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ü
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ZoneControl blz. 108
Z-Card BT blz. 112
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De oplossingen van Interroll zijn voornamelijk 

terug te vinden in de voedingsmiddelenindustrie, 

logistieke systemen op luchthavens, post- en 

distributiebedrijven en verschillende takken van 

de industrie. Dat zijn onder meer: Gemakkelijk te 

integreren aandrijfoplossingen zoals trommelmotoren 

voor bandtransportinstallaties, transportrollen en 

aandrijfrollen op gelijkstroom voor rollenbanen; zonder 

energie werkende dynamische magazijnmodules voor 

een compacte pallet- en tankopslag in distributiecentra, 

dwarsbandsorteerinstallaties, bandbochten en meer 

gebruikersvriendelijke transportmodules voor efficiënte 

materiaalstroominstallaties.

Interroll levert aan meer dan 23 000 klanten, 

voornamelijk multinationals en systeemintegratoren, 

evenals aan ingenieursbureaus, regionale fabrikanten 

van transportinstallaties en eindgebruikers.

De onderneming heeft 1500 mensen in dienst in 

28 bedrijven en heeft een Zwitserse beursnotering 

aan de SIX Swiss Exchange. Onder leiding van 

een strategische holding in de Zwitserse plaats 

Sant‘Antonino staan twee wereldwijd actieve 

concerndelen: „Global Sales & Service“ verkoopt 

het gehele productgamma van Interroll consequent 

in overeenstemming met de behoeften van de 

klant; „Products & Technology“ omvat de mondiale 

kenniscentra en andere productiefaciliteiten en is 

verantwoordelijk voor F&E, productmanagement, 

de strategische inkoop, productietechnologie en de 

productie.

De werelDwijDe 
inTerroll-
groep

Interroll is een wereldwijd 
toonaangevende fabrikant van 
producten die een sleutelrol 
spelen bij het stukgoed- 
transport, de interne logistiek 
en de automatisering.

Interroll

Bedrijfsprofiel

Belangrijkste markten voor Interroll Verwerkende 

industrie

Post- & 

koeriersdiensten

LuchthavenindustrieVoedingsmiddelen-

industrie

Farmaceutische & 

gezondheidsindustrie

Distributie
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Verbinden en verdelen

Telkens weer andere goederen moeten in de 

wereldwijde materiaalstroom afzonderlijk en 

op tijd verzameld kunnen worden. Een trend 

waarvoor een krachtige logistiek met een efficiënt 

materiaalstroomsysteem een absolute vereiste 

is. Systemen waarvoor Interroll innovatieve 

transportmodules en -subsystemen voor sleutelposities 

aanbiedt:

• Dwarsbandsorteerinstallatie

• Bandbochten en bandhoeveelheid

• Intelliveyor-transportmodules voor stuwdrukvrij 

transport

• Rollentransportinstallatie

• Bandtransportinstallatie

Precies voorgemonteerde, snel geleverde eenheden 

voor een snelle en eenvoudige integratie op locatie in 

het complete systeem (plug-and-play).  

De transportmodules en -subsystemen bieden 

gebruikers doorslaggevende zekerheden: een hoge 

mate van beschikbaarheid en eenvoud in gebruik, 

een grote efficiëntie al bij geringe doorvoervolumes, 

rendabele investeringen bij een korte terugverdientijd 

(twee tot drie jaar), aanpasbaar bij wijzigingen.

Opslag en commissioneren

Rendabel en gebruiksvriendelijk: het zonder energie 

werkende dynamische magazijn. Ontwikkeld voor 

artikelen met een hoge doorloopsnelheid zoals 

levensmiddelen, die snel verzameld en direct naar de 

verbruiker gebracht moeten worden. Het principe is 

geniaal eenvoudig. Het heet FIFO, First in – First out, 

en garandeert dat de eerst opgeslagen producten het 

magazijn ook weer als eerste verlaten. Of LIFO, Last 

in – First out, als de laatst opgeslagen pallet als eerste 

weer het magazijn moet verlaten. Met een maximaal 

nut op een minimaal oppervlak. Omdat de behoeften 

van onze klanten zo veelzijdig zijn als onze producten, 

bieden ook onze dynamische-magazijnmodules 

ongekende toepassingsmogelijkheden.

• Dynamische-magazijnmodules

• Wheel Flow

• Pushback

• Flex Flow

De orderverzameltijden kunnen amper nog omlaag.  

De Return on Investment ligt voor de exploitant bij twee 

tot drie jaar en „Just in Time“ is geïntegreerd.

inTerroll  –  
heT harT van De 
inTralogisTiek

Transporteren

Met onze ervaren blik op het geheel bieden wij u 

producten aan, die als facetrijke basisbouwstenen 

niet meer zijn weg te denken uit de portefeuille van 

succesvolle planners en ontwikkelaars.

• Transportrollen

• Trommelmotoren en bandtrommels

• 24 V DC-aandrijvingen (RollerDrives)

• Controllers voor RollerDrives en trommelmotoren

Flexibele, betrouwbare sleutelproducten, die 

op alle continenten en in alle sectoren voor een 

dynamische, geordende materiaalstroom zorgen. 

Er wordt getransporteerd, gestuwd, toegevoerd, 

afgevoerd en verbonden. Aangedreven of met behulp 

van de zwaartekracht. Met of zonder stuwdruk. 

Inbouwvriendelijke aandrijfoplossingen voor nieuwe 

installaties of voor het achteraf inbouwen in bestaande 

installaties. Brengt de zaak aan het rollen voor 

betrouwbare efficiëntie. In elk opzicht.

Interrolls

Intralogistiek



1

2
3

4

13

13

8

7

10

11

5

6

12

9

6 7 8 9

7

inTerroll  –  
De globaalsTe  
aanbieDer van 
sleuTelproDuCTen  
voor maTeriaal- 
sTroomoplossingen

 

1 FIFO-doorrolpalletmodules (transportrollen)

2 LIFO-doorrolpalletmodules (transportrollen)

3 LIFO-doorrolpalletmodules (Cart Pushback)
4 Orderverzamelrekken met Carton Flow (rollenrails)

5 Orderverzamelrekken met Flex Flow

6 Trommelmotoren, omkeertrommels, verplaatsingen

7 24 V DC RollerDrives en besturingen

8 Transportrollen en accessoires

9 Bandtrommels 

10 Dwarsbandsorteerinstallatie

11 Bandbochten

12 Bandtransportmodules

13 Intelliveyor-modules voor stuwdrukvrije transportinstallaties 

Interroll-oplossingen
voor lichte transportgoederen blz. 8
voor middelzware transportgoederen blz. 24
voor zware transportgoederen blz. 114

Interroll

Productoverzicht

Ondersteuning bij het plannen vindt u terug in het planningsgedeelte vanaf blz. 168 Informatie over andere Interroll-producten vindt u op www.interroll.com
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Producten voor lichte transportgoederen

Transportrollen De basis voor elke roltransportinstallatie blz. 10

oplossingen voor l iChTe 
TransporTgoeDeren

Met dit productassortiment kunt u roltransportinstallaties voor lichte,  
kleine en voor een deel ook voor middelzware transportgoederen realiseren, 
bijvoorbeeld voor papier in de drukpers, voor flessen, voor kleine bakken 
voor de farmaceutische of drankenindustrie, of kleine kartonnen dozen uit de 
verpakkingsindustrie met transportgewichten tot 35 kg en transportsnelheden 
tot 1,5 m/s. Het draagvermogen van deze producten bedraagt maximaal 350 N 
per transportrol.

Overzicht

Oplossingen voor middelzware transportgoederen blz. 24 ...voor zware transportgoederen blz. 114
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o v e r z i C h T  T r a n s p o r T r o l l e n
 Licht draaiende transportrol Transportrol met glijlagers Lichte transportrol Conische vast aangedreven transportrol

 Serie 1100 Serie 1500 Serie 1700 light Serie 3500KXO light

Max.  
draagvermogen 350 N 120 N 150 N 150 N

Toepassing Zwaartekracht Natte zone Universeel Vast aangedreven bocht

Aandrijfconcepten     

Zwaartekracht ü ü ü ü

Vlakke riem   ü ü  

Rondprofielsnaar       ü

Ketting        

Tandriem        

Poly-V-riemen        

 blz. 12 blz. 16 blz. 18 blz. 22

Transportrollen

Overzicht

Transportrollen voor middelzware transportrollen blz. 26 ...voor zware transportgoederen blz. 116
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Technische gegevens
Algemene technische gegevens  

Max. draagvermogen 350 N
Max. transportsnelheid 0,3 m/s
Temperatuurbereik -5 tot +40 °C

Materialen  
Rolbasis Polypropyleen
Afdichting Polypropyleen
Kogel Koolstofstaal of roestvast staal 1.4301

Het draagvermogen is gebaseerd op een hypothetische belasting en oppervlaktebelasting. De asuitvoering kan 

naar believen worden gekozen.

Buis-
materiaal

Ø buis
mm

Ø as
mm

Max. draagvermogen in N

bij inbouwlengte in mm

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
Pvc 16 x 1,0 5 33 7 3 2 – – – – – – – –

20 x 1,5 6 90 20 10 5 – – – – – – – –
30 x 1,8 8 120 100 40 20 15 10 – – – – – –
40 x 2,3 8 180 180 130 70 40 30 – – – – – –
50 x 2,8 8/10 350 350 310 165 100 70 – – – – – –

Staal 16 x 1,0 5 50 50 50 50 – – – – – – – –
20 x 1,5 6 90 90 90 90 90 90 90 – – – – –
50 x 1,5 10/12 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350

Aluminium 20 x 1,5 6 90 90 90 90 85 60 43 – – – – –

Draagvermogen

Productomschrijving

• Gunstige, roestvaste zwaartekrachtrol 
 - Gebruik van roestvaststalen kogels

• Gemakkelijk vanaf de zijkant opschuiven van transportgoederen
 - Afgeronde buiseinden

• Bescherming van het lager tegen grof vuil en vloeistoffen
 - Geïntegreerde waterafwijzende groef

• Ongevoelig voor vuil
 - Gladde oppervlakken

• Bedrijfsintern transportsysteem voor bakken

• Alleen zwaartekrachttoepassingen

• Stille, nauwkeurige en licht draaiende rollen door precisiekogellagers van polypropyleen met stalen kogels

• Vormsluitende verbinding van de lagerbodem met alle buizen vanaf Ø 30 mm, waardoor een weglopen van de 

lagerbodem wordt voorkomen.

• Platform 1100

Voordelen voor 

de klant

Toepassingen

Eigenschappen

Bijbehorend 

platform

l iChT DraaienDe  
TransporTrol  

ser ie  1100
Transportrollen

Zwaartekracht

Serie 1100De zwaartekrachtrol met geoptimaliseerde lichte aanloopeigenschappen

Overzicht transportrollen blz. 10 Transportrolletjes blz. 146     Accessoires blz. 134
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Maten voor een verende as

Ø as
mm

Ø buis
mm

RL
mm

AGL
mm

F
mm

5 16 EL - 5 EL + 12 10,5
6 20 EL - 5 EL + 12 10,5
8 30 EL - 5 EL + 16 8,5
8 40 EL - 5 EL + 16 11
8 50 EL - 10 EL + 16 11
10 50 EL - 10 EL + 20 11

 

Maten voor as met inwendige draad M8 x 15

Ø as
mm

Ø buis
mm

RL
mm

AGL
mm

F
mm

12 50 EL - 10 EL 11

Opties
In aanvulling op onze standaards bieden wij u op aanvraag de volgende opties aan:

• Antistatische uitvoering

• Speciale behandeling van buisoppervlakken
 - Gehard
 - Geschuurde roestvaststalen buizen

Productkeuze

Asuitvoering verende as

Buis Kogellager
 

As

Bestelnummer

Materiaal Ø mm Ø 5 mm Ø 6 mm Ø 8 mm Ø 10 mm
Pvc 16 x 1,0 Roestvast 1.1B5.S16.A50

20 x 1,5 Standaard 1.1AZ.N21.D03
20 x 1,5 Roestvast 1.1AZ.S20.D03
30 x 1,8 Standaard 1.1DJ.S31.E03
30 x 1,8 Roestvast 1.1DK.S31.G03
40 x 2,3 Standaard 1.1DL.S40.E03
40 x 2,3 Roestvast 1.1DM.S40.E03
50 x 2,8 Standaard 1.1EJ.SAA.EAB 1.1EL.SAA.HAC
50 x 2,8 Roestvast 1.1EK.SAA.GAB 1.1EM.SAA.KAC

Staal, roestvast 16 x 1,0 Roestvast 1.1B5.N10.A50
20 x 1,5 Roestvast 1.1AZ.N21.D03
50 x 1,5 Roestvast 1.1ED.NAA.KAC

Staal, verzinkt 50 x 1,5 Standaard 1.1EC.JAA.HAC
Aluminium, 
geëloxeerd

20 x 1,5 Roestvast 1.1AZ.A2D.D03

Asuitvoering inwendige draad

Buis Kogellager

 

As

Bestelnummer

Materiaal Ø mm Ø 12 mm (M8 x 15)
Staal, roestvast 50 x 1,5 Roestvast 1.1EF.NAA.MAS
Staal, verzinkt 50 x 1,5 Standaard 1.1EE.JAA.LAE

Voorbeeld voor een bestelnummer: 1.1EJ.SAA.EAB - 490

Dit bestelnummer verwijst naar een transportrol uit de serie 1100, pvc, Ø buis 50 mm, standaardkogellager, 

Ø as 8 mm, verende as en referentielengte 490 mm. Referentielengte RL kunt u terugvinden in de maattabel voor 

de verende as: RL = EL - 10. Met de axiale speling van 0,5 mm per zijde is al rekening gehouden. De vrije nominale 

breedte van uw transportinstallatie bedraagt 500 mm, dit komt overeen met de inbouwlengte EL, d.w.z. de 

referentielengte bedraagt: 500 - 10 = 490 mm. 

