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V-Ploegschraper
Vaak worden stenen, klompen en allerhande afval meegenomen op het 
retourpart van de transportband en raken geklemd tussen band en trommel. 
Dit kan resulteren in gaten in de band, beschadigingen aan het bandtextiel en 
stuurproblemen, met als eindgevolg stilstanden, dure reparaties,... 
Onze V-ploegschraper is dan ook ontworpen om dergelijke problemen te 
vermijden. Hij wordt gemonteerd aan de binnenzijde van de band en houdt zo de 
binnenzijde schoon, waardoor bovenstaande problemen vermeden worden en uw 
installatie beschermd blijft.

Diagonaal ploegschraper voor één- en twee draairichtingen
De diagonaalschraper reinigt de band voor de kop- en keertrommel. Hij zorgt ervoor 
dat afval, stenen, e.d. aan de binnenzijde van de band verwijderd worden zodat 
bandschade, scheefloop en schade aan de trommelbekleding vermeden wordt.

Onder een hoek van 45° gemonteerd wordt het afval aan de gewenste zijde 
geëvacueerd zodat het afvalproduct eenvoudig verwijderd kan worden. 
De ploegschraper wordt op een vaste locatie gemonteerd, zodat tril- of 
schokproblemen geëlimineerd worden die soms dreigen voor te komen met 
vlottende types ploegschrapers.

De diagonaal ploegschraper is een breed inzetbare en economisch gunstige 
oplossing om uw aandrijftrommels of spantrommels te beschermen en hierdoor 
bandschade en stuurproblemen te voorkomen.

Er zijn geen bewegende delen die onderhoud vereisen. Het enige onderhoud dat 
nodig is, is een regelmatig nastellen van de schraperdruk om een goed contact 
met het bandtextiel te behouden en bij slijtage het schraperblad te vernieuwen. 
Het wisselen van het blad is eenvoudig: hiervoor dient u enkel maar bouten los te 
draaien, nieuw blad te plaatsen en bouten terug vast te draaien.

Dit type schraper is ook inzetbaar voor 2-richtingsbanden.

Kenmerken en voordelen

• Reinigt het binnen part van de band, vlak voor de keertrommel

• Vermijdt transportbandschade en bandstuurproblemen veroorzaakt door 
afval tussen band en trommel

• Wordt automatisch aangepast aan bandoppervlak en slijtage waardoor hij 
efficiënter is dan andere types V-schrapers

• Beschikbaar in 4 afmetingen voor alle bandbreedtes

• Verwijdert afval naar beide zijden van de transportband

• HDPE schraapbladen met lage wrijvingscoëfficient met hoge 
schraapefficiëntie

• Leverbaar in gecoate stalen uitvoering of RVS
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Afmeting Bandbreedte (mm)

Min Max

Extra Small 450 600

Small 750 900

Medium 1050  1200

Large 1350 1500

1800 - 1800

2100 - 2100

2400 - 2400

Afmeting Bandbreedte (mm)

Min Max

Small 450 800

Medium 900 1050

Large 1200  1500

Extra Large 1800 2100

Gebruik de grotere afmeting voor bandbreedtes buiten de vermelde range.
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