder bepaalde omstandigheden

Geruit rubber,
wit
ca. 60° shore

•
•
•
•

Natuurlijk rubber, vlekt niet
Uitstekende wrijvingscoëfficiënt
Plakt nauwelijks aan folie coating
Slijt sneller (lagere hardheid)

Glad PU,
oranje
ca. 85° shore

•
•
•
•

Geeft geen vlekken
Hoge slijtvastheid
Goed wrijvingscoëfficiënt
Minder wrijving op natte oppervlakken

Rubber,
zwart
ca. 65° shore

Standaard met
slijtstrippen

Standaard met
protectie-plaat
in het midden

•
•
•
•

Staal korrel

Beschikbaar met
korte arm vast of
beweegbaar
Overige plaatbekleding op aanvraag

• Antisliplaag van opgespoten staalkorrels.
Drie verschillende korrels beschikbaar:
0,3 mm / 0,6 mm / 0,8 mm
• Scherpe grip
• Hoge slijtvastheid
• Ideale oplossing voor bandenklemmen
• Niet geschikt voor alle goederene