RL Referentielengte/bestellengte*
EL Inbouwlengte
AGL Totale aslengte
F Lengte van de lagerbouwgroep inclusief axiale speling

*De referentielengte/bestellengte RL heeft geen referentiekant aan de transportrol en kan dus niet worden 

weergegeven.

Standaards

Bestelvoorbeeld

Afmetingen

• Buisovertrekken vanaf Ø 30 mm
 - Elastische pvc slang
 - PU slang voor Ø 50 mm
 - Rubberen overtrekken

l iChT DraaienDe  
TransporTrol  

ser ie  1100
Transportrollen

Zwaartekracht

Serie 1100De zwaartekrachtrol met geoptimaliseerde lichte aanloopeigenschappen

Overzicht transportrollen blz. 10 Transportrolletjes blz. 146     Accessoires blz. 134

0,50,5

F F

EL

AGL

0,5 0,5

F F

EL = AGL
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Draagvermogen afhankelijk van de referentielengte

Buismateriaal Ø buis
mm

Max. draagvermogen in N

bij inbouwlengte in mm

100 200 300 400 500 600 700 800
Pvc 30 x 1,8 50 50 35 20 12 – – –

50 x 2,8 120 120 120 120 95 65 48 35
Staal 30 x 1,2 50 50 50 50 50 50 50 50

50 x 1,5 120 120 120 120 120 120 120 120

Productkeuze

Asuitvoering asbout

Buis Lageruitvoering
 

Asbout

Materiaal Ø mm Ø 6 mm
Pvc 30 x 1,8 Glijlager 1.5AB.S3B.00C

50 x 2,8 Glijlager 1.5AF.SAA.00C
Staal, roestvast 30 x 1,2 Glijlager 1.5AA.N31.00C

50 x 1,5 Glijlager 1.5AE.NAA.00C
Staal, verzinkt 30 x 1,2 Glijlager 1.5AA.J31.00C

50 x 1,5 Glijlager 1.5AE.JAA.00C

Voorbeeld voor een bestelnummer: 1.5AF.SAA.00C - 490

Dit bestelnummer verwijst naar een transportrol uit de serie 1500, pvc, Ø buis 50 mm, Ø asbout 6 mm en 

referentielengte 490 mm. De referentielengte RL kunt u terugvinden in de maattekening: RL = EL - 10. Met de 

axiale speling van 0,5 mm per zijde is al rekening gehouden. De vrije nominale breedte van uw transportinstallatie 

bedraagt 500 mm, dit komt overeen met de inbouwlengte EL, d.w.z. de referentielengte bedraagt: 

500 - 10 = 490 mm. 

 
Opties
In aanvulling op onze standaards bieden wij u op aanvraag de volgende opties aan:

• Buisovertrekken
 - Elastische pvc slang
 - PU slang voor Ø 50 mm
 - Rubberen overtrekken

Standaards

Bestelvoorbeeld

Productomschrijving

• Transportrol met glijlager, kan worden gereinigd met vrij in de handel verkrijgbare reinigingsmiddelen
 - Buitenliggend glijlager en ingeperste rolbases die voorkomen dat vreemde voorwerpen in het lager kunnen 

dringen

• Roestvaste transportrol
 - Asbout van roestvast staal, pvc/roestvaststalen buizen, rolbodem van polypropyleen

• Duurzame, licht draaiende transportrol met glijlager
 - Buitenliggend, slijtvast glijlager van POM+PTFE

• Levensmiddelbereik met hygiënevoorschriften

• Natte zone

• Aangedreven en niet-aangedreven bakkentransportsysteem

• Geschikt voor transportgoederen met een gewicht van 20 kg

• Glijlagerclip voor het vastklikken in een profiel met max. 2,5 mm wanddikte en zeskantgaten 

11 mm (+0,3 / +0,8 mm)

• Asbouten van roestvast staal

• Eenvoudige demontage van de glijlagerclip voor het in- en uitbouwen van de transportrollen

• Platform 1500

Technische gegevens
Algemene technische gegevens  

Max. draagvermogen 120 N
Max. transportsnelheid 0,8 m/s
Temperatuurbereik -10 tot +40 °C

Materialen  
Rolbasis Polypropyleen
Asbout Staal, roestvast
Glijlager Polyoxymethyleen

Het draagvermogen wordt beïnvloed door de referentielengte en door de afhankelijke parameters gewicht van het 

transportgoed en transportsnelheid.

Draagvermogen afhankelijk van de snelheid

Ø buis
mm

Snelheid
m/s

Max. draagvermogen
N

30 0,25 50
0,80 40

50 0,25 120
0,80 85

Voordelen voor 

de klant

Toepassingen

Eigenschappen

Bijbehorend 

platform

Draagvermogen

TransporTrol  
meT gl i j lager  

serie  1500
Transportrollen

Natte zone

Serie 1500

Afgedicht, ideaal voor natte zones waaraan  
hygiëne-eisen worden gesteld

Overzicht transportrollen blz. 10 Overige transportelementen en accessoires blz. 134

RL Referentielengte/bestellengte
EL Inbouwlengte

Afmetingen

• Speciale behandeling van buisoppervlakken
 - Geschuurde roestvaststalen buizen

RL

EL = RL + 10
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Productkeuze

Asuitvoering verende as

Buis Kogellager
 

As

Bestelnummer

Materiaal Ø mm Ø 6 mm Ø 8 mm
Pvc 20 x 1,5 689 2Z 1.72A.S20.BAC

30 x 1,8 689 2Z 1.73C.S31.BAC
Staal 20 x 1,5 689 2Z 1.73A.J20.BAC 1.72A.J20.EAN

30 x 1,2 689 2Z 1.73A.J31.BAC 1.731.J31.EAN

Asuitvoering inwendige draad

Buis Kogellager
 

As

Bestelnummer

Materiaal Ø mm Ø 8 mm (M5 x 12)
Pvc 20 x 1,5 689 2Z 1.72B.S20.EAJ

30 x 1,8 689 2Z 1.730.S31.EAJ
Staal 20 x 1,5 689 2Z 1.72B.J20.EAJ

30 x 1,2 689 2Z 1.731.J31.EAJ

 

Voorbeeld voor een bestelnummer: 1.72A.J20.EAN - 495

Dit bestelnummer verwijst naar een transportrol uit de serie 1700 light, staal, Ø buis 20 mm, Ø as 8 mm, verende 

as en referentielengte 495 mm. Referentielengte RL kunt u terugvinden in de maattabel voor de verende as: 

RL = EL - 5. Met de axiale speling van 0,5 mm per zijde is al rekening gehouden. De vrije nominale breedte van 

uw transportinstallatie bedraagt 500 mm, dit komt overeen met de inbouwlengte EL, d.w.z. de referentielengte 

bedraagt: 500 - 5 = 495 mm.

Standaards

Bestelvoorbeeld

Productomschrijving

• Stille transportrol met laag energieverbruik
 - Precisiekogellager, kunststof rolbasis en afdichting

• Compleet programma
 - Aangedreven en niet-aangedreven transportrollen, bochtrollen

• Axiale belastingen mogelijk
 - Opvangen van de axiale lasten door kogellagers

• Kleine rolsteken mogelijk
 - Ø 20 mm en Ø 30 mm

• Bedrijfsintern transport van kleine transportgoederen

• Productielijnen

• Verpakkingsindustrie

• Geautomatiseerde montage

• Afgedichte precisiekogellagers (689 2Z)

• Afgeronde roleinden voor het gemakkelijk vanaf de zijkant opschuiven

• Platform 1700

Technische gegevens
Algemene technische gegevens  

Max. draagvermogen 150 N
Max. transportsnelheid 1,5 m/s
Temperatuurbereik -5 tot +40 °C

Materialen  
Rolbasis Polyamide
Afdichting Polypropyleen
Kogellager Staal 689 2Z

Het draagvermogen is afhankelijk van de referentielengte. De asuitvoering kan naar believen worden gekozen.

Materiaal Ø buis Max. draagvermogen in N

mm bij inbouwlengte in mm

100 200 300 400 500 600
Pvc 20 x 1,5 150 50 10 – – –

30 x 1,8 150 150 60 20 10 –
Staal 20 x 1,5 150 150 150 150 150 150

30 x 1,2 150 150 150 150 150 140

Voordelen voor 

de klant

Toepassingen

Eigenschappen

Bijbehorend 

platform

Draagvermogen

l iChTe TransporTrol  
ser ie  1700 l ighT

Transportrollen

Universeel

Serie 1700 lightKleine diameter voor kleine transportgoederen

Overzicht transportrollen blz. 10 Conische transportrol serie 3500KXO blz. 22
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RL Referentielengte/bestellengte*
EL Inbouwlengte
AGL Totale aslengte
F Lengte van de lagerbouwgroep inclusief axiale speling

*De referentielengte/bestellengte RL heeft geen referentiekant aan de transportrol en kan dus niet worden 

weergegeven.

Maten voor een verende as

Ø as
mm

Ø buis
mm

RL
mm

AGL
mm

F
mm

6 20 EL - 5 EL + 10 10,5
6 30 EL - 5 EL + 10 8,5
8 20 EL - 5 EL + 16 10,5
8 30 EL - 5 EL + 16 8,5

 

Maten voor as met inwendige draad M5 x 12

Ø as
mm

Ø buis
mm

RL
mm

AGL
mm

F
mm

8 20 EL - 5 EL 10,5
8 30 EL - 5 EL 8,5

Afmetingen Opties
In aanvulling op onze standaards bieden wij u op aanvraag de volgende opties aan:

• Antistatische uitvoering (niet bij buismateriaal pvc)

• Buisovertrekken voor Ø 30 mm
 - Elastische pvc slang
 - Rubberen overtrekken

l iChTe TransporTrol  
ser ie  1700 l ighT

Transportrollen

Universeel

Serie 1700 lightKleine diameter voor kleine transportgoederen

Overzicht transportrollen blz. 10 Conische transportrol serie 3500KXO blz. 22

0,5 0,50.5 0.5

F F

EL

AGL

0.5 0.5

F F

EL = AGL
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Productkeuze

Asuitvoering inwendige draad

Buis Kogellager
 
 

As

Bestelnummer

Materiaal
 

Overbrenging
 

Referentielengte Min. Ø Max. Ø Ø 8 mm (M5 x 12)
 mm mm mm

Staal Rondprofielsnaarkop 150 23,4 31,4 689 2Z 3.52K.K21.EAK
200 23,4 34,5 689 2Z 3.52K.K22.EAK
250 23,4 37,7 689 2Z 3.52K.K23.EAK
300 23,4 40,8 689 2Z 3.52K.K24.EAK
350 23,4 43,9 689 2Z 3.52K.K25.EAK
400 23,4 47,1 689 2Z 3.52K.K26.EAK
450 23,4 50,2 689 2Z 3.52K.K27.EAK
500 23,4 53,4 689 2Z 3.52K.K28.EAK

Voorbeeld voor een bestelnummer: 3.52K.K28.EAK - 500

Dit bestelnummer verwijst naar een transportrol uit de serie 3500KXO light, staal, inbouwlengte 510 mm, 

Ø as 8 mm, as met inwendige draad en referentielengte 500 mm. De referentielengte RL kunt u terugvinden in de 

maattekening: RL = EL - 10. Met de axiale speling van 0,5 mm per zijde is al rekening gehouden. De vrije nominale 

breedte van uw transportinstallatie bedraagt 510 mm, dit komt overeen met de inbouwlengte EL, d.w.z. de 

referentielengte bedraagt: 510 - 10 = 500 mm. 

