
BLU-TEC® Proload
Optimale oplossing  

voor een stofvrij stortpunt

www.promati.com
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MADE IN BENELUX

BLU-TEC® Proload
Vermijd productverlies door
stofvrije stortpunten
Het nieuwe BLU-TEC® Proload stortpunt is 
volledig stofdicht. Het biedt de mogelijkheid 
om zonder afdichtingsrubber te werken en 
garandeert een morsvrij beladen op de band. 
Proload bestaat in standaard modulen van 
2 meter, inclusief ondersteuning die gemakkelijk 
te monteren is op bestaande transportbanden.

 e Modulaire opbouw met verschillende opties

 e Eenvoudige montage op bestaande constructies

 e Perfecte centrage van de producten

 e Zware, bedrijfszekere uitvoering

 e Versterkte geleidingsrollen bij in- en uitloop

 e Gemakkelijk onderhoud

 e Gevoelige stofreductie

 e Toepasbaar op abrasieve producten

Enkele voordelen:

BLU-TEC® Proload

Gegalvaniseerde stalen afdekking  
met rubbergordijnen

Laterale 
rubbergordijnen

Opening voor 
aansluiting op stortgoot

Glijplaten met 
UHMWPE-slijtplaat  
(10 of 20 mm dik)

Centrale 
standaardrollen

Dikwandige geleidingsrollen  
met as van Ø 25 mm

Dwarsliggers uit 
UPN-profiel



BLU-TEC® Proload

4 TROEVEN

Opties voor BLU-TEC® Proload

• Warm verzinkt staal, poedergelakt staal  
of roestvast staal

• Transportrollen of impact bars

• Glijplaten bekleed met:

 o Polyethyleen

 o Antistatisch polyethyleen

 o Hogetemperatuurpolyethyleen

 o Keramiek

 o  Roestvast staal

OPMERKINGEN

Hoge efficiëntie
De constructie van de Proload is zo ontworpen 
dat er zonder extra afdichting een hoge 
stofreductie gerealiseerd wordt. Materiaalverlies 
wordt tot een minimum beperkt en, zeker 
bij fijnstof, wordt de gezondheid van uw 
medewerkers minder belast.

Ook bij installaties die buiten gemonteerd staan 
kan de Proload efficiënt ingezet worden. Ook 
hier zal een grote stofreductie gerealiseerd 
worden en het milieu minder belast worden.

Lange levensduur
Proload is een volledig mechanische oplossing met 
een minimum aan draaiende onderdelen, en dus 
bijzonder bedrijfszeker. U hoeft zich geen zorgen 
te maken over falende elektronische componenten 
of verstopte filters. De robuuste opbouw verzekert 
u gedurende een lange periode een optimaal 
stofvrij stortpunt. Het Proload systeem wordt in 
verschillende uitvoeringen aangeboden: van ND 
(Normal Duty), over HD (Heavy Duty) tot XHD 
(Extra Heavy Duty), zodat we u een oplossing 
kunnen bieden voor nagenoeg elke toepassing.
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Minimaal onderhoud
In normale omstandigheden is 1 onderhouds-
beurt per jaar voldoende, aangevuld met 
een regelmatige, visuele inspectie. Een 
onderhoudsbeurt bestaat uit een visuele 
controle en reiniging, aangevuld met het 
vervangen van eventuele slijtonderdelen. 
Bij een stilstaande en op veilig geschakelde 
installatie kunnen de glijplaten eenvoudig 
bekeken worden en gewisseld indien 
nodig. Het onderhoudsinterval hangt 
natuurlijk van diverse factoren zoals 
materiaal, bandsnelheid, aantal draaiuren, 
weeromstandigheden,…  

Grote betrouwbaarheid
De gebruikte rollen, glijplaten en constructie-
elementen hebben meerdere producttesten door-
lopen en bewezen zich in extreme omstandigheden. 
Mochten alsnog problemen ontstaan, dan staat onze 
technische dienst en onze uitgebreide voorraad ter 
uwer beschikking om uw installatie terug bedrijfszeker 
in dienst te stellen.
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Overzicht productgamma

Rollen en steunen

Afdichtingssystemen, stofonderdrukking  
en impactzone

Transportbandtrommels

Bandschrapers

Chaussée de Wavre, 362 bte 2 - 1390 Grez-Doiceau - België

T. +32 (0)10 84 83 90 - F. +32 (0)10 84 83 99

info@promati.com

Nikkelstraat 45 - 4823 AE Breda - Nederland 

T. +31 (1)62 47 14 99 - F. +31 (1)62 47 15 04

info@promati.nl

www.promati.com www.promati.nl

BLU-TEC® Proload

Duo-Seal

Belle Banne® H

Promati TPH

Belle Banne® U

FLEXAL®

BLU-TEC® Impact bars