RL Referentielengte/bestellengte
EL Inbouwlengte
AGL Totale aslengte

Maten voor as met inwendige draad M6 x 15

 

Opties
In aanvulling op onze standaards bieden wij u op aanvraag de volgende opties aan:

• Binnenbuis van roestvast staal

Standaards

Bestelvoorbeeld

Afmetingen

Productomschrijving

• Neemt weinig ruimte in
 - Kleine binnenstraal van 357,5 mm

• Standaardproduct voor zwaartekrachtaandrijving en vast aandrijving
 - Geïntegreerde aandrijfkop voor rondprofielsnaaraandrijving

• Kleine rolafstanden mogelijk
 - Buisdiameter Ø 23,4 mm tot Ø 53,4 mm

• Bedrijfsintern transport van kleine transportgoederen

• Productielijnen

• Verpakkingsindustrie

• Geautomatiseerde montage

• Afgedichte precisiekogellagers (689 2Z)

• Afgeronde roleinden voor het gemakkelijk vanaf de zijkant opschuiven

• Platform 1700

Technische gegevens
Algemene technische gegevens  

Max. draagvermogen, ongeacht de RL 150 N
Max. transportsnelheid 0,8 m/s
Temperatuurbereik -5 tot +40 °C

Materialen  
Rolbasis Polyamide
Afdichting Polypropyleen
Kogellager Staal 689 2Z
Conische elementen Polypropyleen

Voordelen voor 

de klant

Toepassingen

Eigenschappen

Bijbehorend 

platform

ConisChe vasT  
aangeDreven  
TransporTrol  

ser ie  3500kXo l ighT
Transportrollen
Vast aangedreven 
bocht
Serie 3500KXO lightDe zwaartekrachtrol met geoptimaliseerde lichte aanloopeigenschappen

Overzicht transportrollen blz. 10 Serie 1700 light blz. 18

17,512,5

0,5 0,5

17.512.5

0.5 0.5

5

Ø
 2

0
EL = AGL = RL + 10

5RL
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Producten voor middelzware transportgoederen

Transportrollen De basis voor elke roltransportinstallatie blz. 26

RollerDrives De rollen met aandrijving blz. 82

DriveControls Besturingen voor de RollerDrives blz. 102

oplossingen voor  
miDDelzware TransporTgoeDeren

Met dit productassortiment kunt u roltransportinstallaties voor middelzware 
transportgoederen realiseren, bijvoorbeeld montagelijnen, orderverzamelsystemen 
of bakkentransportsystemen met transportgewichten tot 500 kg en 
transportsnelheden tot 2 m/s. Het maximale draagvermogen van deze producten 
bedraagt 3000 N per transportrol.

Overzicht

Oplossingen voor lichte transportgoederen blz. 8 Oplossingen voor zware transportgoederen blz. 114
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o v e r z i C h T  T r a n s p o r T r o l l e n

 
Licht draaiende 
transportrol

Stalen  
transportrol

Transportrol  
met glijlagers

Universele 
transportrol

Conische  
universele  
transportrol

Vast  
aangedreven 
transportrol

Conische vast  
aangedreven  
transportrol

Transportrol voor 
zware lasten

Frictietransportrol
Dubbele  
frictietransportrol

Dubbele  
frictietransportrol

 Serie 1100 Serie 1200 Serie 1500 Serie 1700 Serie 1700KXO Serie 3500 Serie 3500KXO Serie 3560 Serie 3800 Serie 3860 Serie 3870

Max.  
draagvermogen 350 N 1200 N 120 N 3000 N 500 N 2000 N 500 N 3000 N 500 N 1300 N 500 N

Toepassing Zwaartekracht Koud/warm Natte zone Universeel Bocht Vaste aandrijving
Vast aangedreven 
bocht

Vaste aandrijving Frictieaandrijving
Dubbele frictie 
middelzwaar-zwaar

Dubbele frictie 
middelzwaar

Aandrijfconcepten            

Zwaartekracht ü ü ü ü ü            

Vlakke riem   ü ü ü ü ü          

Rondprofielsnaar       ü ü ü ü        

Ketting           ü ü ü ü ü ü

Tandriem           ü     ü    

Poly-V-riemen           ü ü        

 blz. 28 blz. 32 blz. 36 blz. 38 blz. 46 blz. 50 blz. 56 blz. 62 blz. 66 blz. 74 blz. 78

Transportrollen

Overzicht

Transportrollen voor lichte transportgoederen blz. 10      Transportrollen voor zware transportgoederen blz. 116
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Technische gegevens
Algemene technische gegevens  

Max. draagvermogen 350 N
Max. transportsnelheid 0,3 m/s
Temperatuurbereik -5 tot +40 °C

Materialen  
Rolbasis Polypropyleen
Afdichting Polypropyleen
Kogel Koolstofstaal of roestvast staal 1.4301

Het draagvermogen is gebaseerd op een hypothetische belasting en oppervlaktebelasting. De asuitvoering kan 

naar believen worden gekozen.

Buis-
materiaal

Ø buis
mm

Ø as
mm

Max. draagvermogen in N

bij inbouwlengte in mm

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
Pvc 16 x 1,0 5 33 7 3 2 – – – – – – – –

20 x 1,5 6 90 20 10 5 – – – – – – – –
30 x 1,8 8 120 100 40 20 15 10 – – – – – –
40 x 2,3 8 180 180 130 70 40 30 – – – – – –
50 x 2,8 8/10 350 350 310 165 100 70 – – – – – –

Staal 16 x 1,0 5 50 50 50 50 – – – – – – – –
20 x 1,5 6 90 90 90 90 90 90 90 – – – – –
50 x 1,5 10/12 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350

Aluminium 20 x 1,5 6 90 90 90 90 85 60 43 – – – – –

Draagvermogen

Productomschrijving

• Gunstige, roestvaste zwaartekrachtrol 
 - Gebruik van roestvaststalen kogels

• Gemakkelijk vanaf de zijkant opschuiven van transportgoederen
 - Afgeronde buiseinden

• Bescherming van het lager tegen grof vuil en vloeistoffen
 - Geïntegreerde waterafwijzende groef

• Ongevoelig voor vuil
 - Gladde oppervlakken

• Bedrijfsintern transportsysteem voor bakken

• Alleen zwaartekrachttoepassingen

• Stille, nauwkeurige en licht draaiende rollen door precisiekogellagers van polypropyleen met stalen kogels

• Vormsluitende verbinding van de lagerbodem met alle buizen vanaf Ø 30 mm, waardoor een weglopen van de 

lagerbodem wordt voorkomen.

• Platform 1100

Voordelen voor 

de klant

Toepassingen

Eigenschappen

Bijbehorend 

platform

l iChT DraaienDe  
TransporTrol  

ser ie  1100
Transportrollen

Zwaartekracht

Serie 1100De zwaartekrachtrol met geoptimaliseerde lichte aanloopeigenschappen

Overzicht transportrollen blz. 26 Transportrolletjes blz. 146 Accessoires blz. 134
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Maten voor een verende as

Ø as
mm

Ø buis
mm

RL
mm

AGL
mm

F
mm

5 16 EL - 5 EL + 12 10,5
6 20 EL - 5 EL + 12 10,5
8 30 EL - 5 EL + 16 8,5
8 40 EL - 5 EL + 16 11
8 50 EL - 10 EL + 16 11
10 50 EL - 10 EL + 20 11

 

Maten voor as met inwendige draad M8 x 15

Ø as
mm

Ø buis
mm

RL
mm

AGL
mm

F
mm

12 50 EL - 10 EL 11

Opties
In aanvulling op onze standaards bieden wij u op aanvraag de volgende opties aan:

• Antistatische uitvoering

• Speciale behandeling van buisoppervlakken
 - Gehard
 - Geschuurde roestvaststalen buizen

Productkeuze

Asuitvoering verende as

Buis Kogellager
 

As

Bestelnummer

Materiaal Ø mm Ø 5 mm Ø 6 mm Ø 8 mm Ø 10 mm
Pvc 16 x 1,0 Roestvast 1.1B5.S16.A50

20 x 1,5 Standaard 1.1AZ.N21.D03
20 x 1,5 Roestvast 1.1AZ.S20.D03
30 x 1,8 Standaard 1.1DJ.S31.E03
30 x 1,8 Roestvast 1.1DK.S31.G03
40 x 2,3 Standaard 1.1DL.S40.E03
40 x 2,3 Roestvast 1.1DM.S40.E03
50 x 2,8 Standaard 1.1EJ.SAA.EAB 1.1EL.SAA.HAC
50 x 2,8 Roestvast 1.1EK.SAA.GAB 1.1EM.SAA.KAC

Staal, roestvast 16 x 1,0 Roestvast 1.1B5.N10.A50
20 x 1,5 Roestvast 1.1AZ.N21.D03
50 x 1,5 Roestvast 1.1ED.NAA.KAC

Staal, verzinkt 50 x 1,5 Standaard 1.1EC.JAA.HAC
Aluminium, 
geëloxeerd

20 x 1,5 Roestvast 1.1AZ.A2D.D03

Asuitvoering inwendige draad

Buis Kogellager

 

As

Bestelnummer

Materiaal Ø mm Ø 12 mm (M8 x 15)
Staal, roestvast 50 x 1,5 Roestvast 1.1EF.NAA.MAS
Staal, verzinkt 50 x 1,5 Standaard 1.1EE.JAA.LAE

Voorbeeld voor een bestelnummer: 1.1EJ.SAA.EAB - 490

Dit bestelnummer verwijst naar een transportrol uit de serie 1100, pvc, Ø buis 50 mm, standaardkogellager, 

Ø as 8 mm, verende as en referentielengte 490 mm. Referentielengte RL kunt u terugvinden in de maattabel voor 

de verende as: RL = EL - 10. Met de axiale speling van 0,5 mm per zijde is al rekening gehouden. De vrije nominale 

breedte van uw transportinstallatie bedraagt 500 mm, dit komt overeen met de inbouwlengte EL, d.w.z. de 

referentielengte bedraagt: 500 - 10 = 490 mm. 

RL Referentielengte/bestellengte*
EL Inbouwlengte
AGL Totale aslengte
F Lengte van de lagerbouwgroep inclusief axiale speling

*De referentielengte/bestellengte RL heeft geen referentiekant aan de transportrol en kan dus niet worden 

weergegeven.

Standaards

Bestelvoorbeeld

Afmetingen

• Buisovertrekken vanaf Ø 30 mm
 - Elastische pvc slang
 - PU slang voor Ø 50 mm
 - Rubberen overtrekken

l iChT DraaienDe  
TransporTrol  

ser ie  1100
Transportrollen

Zwaartekracht

Serie 1100De zwaartekrachtrol met geoptimaliseerde lichte aanloopeigenschappen

Overzicht transportrollen blz. 26 Transportrolletjes blz. 146 Accessoires blz. 134

0,50,5

F F

EL

AGL

0,5 0,5

F F

EL = AGL
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Technische gegevens
Algemene technische gegevens  

Max. draagvermogen 1200 N
Max. transportsnelheid 0,8 m/s
Temperatuurbereik -28 tot +80 °C

Materialen  
Rolbasis Staal, verzinkt
Kogellager Staal, geharde looprillen

Het draagvermogen is gebaseerd op een hypothetische belasting en oppervlaktebelasting.

Asuitvoering verende as

Buis-
materiaal

Kogellager Ø buis Ø as Max. draagvermogen in N

mm mm bij inbouwlengte in mm

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1400 1600
Staal, 
verzinkt

Metalen 
kogellager, 
gehard

30 x 1,2 8 120 120 120 120 120 120 120 120 120 – – – –
50 x 1,5 10 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 920 825 750 640 560 440

Asuitvoering inwendige draad

Buis-
materiaal

Kogellager Ø buis Ø as Max. draagvermogen in N

mm mm bij inbouwlengte in mm

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1400 1600
Staal, 
verzinkt

Metalen 
kogellager, 
gehard

50 x 1,5 12 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1100 780 570 440

Draagvermogen

Productomschrijving

• Duurzame, robuuste volledig stalen transportrol
 - Geperste en verzinkte lagerschalen met geharde loopril

•  Gemakkelijk vanaf de zijkant opschuiven van transportgoederen
 - Afgeronde buiseinden

• Grotere temperatuurbereiken -28 °C tot +80 °C

• Aangedreven en niet-aangedreven bakkentransportsysteem

• Antistatische uitvoering

• Verzinkt stalen lagerhuis

• Vorm van het kogellager geoptimaliseerd voor transportrollen, grotere lagerverdraaiingen mogelijk

• Platform 1200

Voordelen voor 

de klant

Toepassingen

Eigenschappen

Bijbehorend 

platform

sTalen TransporTrol  
ser ie  1200

Transportrollen

Koud/warm

Serie 1200Volledig stalen transportrol voor extreme temperaturen

Overzicht transportrollen blz. 26 Overige transportelementen en accessoires blz. 134
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Maten voor een verende as

Ø as
mm

Ø buis
mm

RL
mm

AGL
mm

F
mm

8 30 EL - 6 EL + 16 4
10 50 EL - 6 EL + 20 4

 

Maten voor as met inwendige draad M8 x 15

Ø as
mm

Ø buis
mm

RL
mm

AGL
mm

F
mm

12 50 EL - 6 EL 4

Opties
In aanvulling op onze standaards bieden wij u op aanvraag de volgende opties aan:

• Flenzen

• Speciale behandeling van buisoppervlakken
 - Gehard

Productkeuze

Asuitvoering verende as

Buis Kogellager

 

As

Bestelnummer

Materiaal Ø mm Ø 8 mm Ø 10 mm
Staal, verzinkt 30 x 1,2 Metalen kogellager, gehard 1.2A2.J31.E9F

50 x 1,5 Metalen kogellager, gehard 1.2MG.JAA.H97

Asuitvoering inwendige draad

Buis Kogellager
 

As

Bestelnummer

Materiaal Ø mm Ø 12 mm (M8 x 15)
Staal, verzinkt 50 x 1,5 Metalen kogellager, gehard 1.2MH.JAA.L04

Voorbeeld voor een bestelnummer: 1.2A2.J31.E9F - 494

Dit bestelnummer verwijst naar een transportrol uit de serie 1200, Ø buis 30 mm, Ø as 8 mm, verende as 

en referentielengte  494 mm. Referentielengte RL kunt u terugvinden in de maattabel voor de verende as: 

RL = EL - 6. Met de axiale speling van 0,5 mm per zijde is al rekening gehouden. De vrije nominale breedte van 

uw transportinstallatie bedraagt 500 mm, dit komt overeen met de inbouwlengte EL, d.w.z. de referentielengte 

bedraagt: 500 - 6 = 494 mm.

RL Referentielengte/bestellengte
EL Inbouwlengte
AGL Totale aslengte
F Lengte van de lagerbouwgroep inclusief axiale speling

Standaards

Bestelvoorbeeld

Afmetingen

sTalen TransporTrol  
ser ie  1200

Transportrollen

Koud/warm

Serie 1200Volledig stalen transportrol voor extreme temperaturen

Overzicht transportrollen blz. 26 Overige transportelementen en accessoires blz. 134
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RLF F

EL = AGL
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Draagvermogen afhankelijk van de referentielengte

Buismateriaal Ø buis
mm

Max. draagvermogen in N

bij inbouwlengte in mm

100 200 300 400 500 600 700 800
Pvc 30 x 1,8 50 50 35 20 12 – – –

50 x 2,8 120 120 120 120 95 65 48 35
Staal 30 x 1,2 50 50 50 50 50 50 50 50

50 x 1,5 120 120 120 120 120 120 120 120

Productkeuze

Asuitvoering asbout

Buis Lageruitvoering
 

Asbout

Materiaal Ø mm Ø 6 mm
Pvc 30 x 1,8 Glijlager 1.5AB.S3B.00C

50 x 2,8 Glijlager 1.5AF.SAA.00C
Staal, roestvast 30 x 1,2 Glijlager 1.5AA.N31.00C

50 x 1,5 Glijlager 1.5AE.NAA.00C
Staal, verzinkt 30 x 1,2 Glijlager 1.5AA.J31.00C

50 x 1,5 Glijlager 1.5AE.JAA.00C

 

Voorbeeld voor een bestelnummer: 1.5AF.SAA.00C - 490

Dit bestelnummer verwijst naar een transportrol uit de serie 1500, pvc, Ø buis 50 mm, Ø asbout 6 mm en 

referentielengte 490 mm. De referentielengte RL kunt u terugvinden in de maattekening: RL = EL - 10. Met de 

axiale speling van 0,5 mm per zijde is al rekening gehouden. De vrije nominale breedte van uw transportinstallatie 

bedraagt 500 mm, dit komt overeen met de inbouwlengte EL, d.w.z. de referentielengte bedraagt: 

500 - 10 = 490 mm. 

 
Opties
In aanvulling op onze standaards bieden wij u op aanvraag de volgende opties aan:

• Buisovertrekken
 - Elastische pvc slang
 - PU slang voor Ø 50 mm
 - Rubberen overtrekken

Standaards

Bestelvoorbeeld

Productomschrijving

• Transportrol met glijlager, kan worden gereinigd met vrij in de handel verkrijgbare reinigingsmiddelen
 - Buitenliggend glijlager en ingeperste rolbases die voorkomen dat vreemde voorwerpen in het lager kunnen 

dringen

• Roestvaste transportrol
 - Asbout van roestvast staal, pvc/roestvaststalen buizen, rolbodem van polypropyleen

• Duurzame, licht draaiende transportrol met glijlager
 - Buitenliggend, slijtvast glijlager van POM+PTFE

• Levensmiddelbereik met hygiënevoorschriften

• Natte zone

• Aangedreven en niet-aangedreven bakkentransportsysteem

• Geschikt voor transportgoederen met een gewicht van 20 kg

• Glijlagerclip voor het vastklikken in een profiel met max. 2,5 mm wanddikte en zeskantgaten 

11 mm (+0,3 / +0,8 mm)

• Asbouten van roestvast staal

• Eenvoudige demontage van de glijlagerclip voor het in- en uitbouwen van de transportrollen

• Platform 1500

Technische gegevens
Algemene technische gegevens  

Max. draagvermogen 120 N
Max. transportsnelheid 0,8 m/s
Temperatuurbereik -10 tot +40 °C

Materialen  
Rolbasis Polypropyleen
Asbout Staal, roestvast
Glijlager Polyoxymethyleen

Het draagvermogen wordt beïnvloed door de referentielengte en door de afhankelijke parameters gewicht van het 

transportgoed en transportsnelheid.

Draagvermogen afhankelijk van de snelheid

Ø buis
mm

Snelheid
m/s

Max. draagvermogen
N

30 0,25 50
0,80 40

50 0,25 120
0,80 85

Voordelen voor 

de klant

Toepassingen

Eigenschappen

Bijbehorend 

platform

Draagvermogen

TransporTrol meT  
gl i j lager serie  1500

Transportrollen

Natte zone

Serie 1500

Afgedicht, ideaal voor natte zones  
waaraan hygiëne-eisen worden gesteld

Overzicht transportrollen blz. 26 Overige transportelementen en accessoires blz. 134

RL Referentielengte/bestellengte
EL Inbouwlengte

Afmetingen

• Speciale behandeling van buisoppervlakken
 - Geschuurde roestvaststalen buizen

RL

EL = RL + 10
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Technische gegevens
Algemene technische gegevens  

Max. draagvermogen 3000 N
Max. transportsnelheid 2,0 m/s
Temperatuurbereik -5 tot +40 °C

Materialen  
Rolbasis Polyamide
Afdichting Polypropyleen
Kogellager 6003 2RZ / Staal 6002 2RZ / Staal 689 2Z

Het draagvermogen is afhankelijk van de asuitvoering, de buisdiameter en de referentielengte.

Buismateriaal Asuit-
voering

Kogel-
lager

Ø buis Ø as Max. draagvermogen in N

mm mm bij inbouwlengte in mm

200 300 400 600 800 1000 1300 1600
Pvc Verende as 6002 

2RZ 
50 x 2,8 8-10 660 280 150 65 36 – – –

Staal Verende as 689 2Z 30 x 1,2 8 150 150 150 150 – – – –
6002 
2RZ

40 x 1,5 10-12 800 800 800 800 730 490 330 –
50 x 1,5 10 1800 1140 840 560 420 340 260 220

12 2000 2000 1800 1200 920 760 620 520
11 zeskant 2000 2000 1640 1020 780 640 520 440

60 x 1,5 10 1630 1130 830 540 400 320 250 200
12 2000 2000 1740 1160 870 700 580 460
11 zeskant 2000 2000 1500 1000 740 600 475 390

Inwendige 
draad

6002 
2RZ

40 x 1,5 12 800 800 800 800 800 560 330 –
50 x 1,5 12 2000 2000 2000 2000 1770 1120 660 440

14 2000 2000 2000 2000 1770 1120 660 440
17 3000 3000 3000 3000 1770 1120 660 440

60 x 1,5 12 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1160 760
14 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1160 760

6003 
2RZ

60 x 3,0 17 3000 3000 3000 3000 3000 3000 2140 1400

Conische 
as-shuttle

6002 
2RZ

50 x 1,5 11-12 
zeskant

350 350 350 350 350 350 – –

Draagvermogen

Productomschrijving

• Al miljoenen keren beproefd
 - Universele transportrol met veel toepassingsmogelijkheden

• Stille transportrol
 - Precisiekogellager, rolbasis en afdichting van technisch polymeer

• Bescherming van het kogellager tegen grof vuil en water
 - Geïntegreerde waterafwijzende groef

• Axiale belastingen mogelijk
 - Opvangen van de axiale lasten door kogellagers

• Gemakkelijk vanaf de zijkant opschuiven van transportgoederen
 - Afgeronde buiseinden

• Bedrijfsintern transportsysteem voor bakken

• Aangedreven stukgoedtransportinstallatie

• Transport van banden en velgen

• Afgedichte precisiekogellagers (6002 2RZ, 6003 2RZ, 689 2Z)

• Vormsluitende axiale borging van rolbasis, kogellager en afdichting

• Platform 1700

Voordelen voor 

de klant

Toepassingen

Eigenschappen

Bijbehorend 

platform

universele  
TransporTrol  

ser ie  1700
Transportrollen

Universeel

Serie 1700Flexibel inzetbaar, de stille transportrol voor zware lasten

Overzicht transportrollen blz. 26 RollerDrives blz. 82     Overige transportelementen en accessoires blz. 134
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Asuitvoering conische as-shuttle

Buis Kogellager

 

As

Bestelnummer

Materiaal Ø mm Overbrenging Overtrek 8 mm zeskant,  
shuttle 11 mm zeskant

Staal, verzinkt 50 x 1,5 Zonder groeven – 6002 2RZ 1.7X7.JX5.V8T
2 groeven Pvc, 2 mm 6002 2RZ 1.7X7.JCG.V8T
2 groeven – 6002 2RZ 1.7X7.JAE.V8T
1 groeve – 6002 2RZ 1.7X7.JAD.V8T

In aanvulling op onze standaards bieden wij u op aanvraag de volgende opties aan (zie blz. 45).

Geef niet alleen het bestelnummer op maar ook referentielengte RL en eventueel de maten voor de groeven en de 

buisovertrek.

Voorbeeld voor een bestelnummer: 1.7X5.JAA.VAB - 490

Dit bestelnummer verwijst naar een transportrol uit de serie 1700, Ø buis 50 mm, verzinkt staal, zonder groeven, 

asuitvoering 11 mm zeskant verende as en referentielengte 490 mm. Referentielengte RL kunt u terugvinden in de 

maattabel voor de verende as: RL = EL - 10. Met de axiale speling van 0,5 mm per zijde is al rekening gehouden. 

De vrije nominale breedte van uw transportinstallatie bedraagt 500 mm, dit komt overeen met de inbouwlengte EL, 

d.w.z. de referentielengte bedraagt: 500 - 10 = 490 mm. 

Aanwijzing bij 

bestellingen

Bestelvoorbeeld

Productkeuze

Asuitvoering verende as

Buis Kogel-
lager

 

As

Bestelnummer

Materiaal Ø mm Overbrenging Overtrek Ø 8 mm Ø 10 mm 11 mm  
zeskant

Ø 12 mm

Pvc 50 x 2,8 Zonder groeven – 6002 2RZ 
roestvast

1.7XJ.SAA.GAB 1.7XK.SAA.KAC

Zonder groeven – 6002 2RZ 1.7X9.SAA.EAB 1.7X0.SAA.HAC
Staal, 
roestvast

50 x 1,5 Zonder groeven – 6002 2RZ 
roestvast

1.7XQ.NAA.KAC 1.7XR.NAA.MB0

Staal, 
verzinkt

30 x 1,2 Zonder groeven – 6002 2RZ 1.72B.J20.EAN
Zonder groeven – 689 2Z 1.731.J31.EAN

40 x 1,5 Zonder groeven Pvc, 5 mm 6002 2RZ 1.7W1.JF5.EAB 1.7W2.JF5.HAC 1.7W5.JF5.VAB 1.7W3.JF5.LAC
Zonder groeven – 6002 2RZ 1.7W2.JF4.HAC 1.7W5.JF4.VAB 1.7W3.JF4.LAC

50 x 1,5 1 groeve – 6002 2RZ 1.7X2.JAD.HAC 1.7X5.JAD.VAB 1.7X3.JAD.LAC
2 groeven Pvc, 2 mm 6002 2RZ 1.7X2.JCG.HAC 1.7X5.JCG.VAB 1.7X3.JCG.LAC
2 groeven – 6002 2RZ 1.7X2.JAE.HAC 1.7X5.JAE.VAB 1.7X3.JAE.LAC
Zonder groeven Pvc, 2 mm 6002 2RZ 1.7X2.J72.HAC 1.7X5.J72.VAB 1.7X3.J72.LAC
Zonder groeven – 6002 2RZ 1.7X2.JAA.HAC 1.7X5.JAA.VAB 1.7X3.JAA.LAC

60 x 1,5 Zonder groeven – 6002 2RZ 1.7Y2.JAB.HAC 1.7Y5.JAB.VAB 1.7Y3.JAB.LAC

Asuitvoering inwendige draad

Buis Kogel-
lager

 

As

Bestelnummer

Materiaal Ø mm Overbrenging Overtrek Ø 12 mm  
(M8 x 15)

Ø 14 mm  
(M8 x 15)

Ø 17 mm  
M12 x 20)

Staal, 
verzinkt

40 x 1,5 Zonder groeven – 6002 2RZ 1.7W3.JF4.LAE 1.7W4.JF4.NAE
Zonder groeven Pvc, 5 mm 6002 2RZ 1.7W3.JF5.LAE 1.7W4.JF5.NAE

50 x 1,5 Zonder groeven – 6002 2RZ 1.7X3.JAA.LAE 1.7X4.JAA.NAE
Zonder groeven Pvc, 2 mm 6002 2RZ 1.7X3.J72.LAE 1.7X4.J72.NAE
Zonder groeven – 6003 2RZ 1.75K.JAA.RAA
2 groeven Pvc, 2 mm 6002 2RZ 1.7X3.JCG.LAE 1.7X4.JCG.NAE
2 groeven – 6002 2RZ 1.7X3.JAE.LAE 1.7X4.JAE.NAE
1 groeve – 6002 2RZ 1.7X3.JAD.LAE 1.7X4.JAD.NAE

60 x 1,5 Zonder groeven – 6002 2RZ 1.7Y3.JAB.LAE 1.7Y4.JAB.NAE
60 x 3,0 Zonder groeven – 6003 2RZ 1.75L.J63.RAA

Standaards

universele  
TransporTrol  

ser ie  1700
Transportrollen

Universeel

Serie 1700Flexibel inzetbaar, de stille transportrol voor zware lasten

Overzicht transportrollen blz. 26 RollerDrives blz. 82     Overige transportelementen en accessoires blz. 134
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Maten voor de conische as-shuttle

Ø as
mm

Shuttle
mm

Ø buis
mm

RL
mm

AGL
mm

F
mm

8 zeskant 11 -12 zeskant 50 EL - 10 EL + 25 11

Bestelmaten voor groeven en buisovertrekken

Uitvoering met groeven

d
mm

d1
mm

40 28,3
50 38,4
60 48,4
80 68,4

Groeven

RL Referentielengte/bestellengte*
EL Inbouwlengte
AGL Totale aslengte
F Lengte van de lagerbouwgroep inclusief axiale speling

*De referentielengte/bestellengte RL heeft geen referentiekant aan de transportrol en kan dus niet worden 

weergegeven.

Maten voor een verende as

 

Ø as
mm

Ø buis
mm

RL
mm

AGL
mm

F
mm

8 30 / 40 / 50 EL - 10 EL + 16 8,5 / 11 / 11
10 40 / 50 / 60 EL - 10 EL + 20 11
12 50 / 60 EL - 10 EL + 24 11
11 zeskant 50 / 60 EL - 10 EL + 22 11

 

Maten voor een as met inwendige draad

 

Ø as
mm

Draad
mm

Ø buis
mm

RL
mm

AGL
mm

F
mm

12 M8 x 15 40 / 50 / 60 EL - 10 EL 11
14 M8 x 15 50 / 60 / 80 EL - 10 EL 11
17 M12 x 20 50 / 60 EL - 10 EL 11

Afmetingen

universele  
TransporTrol  

ser ie  1700
Transportrollen

Universeel

Serie 1700Flexibel inzetbaar, de stille transportrol voor zware lasten
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• Voor het transporteren van gevoelige transportgoederen

• Voor het verlagen van het geluidsniveau

• Optimaliseren van de wrijvingswaarde

• Snelheidsregeling

Houd rekening met het volgende: De minimale slangbreedte bedraagt 50 mm, de minimale inbouwlengte (EL) 

bedraagt 100 mm.

Bij het bestellen van een transportrol met buisovertrek graag de bijbehorende maten A - D vermelden.

Met pvc slang

Met groeven en pvc slang

Buisovertrekken Met pvc slang, gesneden

 
Opties
In aanvulling op onze standaards bieden wij u op aanvraag de volgende opties aan:

• Antistatische uitvoering (standaard bij transportrol met groeven)

• Overige buismaterialen
 - Aluminium

• Speciale behandeling van buisoppervlakken
 - Gehard
 - Geschuurde roestvaststalen buizen

• Buisovertrekken
 - Elastische pvc slang
 - PU slang voor Ø 50 mm
 - Rubberen overtrekken

• Overige asuitvoeringen
 - Asloze uitvoering
 - As met sleutelvlakken
 - As met uitwendige draad

• Mogelijke kogellagersmering
 - Geolied
 - Gevet (standaard)

universele  
TransporTrol  

ser ie  1700
Transportrollen

Universeel

Serie 1700Flexibel inzetbaar, de stille transportrol voor zware lasten
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Productomschrijving

• Al miljoenen keren beproefd standaardproduct 
 - Gebaseerd op de universele transportrol uit de serie 1700

• Goede aanloopeigenschappen
 - Laag eigengewicht door conische elementen van polypropyleen

• Slijtvast, geluiddempend slagvast en weersbestendig
 - Conische elementen van technische polymeren

• Bedrijfsintern transport

• Zwaartekracht of riemaandrijving

• Bochten voor kisten en bakken

• Afgedichte precisiekogellagers (6002 2RZ)

• Afdekkap voor conische elementen

• Platform 1700

Technische gegevens
Algemene technische gegevens  

Max. draagvermogen, ongeacht de RL 500 N
Max. transportsnelheid 2,0 m/s
Temperatuurbereik -5 tot +40 °C

Materialen  
Rolbasis Polyamide
Afdichting Polypropyleen
Kogellager Staal 6002 2RZ
Conische elementen Polypropyleen

Voordelen voor 

de klant

Toepassingen

Eigenschappen

Bijbehorend 

platform

ConisChe universele 
TransporTrol  
ser ie  1700kXo

Transportrollen

Bocht

Serie 1700KXO

Standaardoplossing voor bochten met  
aangedreven of zwaartekrachtrollen

Overzicht transportrollen blz. 26 RollerDrives blz. 82     Overige transportelementen en accessoires blz. 134

Productkeuze

Asuitvoering inwendige draad

Buis Kogellager

 
 

As

Bestelnummer

Materiaal
 

Overbrenging
 

Referentielengte Min. Ø Max. Ø Ø 14 mm (M8 x 15)
 mm mm mm

Staal, verzinkt Zonder groeven 250 55,6 71,2 6002 2RZ 1.7H4.HE2.NAE
300 52,5 71,2 6002 2RZ 1.7H4.HF3.NAE
350 55,6 77,6 6002 2RZ 1.7H4.HE3.NAE
400 52,5 77,6 6002 2RZ 1.7H4.HF4.NAE
450 55,6 84,0 6002 2RZ 1.7H4.HE4.NAE
500 52,5 84,0 6002 2RZ 1.7H4.HF5.NAE
550 55,6 90,4 6002 2RZ 1.7H4.HE5.NAE
600 52,5 90,4 6002 2RZ 1.7H4.HF6.NAE
650 55,6 96,8 6002 2RZ 1.7H4.HE6.NAE
700 52,5 96,8 6002 2RZ 1.7H4.HF7.NAE
750 55,6 103,2 6002 2RZ 1.7H4.HE7.NAE
800 52,5 103,2 6002 2RZ 1.7H4.HF8.NAE
850 55,6 109,6 6002 2RZ 1.7H4.HE8.NAE
900 52,6 109,6 6002 2RZ 1.7H4.HF9.NAE

2 groeven 250 55,6 64,8 6002 2RZ 1.7H4.HG2.NAE
300 52,5 64,8 6002 2RZ 1.7H4.HH3.NAE
350 55,6 71,2 6002 2RZ 1.7H4.HG3.NAE
400 52,5 71,2 6002 2RZ 1.7H4.HH4.NAE
450 55,6 77,6 6002 2RZ 1.7H4.HG4.NAE
500 52,5 77,6 6002 2RZ 1.7H4.HH5.NAE
550 55,6 84,0 6002 2RZ 1.7H4.HG5.NAE
600 52,5 84,0 6002 2RZ 1.7H4.HH6.NAE
650 55,6 90,4 6002 2RZ 1.7H4.HG6.NAE
700 52,5 90,4 6002 2RZ 1.7H4.HH7.NAE
750 55,6 96,8 6002 2RZ 1.7H4.HG7.NAE
800 52,5 96,8 6002 2RZ 1.7H4.HH8.NAE
850 55,6 103,2 6002 2RZ 1.7H4.HG8.NAE
900 52,5 103,2 6002 2RZ 1.7H4.HH9.NAE

Voorbeeld voor een bestelnummer: 1.7H4.HF5.NAE - 490

Dit bestelnummer verwijst naar een transportrol uit de serie 1700KXO, staal, verzinkt, zonder groeven, 

referentielengte 500 mm, Ø as 14 mm, as met inwendige draad en referentielengte 490 mm. De referentielengte 

RL kunt u terugvinden in de maattekening: RL = EL - 10. Met de axiale speling van 0,5 mm per zijde is al rekening 

gehouden. De vrije nominale breedte van uw transportinstallatie bedraagt 500 mm, dit komt overeen met de 

inbouwlengte EL, d.w.z. de referentielengte bedraagt: 500 - 10 = 490 mm. 

Bestelvoorbeeld
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RL Referentielengte/bestellengte*
EL Inbouwlengte
AGL Totale aslengte

*De referentielengte/bestellengte RL heeft geen referentiekant aan de transportrol en kan dus niet worden 

weergegeven.

Maten voor conische elementen op verzinkte stalen buis

 

Maten voor conische elementen op verzinkte stalen buis met 2 groeven

Afmetingen Opties
In aanvulling op onze standaards bieden wij u op aanvraag de volgende opties aan:

• Bocht met een binnenstraal van 650 mm

• Overstek van de draagbuis aan de binnen- of buitenstraal 

Voor het bestellen van een een- of tweezijdige buisoverstek hebben wij de volgende maten nodig: Maat A op de 

binnenstraal van de bocht en maat B op de buitenstraal van de bocht. Als u een eenzijdige overstek nodig heeft, 

noteer dan bij de andere overstekmaat 0.

Neem voor meer buisuitvoeringen contact op met uw Interroll-adviseur:

• Tweezijdig zonder groeven

• Groeven naar de binnenstraal van de bocht

• Groeven naar de buitenstraal van de bocht

Bestelaanwijzing

ConisChe universele 
TransporTrol  
ser ie  1700kXo

Transportrollen

Bocht

Serie 1700KXO

Standaardoplossing voor bochten met  
aangedreven of zwaartekrachtrollen

Overzicht transportrollen blz. 26 RollerDrives blz. 82     Overige transportelementen en accessoires blz. 134
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Technische gegevens
Algemene technische gegevens  

Max. draagvermogen 2000 N
Max. transportsnelheid 2 m/s (bij kettingaandrijving 0,5 m/s)
Temperatuurbereik -5 tot +40 °C

Materialen  
Rolbasis Polyamide
Aandrijfkop Polyamide / Staal
Afdichting Polypropyleen
Kogellager Staal 6002 2RZ

Het draagvermogen is afhankelijk van de referentielengte, de buisdiameter en de overbrenging.

Asuitvoering inwendige draad

Buis-
materiaal

Kogel-
lager

Overbrenging Ø buis Ø as Max. draagvermogen in N

mm mm bij inbouwlengte in mm

200 400 600 800 1000 1200 1400
Pvc 6002 

2RZ 
Kunststof kettingwiel Z = 11 50 x 2,8 14 300 300 110 40 – – –
1 & 2 kunststof kettingwielen 
Z = 14

50 x 2,8 14 350 265 90 50 – – –

Tandriemkop Z = 18
Staal, 
verzinkt

6002 
2RZ 

Kunststof kettingwiel Z = 11 50 x 1,5 14 300 300 300 300 300 290 250
1 & 2 kunststof kettingwielen 
Z = 14

50 x 1,5 14 1500 1500 1450 1410 1370 910 650

Tandriemkop Z = 18 50 x 1,5
Rondprofielsnaarkop &
PolyVee Kop

50 x 1,5 14 350 350 350 350 350 350 350

1 & 2 kunststof kettingwielen 
Z = 14

60 x 1,5 14 1500 1500 1450 1410 1390 1370 1150

Tandriemkop Z = 18 60 x 1,5
1 & 2 stalen kettingwielen 
Z = 14

50 x 1,5 14 2000 2000 2000 1830 1150 790 580
60 x 1,5 2000 2000 2000 2000 2000 1390 1020

Draagvermogen

Productomschrijving

• Zeer geluidsarme loop
 - Aandrijfkoppen van polyamide (alternatief stalen kettingwielen)

• Verwisselbare ketting- en tandriemkoppen voor een vaste en frictieaandrijving
 - Vast ingebouwde rolbasis voor insteekbare aandrijfkoppen

• Veel verschillende aandrijvingsvarianten
 - Rondprofielsnaar, PolyVee-riem, tandriem en platte riem; kettingaandrijving 1/2“ Z9, Z11, Z14

• Transport van middelzware transportgoederen

• Vaten, wielen, kisten

• Afgedichte precisiekogellagers (6002 2RZ)

• Serie 3500 is gebaseerd op serie 1700

• Platform 1700

• De aandrijfkop wordt direct door een persfitting in de buis geperst 

• Geen vervorming van de buis door groeven

• Ruimtelijke scheiding van aandrijf- en transportgedeelte 

• Standaard rondprofielsnaar

• De aandrijfkop wordt direct door een persfitting in de buis geperst 

• Als een elastische PolyVee-riem met slechts 2 ribbels wordt gebruikt kan ten opzichte van een vergelijkbare 

rondprofielsnaar een twee keer zo groot koppel worden overgebracht

• Ruimtelijke scheiding van aandrijf- en transportgedeelte 

Voordelen voor 

de klant

Toepassingen

Eigenschappen

Bijbehorend 

platform

Nieuw Rond-

profielsnaarkop 

met 2 groeven

Nieuw 

PolyVee-kop 

voor V-snaar 

met 9 rillen

vasT aangeDreven 
TransporTrol  

ser ie  3500
Transportrollen
Vaste 
aandrijving
Serie 3500Geluidsarme vaste aandrijving, verschillende aandrijvingsvormen

Overzicht transportrollen blz. 26 RollerDrives blz. 82     Overige transportelementen en accessoires blz. 134
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RL Referentielengte/bestellengte*
EL Inbouwlengte
AGL Totale aslengte

*De referentielengte/bestellengte RL heeft geen referentiekant aan de transportrol en kan dus niet worden 

weergegeven.

De maten van de transportrol zijn afhankelijk van de asuitvoering en de overbrenging. Hierna treft u voor elke 

variant een maattekening aan.

Maten voor een rondprofielsnaarkop met 2 groeven, R = 5 mm

 

 

Maten voor kunststof kettingwiel 1/2“, Z = 11

Afmetingen

Conische  

as-shuttle

Inwendige 

draad

Productkeuze

Asuitvoering conische as-shuttle

Buis Kogellager

 

As

Bestelnummer

Materiaal Ø mm Overbrenging Conische as-shuttle op 
zeskant van 8 mm

Staal, verzinkt 50 x 1,5 Rondprofielsnaarkop met 2 groeven 6002 2RZ 3.5R6.JAA.V8U

Asuitvoering inwendige draad

Buis Kogellager

 

As

Bestelnummer

Materiaal Ø mm Overbrenging Ø 14 mm (M8 x 15)
Pvc 50 x 2,8 Kunststof kettingwiel 1/2″, Z = 14 6002 2RZ 3.5M3.SAA.N90

Kunststof kettingwiel 1/2″, Z = 11 6002 2RZ 3.5M1.SAA.N90
2 kunststof kettingwielen 1/2″, Z = 14 6002 2RZ 3.5M5.SAA.N91

Staal, verzinkt 50 x 1,5 Tandriemkop 6002 2RZ 3.5B3.JAA.N90
Stalen kettingwiel 1/2″, Z = 14 6002 2RZ 3.504.JA4.N90
Rondprofielsnaarkop 6002 2RZ 3.5R4.JAA.N7X
Poly-V-kop 6002 2RZ 3.5PA.JAA.N7X
Kunststof kettingwiel 1/2″, Z = 14 6002 2RZ 3.5RD.JAA.N90
Kunststof kettingwiel 1/2″, Z = 11 6002 2RZ 3.5H4.JAA.N90
2 stalen kettingwielen 1/2″, Z = 14 6002 2RZ 3.504.JA3.N91
2 kunststof kettingwielen 1/2″, Z = 14 6002 2RZ 3.5HJ.JAA.N91

60 x 1,5 Tandriemkop 6002 2RZ 3.5NB.JAB.N90
Stalen kettingwiel 1/2″, Z = 14 6002 2RZ 3.50T.JC1.N90
Kunststof kettingwiel 1/2″, Z = 14 6002 2RZ 3.5N3.JAB.N90
2 stalen kettingwielen 1/2″, Z = 14 6002 2RZ 3.50T.JC2.N91
2 kunststof kettingwielen 1/2″, Z = 14 6002 2RZ 3.5N5JAB.N91

In aanvulling op onze standaards bieden wij u op aanvraag de volgende opties aan (zie blz. 57).

Voorbeeld voor een bestelnummer: 3.5HB.JAA.N90 - 460

Dit bestelnummer verwijst naar een transportrol uit de serie 3500, staal, verzinkt, Ø buis 50 mm, kunststof 

kettingwiel 1/2“, Z = 14, Ø as 14 mm, as met inwendige draad en referentielengte 460 mm. De referentielengte RL 

kunt u terugvinden in de maattekening: RL = EL - 40. Met de axiale speling aan de zijdes van 1 mm en 0,5 mm is 

al rekening gehouden. De vrije nominale breedte van uw transportinstallatie bedraagt 500 mm, dit komt overeen 

met de inbouwlengte EL, d.w.z. de referentielengte bedraagt: 500 - 40 = 460 mm.

Standaards

Bestelvoorbeeld

vasT aangeDreven 
TransporTrol  

ser ie  3500
Transportrollen
Vaste 
aandrijving
Serie 3500Geluidsarme vaste aandrijving, verschillende aandrijvingsvormen
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Maten voor stalen kettingwiel 1/2“, Z = 14

 

 

Maten voor 2 stalen kettingwielen 1/2“, Z = 14

Maten voor kunststof kettingwiel 1/2“, Z = 14

 

 

Maten voor 2 kunststof kettingwielen 1/2“, Z = 14

vasT aangeDreven 
TransporTrol  

ser ie  3500
Transportrollen
Vaste 
aandrijving
Serie 3500Geluidsarme vaste aandrijving, verschillende aandrijvingsvormen

Overzicht transportrollen blz. 26 RollerDrives blz. 82     Overige transportelementen en accessoires blz. 134
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Maten voor PolyVee-kop met 9 ribbels

 

Maten voor de rondprofielsnaarkop 2 groeven

Maten voor tandriemkop T = 8, Z = 18

 
Opties
In aanvulling op onze standaards bieden wij u op aanvraag de volgende opties aan:

• Antistatische uitvoering

• Flenzen

• Speciale behandeling van buisoppervlakken
 - Gehard

• Buisovertrekken
 - Elastische pvc slang
 - PU slang voor Ø 50 mm
 - Rubberen overtrekken

vasT aangeDreven 
TransporTrol  

ser ie  3500
Transportrollen
Vaste 
aandrijving
Serie 3500Geluidsarme vaste aandrijving, verschillende aandrijvingsvormen

Overzicht transportrollen blz. 26 RollerDrives blz. 82     Overige transportelementen en accessoires blz. 134
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Productomschrijving

• Al miljoenen keren beproefd standaardproduct
 - Gebaseerd op de universele transportrol uit de serie 3500

• Laag energieverbruik
 - Laag eigengewicht door conische elementen van polypropyleen

• Slijtvast, geluiddempend slagvast en weersbestendig
 - Conische elementen van technische polymeren

• Veel verschillende aandrijvingsvarianten
 - Rondprofielsnaar, PolyVeeV-riem, tandriem en vlakke riem; kettingaandrijving 1/2“ Z14

• Bedrijfsintern transport

• Zwaartekracht of riemaandrijving

• Bochten voor kisten en bakken

• Afgedichte precisiekogellagers (6002 2RZ)

• Aandrijfkoppen van slijtvast, taai-elastisch polyamide 6.6

• Afdekkap voor conische elementen

• Platform 1700

Technische gegevens
Algemene technische gegevens  

Max. draagvermogen, ongeacht de RL 500 N
Max. transportsnelheid 2 m/s (bij kettingaandrijving 0,5 m/s)
Temperatuurbereik -5 tot +40 °C

Materialen  
Rolbasis Polyamide
Afdichting Polypropyleen
Kogellager Staal 6002 2RZ
Conische elementen Polypropyleen

Voordelen voor 

de klant

Toepassingen

Eigenschappen

Bijbehorend 

platform

ConisChe vasT  
aangeDreven  
TransporTrol  
ser ie  3500kXo

Transportrollen
Vast aangedreven 
bocht
Serie 3500KXO

Efficiënt, stil, eenvoudige bouwvorm van een bocht  
met aangedreven rollen

Overzicht transportrollen blz. 26 RollerDrives blz. 82     Overige transportelementen en accessoires blz. 134

Productkeuze

Asuitvoering inwendige draad
Buis Kogellager

 
 

As

Bestelnummer

Materiaal
 

Overbrenging
 

Referentielengte Min. Ø Max. Ø Ø 14 mm (M8 x 15)
 mm mm mm

Staal, verzinkt Rondprofielsnaarkop 250 55,6 71,2 6002 2RZ 3.5PO.HE2.N7X
300 52,5 71,2 6002 2RZ 3.5PO.HF3.N7X
350 55,6 77,6 6002 2RZ 3.5PO.HE3.N7X
400 52,5 77,6 6002 2RZ 3.5PO.HF4.N7X
450 55,6 84,0 6002 2RZ 3.5PO.HE4.N7X
500 52,5 84,0 6002 2RZ 3.5PO.HF5.N7X
550 55,6 90,4 6002 2RZ 3.5PO.HE5.N7X
600 52,5 90,4 6002 2RZ 3.5PO.HF6.N7X
650 55,6 96,8 6002 2RZ 3.5PO.HE6.N7X
700 52,5 96,8 6002 2RZ 3.5PO.HF7.N7X
750 55,6 103,2 6002 2RZ 3.5PO.HE7.N7X
800 52,5 103,2 6002 2RZ 3.5PO.HF8.N7X
850 55,6 109,6 6002 2RZ 3.5PO.HE8.N7X

Poly-V-kop 250 55,6 71,2 6002 2RZ 3.5PA.HE2.N7X
300 52,6 71,2 6002 2RZ 3.5PA.HF3.N7X
350 55,6 77,6 6002 2RZ 3.5PA.HE3.N7X
400 52,5 77,6 6002 2RZ 3.5PA.HF4.N7X
450 55,6 84,0 6002 2RZ 3.5PA.HE4.N7X
500 52,5 84,0 6002 2RZ 3.5PA.HF5.N7X
550 55,6 90,4 6002 2RZ 3.5PA.HE5.N7X
600 52,5 90,4 6002 2RZ 3.5PA.HF6.N7X
650 55,6 96,8 6002 2RZ 3.5PA.HE6.N7X
700 52,5 96,8 6002 2RZ 3.5PA.HF7.N7X
750 55,6 103,2 6002 2RZ 3.5PA.HE7.N7X
800 52,5 103,2 6002 2RZ 3.5PA.HF8.N7X
850 55,6 109,6 6002 2RZ 3.5PA.HE8.N7X

2 kunststof 
kettingwielen 1/2″, 
Z = 14

250 55,6 71,2 6002 2RZ 3.5XQ.HE2.N91
300 52,5 71,2 6002 2RZ 3.5XQ.HF3.N91
350 55,6 77,6 6002 2RZ 3.5XQ.HE3.N91
400 52,5 77,6 6002 2RZ 3.5KY.HF4.N91
450 55,6 84,0 6002 2RZ 3.5XQ.HE4.N91
500 52,5 84,0 6002 2RZ 3.5XQ.HF5.N91
550 55,6 90,4 6002 2RZ 3.5XQ.HE5.N91
600 52,5 90,4 6002 2RZ 3.5XQ.HF6.N91
650 55,6 96,8 6002 2RZ 3.5XQ.HE6.N91
700 52,5 96,8 6002 2RZ 3.5XQ.HF7.N91
750 55,6 103,2 6002 2RZ 3.5XQ.HE7.N91
800 52,5 103,2 6002 2RZ 3.5XQ.HF8.N91
850 55,6 109,6 6002 2RZ 3.5XQ.HE8.N91
900 52,5 109,6 6002 2RZ 3.5XQ.HF9.N91

Standaards
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Voorbeeld voor een bestelnummer: 3.5PO.HF5.N7X - 464

Dit bestelnummer verwijst naar een transportrol uit de serie 3500KXO, staal, verzinkt, rondprofielsnaarkop, 

referentielengte 500 mm, Ø as  14 mm, as met inwendige draad en referentielengte 464 mm. De referentielengte 

RL kunt u terugvinden in de maattekening: RL = EL - 36. Met de axiale speling van 0,5 mm per zijde is al rekening 

gehouden. De vrije nominale breedte van uw transportinstallatie bedraagt 500 mm, dit komt overeen met de 

inbouwlengte EL, d.w.z. de referentielengte bedraagt: 500 - 36 = 464 mm. 

RL Referentielengte/bestellengte*
EL Inbouwlengte
AGL Totale aslengte

*De referentielengte/bestellengte RL heeft geen referentiekant aan de transportrol en kan dus niet worden 

weergegeven.

Maten voor conische elementen met 2 kunststof kettingwielen 1/2“, Z = 14

 

Maten voor conische elementen met rondprofielsnaarkop

Bestelvoorbeeld

Afmetingen

Maten voor conische elementen met PolyVee-kop

Opties
In aanvulling op onze standaards bieden wij u op aanvraag de volgende opties aan:

• Bocht met een binnenstraal van 650 mm

• Verlengde binnenbuis

ConisChe vasT  
aangeDreven  
TransporTrol  
ser ie  3500kXo

Transportrollen
Vast aangedreven 
bocht
Serie 3500KXO

Efficiënt, stil, eenvoudige bouwvorm van een bocht  
met aangedreven rollen

Overzicht transportrollen blz. 26 RollerDrives blz. 82     Overige transportelementen en accessoires blz. 134
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Technische gegevens
Algemene technische gegevens  

Max. draagvermogen 3000 N
Max. transportsnelheid 1,2 m/s
Temperatuurbereik -5 tot +40 °C

Materialen  
Rolbasis Polyamide
Aandrijfkop Staal
Afdichting Polyamide
Kogellager Staal 6003 2RZ

Het draagvermogen is afhankelijk van de referentielengte.

Asuitvoering inwendige draad

Buismateriaal Ø buis Ø as Max. draagvermogen in N

mm mm bij inbouwlengte in mm

200 900 1000 1100 1300 1500
Staal, verzinkt 60 x 3 17 3000 3000 2910 2160 1290 830

Draagvermogen

Productomschrijving

• Stabiele, vast aangedreven transportrol
 - Vastgelaste kettingwielen van staal, stalen buis 60 x 3 mm

• Versteviging van de transportinstallatie door stabiele, doorlopende assen
 - As met inwendige draad Ø 17 mm

• Kleine rolafstanden mogelijk
 - Ø 60 mm en tangentiale aandrijving

• Gemakkelijk vanaf de zijkant opschuiven van transportgoederen
 - Afgeronde buiseinden

• Bedrijfsintern aangedreven transport van zware transportgoederen waarbij kleine rolsteken nodig zijn

• Pallets, stalen bakken zonder doorlopende klossen

• Afgedichte precisiekogellagers (6003 2RZ)

• Kettingwielen van staal, aan de buis gelast

• Na het lassen thermisch verzinkt

• Platform 1700

Voordelen voor 

de klant

Toepassingen

Eigenschappen

Bijbehorend 

platform

vasT aangeDreven 
TransporTrol serie  3560

Transportrollen

Vaste aandrijving

Serie 3560Stabiele vaste aandrijving voor kleine rolsteken

Overzicht transportrollen blz. 26 Dubbele frictietransportrol serie 3860 blz. 74
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Maten voor 2 stalen kettingwielen

Opties
In aanvulling op onze standaards bieden wij u op aanvraag de volgende opties aan:

• Flenzen

• Buisovertrekken
 - Elastische pvc slang
 - Rubberen overtrekken

Productkeuze

Asuitvoering inwendige draad

Buis Kogellager

 

As

Bestelnummer

Materiaal Ø mm Overbrenging Ø 17 mm (M12 x 20)
Staal, verzinkt 60 x 3,0 Stalen kettingwiel 5/8″, Z = 13 6003 2RZ 3.56W.JDC.RAJ

2 stalen kettingwielen 5/8″, Z = 13 6003 2RZ 3.56W.JDB.RAL

Geef niet alleen het bestelnummer op maar ook referentielengte RL en eventueel de maten voor de buisovertrek.

Voorbeeld voor een bestelnummer: 3.56A.JDC.RAJ - 464

Dit bestelnummer verwijst naar een transportrol uit de serie 3560, Ø buis 60 mm, stalen kettingwiel 5/8”, Z = 13, 

Ø as 17 mm, as met inwendige draad en referentielengte  464 mm. De referentielengte RL kunt u terugvinden in 

de maattekening: RL = EL - 36. Met de axiale speling aan de zijdes van 1 mm en 0,5 mm is al rekening gehouden. 

De vrije nominale breedte van uw transportinstallatie bedraagt 500 mm, dit komt overeen met de inbouwlengte EL, 

d.w.z. de referentielengte bedraagt: 500 - 36 = 464 mm. 

RL Referentielengte/bestellengte*
EL Inbouwlengte
AGL Totale aslengte

*De referentielengte/bestellengte RL heeft geen referentiekant aan de transportrol en kan dus niet worden 

weergegeven.

Maten voor stalen kettingwiel

Standaards

Aanwijzing bij 
bestellingen

Bestelvoorbeeld

Afmetingen

vasT aangeDreven 
TransporTrol serie  3560

Transportrollen

Vaste aandrijving

Serie 3560Stabiele vaste aandrijving voor kleine rolsteken

Overzicht transportrollen blz. 26 Dubbele frictietransportrol serie 3860 blz. 74
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Technische gegevens
Algemene technische gegevens  

Max. draagvermogen 500 N
Max. transportsnelheid 0,5 m/s
Temperatuurbereik -5 tot +40 °C

Materialen  
Rolbasis Polyamide
Aandrijfkop Polyamide, POM, staal
Frictiekoppeling Polyamide
Afdichting Polypropyleen
Kogellager Staal 6002 2RZ

Het draagvermogen is afhankelijk van de asuitvoering, de buisdiameter, de referentielengte en de overbrenging.

Asuitvoering inwendige draad

Buis-
materiaal

Kogel-
lager

Overbrenging Ø buis Ø as Max. draagvermogen in N

mm mm bij inbouwlengte in mm

200 400 600 800 1000 1200 1400
Pvc 6002 

2RZ 
Kunststof kettingwiel Z = 11 50 x 2,8 14 300 300 110 40 – – –
1 & 2 kunststof kettingwielen 
Z = 14

50 x 2,8 14 350 265 90 50 – – –

Tandriemkop Z = 18
Staal, 
verzinkt

6002 
2RZ 

Kunststof kettingwiel Z = 11 50 x 1,5 14 300 300 300 300 300 290 250
1 & 2 kunststof kettingwielen 
Z = 14

50 x 1,5 14 500 500 500 500 500 500 500

Tandriemkop Z = 18 50 x 1,5
1 & 2 kunststof kettingwielen 
Z = 14

60 x 1,5 14 500 500 500 500 500 500 500

Tandriemkop Z = 18 60 x 1,5
1 & 2 stalen kettingwielen Z = 14 50 x 1,5 14 500 500 500 500 500 500 500

60 x 1,5 500 500 500 500 500 500 500

Draagvermogen

Productomschrijving

• Zeer geluidsarme loop
 - Aandrijfkoppen van polyamide of POM (alternatief stalen kettingwielen)

• Verwisselbare aandrijfkoppen voor vaste aandrijvingen en frictieaandrijvingen
 - Vast ingebouwde rolbasis voor insteekbare aandrijfkoppen

• Gewichtsafhankelijke stuwdruk en gewichtsafhankelijke meename
 - Radiale frictiekoppeling in de transportrol

• Veel verschillende aandrijvingsvarianten
 - Tandriem en vlakke riem; kettingaandrijving 1/2“ Z9, Z11, Z14

• Accumulatiefunctie met lichte stuwdruk van middelzware transportgoederen

• Vaten, wielen, kisten

• Afgedichte precisiekogellagers (6002 2RZ)

• Serie 3800 is gebaseerd op serie 1700

• Platform 1700

Voordelen voor 

de klant

Toepassingen

Eigenschappen

Bijbehorend 

platform

fr iCTieTransporTrol  
ser ie  3800

Transportrollen

Frictieaandrijving

Serie 3800Accumuleren met lichte stuwdruk

Overzicht transportrollen blz. 26 Vast aangedreven transportrol serie 3500 blz. 50
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Maten voor kunststof kettingwiel 1/2“, Z = 11

 

 

Maten voor kunststof kettingwiel 1/2“, Z = 14

Productkeuze

Asuitvoering inwendige draad

Buis Kogellager

 

As

Bestelnummer

Materiaal Ø mm Overbrenging Ø 14 mm (M8 x 15)
Pvc 50 x 2,8 Kunststof kettingwiel 1/2″, Z = 14 6002 2RZ 3.8M3.SAA.N90

Kunststof kettingwiel 1/2″, Z = 11 6002 2RZ 3.8M1.SAA.N90
2 kunststof kettingwielen 1/2″, Z = 14 6002 2RZ 3.8M5.SAA.N91

Staal, verzinkt 50 x 1,5 Tandriemkop 6002 2RZ 3.8B2.JAA.N90
Stalen kettingwiel 1/2″, Z = 14 6002 2RZ 3.80R.JAA.N7S*
Stalen kettingwiel 1/2″, Z = 14 6002 2RZ 3.8J6.JAA.N90
Kunststof kettingwiel 1/2″, Z = 14 6002 2RZ 3.8L7.JAA.N90
Kunststof kettingwiel 1/2″, Z = 11 6002 2RZ 3.8L2.JAA.N90
2 stalen kettingwielen 1/2″, Z = 14 6002 2RZ 3.8K9.JAA.N91
2 kunststof kettingwielen 1/2″, Z = 14 6002 2RZ 3.8LC.JAA.N91

*Instelbare frictie

Voorbeeld voor een bestelnummer: 3.8L7.JAA.N90 - 460

Dit bestelnummer verwijst naar een transportrol uit de serie 3800, staal, verzinkt, Ø buis 50 mm, kunststof 

kettingwiel 1/2“, Z = 14, Ø as 14 mm, as met inwendige draad en referentielengte  460 mm. De referentielengte RL 

kunt u terugvinden in de maattekening: RL = EL - 40. Met de axiale speling aan de zijdes van 1 mm en 0,5 mm is 

al rekening gehouden. De vrije nominale breedte van uw transportinstallatie bedraagt 500 mm, dit komt overeen 

met de inbouwlengte EL, d.w.z. de referentielengte bedraagt: 500 - 40 = 460 mm.

 

RL Referentielengte/bestellengte*
EL Inbouwlengte
AGL Totale aslengte

*De referentielengte/bestellengte RL heeft geen referentiekant aan de transportrol en kan dus niet worden 

weergegeven.

Standaards

Bestelvoorbeeld

Afmetingen

fr iCTieTransporTrol  
ser ie  3800

Transportrollen

Frictieaandrijving

Serie 3800Accumuleren met lichte stuwdruk

Overzicht transportrollen blz. 26 Vast aangedreven transportrol serie 3500 blz. 50
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Maten voor 2 kunststof kettingwielen 1/2“, Z = 14

 

 

Maten voor tandriemkop T = 8, Z = 18

Maten voor stalen kettingwiel 1/2“, Z = 14

 

 

Maten voor 2 stalen kettingwielen 1/2“, Z = 14

fr iCTieTransporTrol  
ser ie  3800

Transportrollen

Frictieaandrijving

Serie 3800Accumuleren met lichte stuwdruk

Overzicht transportrollen blz. 26 Vast aangedreven transportrol serie 3500 blz. 50
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Maten voor stalen kettingwiel 1/2“, Z = 14 (instelbare frictie) Opties
In aanvulling op onze standaards bieden wij u op aanvraag de volgende opties aan:

• Antistatische uitvoering

fr iCTieTransporTrol  
ser ie  3800

Transportrollen

Frictieaandrijving

Serie 3800Accumuleren met lichte stuwdruk

Overzicht transportrollen blz. 26 Vast aangedreven transportrol serie 3500 blz. 50
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Technische gegevens
Algemene technische gegevens  

Max. draagvermogen 1300 N
Max. transportsnelheid 0,5 m/s
Temperatuurbereik -5 tot +40 °C

Materialen  
Rolbasis Polyamide
Aandrijfkop Staal
Frictiekoppeling Polyamide
Afdichting Polyamide
Kogellager Staal 6003 2RZ

Het draagvermogen is afhankelijk van de referentielengte.

Asuitvoering inwendige draad

Buismateriaal Ø buis Max. draagvermogen in N

mm bij inbouwlengte in mm

200 1300 1500
Staal, verzinkt 60 x 3 1300 1300 640

Draagvermogen

Productomschrijving

• Gelijktijdig transporteren en stuwen met één aandrijving
 - Mechanische oplossing met frictiekoppeling in de transportrol

• Gewichtsafhankelijke stuwdruk en gewichtsafhankelijke meename
 - Radiale frictiekoppeling in de transportrol

• Grotere meenamekrachten voor kritische transportgoederen
 - Tweezijdige radiale frictiekoppeling door koppelingsbuis verbonden

• Veel verschillende aandrijvingsvarianten
 - Voor omlopende en tangentiale kettingaandrijving

• Bedrijfsinterne accumulatietransportinstallatie met hogere stuwdruk

• Zware transportgoederen

• Pallets

• Stalen bakken

• Afgedichte precisiekogellagers (6003 2RZ)

• Kettingwielen van staal, aan de buis gelast

• Na het lassen thermisch verzinkt

• Platform 1700

Voordelen voor 

de klant

Toepassingen

Eigenschappen

Bijbehorend 

platform

Dubbele  
fr iCTieTransporTrol  

ser ie  3860
Transportrollen

Frictieaandrijving

Serie 3860Accumuleren met grotere meenamekrachten

Overzicht transportrollen blz. 26 Vast aangedreven transportrol serie 3560 blz. 62



76 77Materiaalspecificatie pagina 222    Ondersteuning bij het plannen vindt u terug in het planningsgedeelte pagina 168

Productkeuze

Asuitvoering inwendige draad

Buis Kogellager
 

As

Bestelnummer

Materiaal Ø mm Overbrenging Ø 17 mm (M12 x 20)
Staal, verzinkt 60 x 3,0 Stalen kettingwiel 5/8″, Z = 13 6003 2RZ 3.86A.JBU.RCB

2 stalen kettingwielen 5/8″, Z = 13 6003 2RZ 3.86A.JBV.RCD

Voorbeeld voor een bestelnummer: 3.86A.JBU.RCB - 461

Dit bestelnummer verwijst naar een transportrol uit de serie 3860, Ø buis 60 mm, stalen kettingwiel 5/8“, Z = 13, 

Ø as 17 mm, as met inwendige draad en referentielengte 461 mm. De referentielengte RL kunt u terugvinden 

in de maattekening: RL = EL - 39. Met de axiale speling van 0,5 mm per zijde is al rekening gehouden. De vrije 

nominale breedte van uw transportinstallatie bedraagt 500 mm, dit komt overeen met de inbouwlengte EL, d.w.z. 

de referentielengte bedraagt: 500 - 39 = 461 mm.

Standaards

Bestelvoorbeeld

RL Referentielengte/bestellengte
EL Inbouwlengte
AGL Totale aslengte

Maten voor stalen kettingwiel, Z = 13

 

 

Maten voor 2 stalen kettingwielen, Z = 13

Afmetingen

Dubbele  
fr iCTieTransporTrol  

ser ie  3860
Transportrollen

Frictieaandrijving

Serie 3860Accumuleren met grotere meenamekrachten

Overzicht transportrollen blz. 26 Vast aangedreven transportrol serie 3560 blz. 62
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5
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Technische gegevens
Algemene technische gegevens  

Max. draagvermogen 500 N
Max. transportsnelheid 0,5 m/s
Temperatuurbereik -5 tot +40 °C

Materialen  
Rolbasis Polyamide
Aandrijfkop Polyamide
Frictiekoppeling Polyamide
Afdichting Polyamide
Kogellager Staal 6002 2RZ

Het draagvermogen is afhankelijk van de referentielengte.

Asuitvoering inwendige draad

Buismateriaal Kogellager Overbrenging Ø buis Ø as Max. draagvermogen in N

mm mm bij inbouwlengte in mm

200 1100 1300 1500
Staal, verzinkt 6002 2RZ naar believen 50 x 1,5 14 500 500 440 280

Draagvermogen

Productomschrijving

• Gelijktijdig transporteren en stuwen met één aandrijving
 - Mechanische oplossing met frictiekoppeling in de transportrol

• Gewichtsafhankelijke stuwdruk en gewichtsafhankelijke meename
 - Radiale frictiekoppeling in de transportrol

• Grotere meenamekrachten voor kritische transportgoederen
 - Tweezijdige radiale frictiekoppeling door koppelingsbuis verbonden

• Veel verschillende aandrijvingsvarianten
 - Voor omlopende en tangentiale kettingaandrijving

• Bedrijfsinterne accumulatietransportinstallatie met hogere stuwdruk

• Middelzware transportgoederen

• Dozen

• Bakken

• Trays

• Afgedichte precisiekogellagers (6002 2RZ)

• Kettingwielen van polyamide, op de buis geperst

• Platform 1700

Voordelen voor 

de klant

Toepassingen

Eigenschappen

Bijbehorend 

platform

Dubbele  
fr iCTieTransporTrol  

ser ie  3870
Transportrollen

Frictieaandrijving

Serie 3870Accumuleren met grotere meenamekrachten

Overzicht transportrollen blz. 26 Frictietransportrol serie 3800 blz. 66
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RL Referentielengte/bestellengte
EL Inbouwlengte
AGL Totale aslengte

Maten voor kunststof kettingwiel 1/2“, Z = 14

 

 

Maten voor 2 kunststof kettingwielen 1/2“, Z = 14

AfmetingenProductkeuze

Asuitvoering inwendige draad

Buis Kogellager

 

As

Bestelnummer

Materiaal Ø mm Overbrenging Ø 14 mm (M8 x 15)
Staal, verzinkt 50 x 1,5 Kunststof kettingwiel 1/2″, Z = 14 6002 2RZ 3.84P.JPB.N9C

2 kunststof kettingwielen 1/2″, Z = 14 6002 2RZ 3.84V.JPB.N9L

Voorbeeld voor een bestelnummer: 3.84P.JPB.N9C - 465

Dit bestelnummer verwijst naar een transportrol uit de serie 3870, Ø buis 50 mm, kunststof kettingwiel 1/2“, Z = 14, 

Ø as 14 mm, as met inwendige draad en referentielengte 465 mm. De referentielengte RL kunt u terugvinden in 

de maattekening: RL = EL - 35. Met de axiale speling aan de zijdes van 1 mm en 0,5 mm is al rekening gehouden. 

De vrije nominale breedte van uw transportinstallatie bedraagt 500 mm, dit komt overeen met de inbouwlengte EL, 

d.w.z. de referentielengte bedraagt: 500 - 35 = 465 mm.

Standaards

Bestelvoorbeeld

Dubbele  
fr iCTieTransporTrol  

ser ie  3870
Transportrollen

Frictieaandrijving

Serie 3870Accumuleren met grotere meenamekrachten

Overzicht transportrollen blz. 26 Frictietransportrol serie 3800 blz. 66
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r o l l e r D r i v e s  o v e r z i C h T

 BT100 BT100 IP66 EC310 EC310 IP66

Mechanisch  
vermogen 11 W 11 W 32 W 32 W

Transportsnelheid 0,1 tot 0,9 m/s 0,1 tot 0,9 m/s 0,03 tot 3,93 m/s 0,03 tot 3,93 m/s

Commutatiewijze Mechanisch Mechanisch Elektronisch, intern Elektronisch, intern

Controls Z-Card BT blz. 112
DriveControl 20 blz. 104 
DriveControl 54 blz. 106
ZoneControl blz. 108

DriveControl 20 blz. 104 
DriveControl 54 blz. 106
ZoneControl blz. 108

Aandrijfconcepten     

Rondprofielsnaar ü ü ü ü

Poly-V-riemen ü   ü  

Tandriem     ü  

 blz. 84 blz. 88 blz. 92 blz. 98

RollerDrives

Overzicht

DriveControls blz. 102 Transportrollen blz. 26 Overige transportelementen en accessoires blz. 134
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Transmissie
 

Buis
 

As
 

Min. referentielengte

mm
Tweetraps 2 groeven Inwendige draad M8 246

11 mm zeskant veeras 262
Poly-V-kop Inwendige draad M8 228

11 mm zeskant veeras 239
Rondprofielsnaarkop Inwendige draad M8 239

11 mm zeskant veeras 228
Zonder groeven Inwendige draad M8 203

11 mm zeskant veeras 246
Drietraps 2 groeven Inwendige draad M8 264

11 mm zeskant veeras 280
Poly-V-kop Inwendige draad M8 246

11 mm zeskant veeras 257
Rondprofielsnaarkop Inwendige draad M8 257

11 mm zeskant veeras 246
Zonder groeven Inwendige draad M8 221

11 mm zeskant veeras 264

Buismateriaal Staal, roestvast / Staal, verzinkt
Asmateriaal Staal, roestvast / Staal, verzinkt
Motoras 11 mm zeskant met uitwendige draad M12 x 1,5
Buisovertrek Pvc, 2 mm / Pvc, 5 mm
Lengte van de motorkabel 1 m / 2 m / 5 m

 

C = Staal, verzinkt; 11 mm zeskant met uitwendige draad M12 x 1,5; kabel 1 m
Uitvoering motoras 

Identificatienummer  
RollerDrive 

Transmissie

Motoruitvoering 

A = 24 V BT100

D = Staal, verzinkt; 11 mm zeskant met uitwendige draad M12 x 1,5; kabel 2 m
E = Staal, verzinkt; 11 mm zeskant met uitwendige draad M12 x 1,5; kabel 5 m
K = Staal, roestvast; 11 mm zeskant met uitwendige draad M12 x 1,5; kabel 1 m
L = Staal, roestvast; 11 mm zeskant met uitwendige draad M12 x 1,5; kabel 2 m

M = Staal, roestvast; 11 mm zeskant met uitwendige draad M12 x 1,5; kabel 5 m

D = 9:1
E = 9:1, gereduceerd
K = 21:1
N = 30:1
S = 37:1
T = 37:1, gereduceerd

JAA = Staal, verzinkt; diameter 50 x 1,5 mm; zonder groeven
Uitvoering buis

JAD = Staal, verzinkt; diameter 50 x 1,5 mm; 1 groef
JAE = Staal, verzinkt; diameter 50 x 1,5 mm; 2 groeven
NAA = Staal, roestvast; diameter 50 x 1,5 mm; zonder groeven
NAD = Staal, roestvast; diameter 50 x 1,5 mm; 1 groef
NAE = Staal, roestvast; diameter 50 x 1,5 mm; 2 groeven

FT = Inwendige draad M8; staal, roestvast
Uitvoering tegenlager

SL = 11 mm verende as; staal, verzinkt
SS = 11 mm zeskant verende as; staal, roestvast
PS = Poly-V-kop; 11 mm zeskant verende as; 

    staal, verzinkt
PF = Poly-V-kop; inwendige draad M8; staal, verzinkt
RS = Rondprofielsnaarkop; 11 mm zeskant verende as; 

    staal, verzinkt
RF = Rondprofielsnaarkop; inwendige draad M8; 

    staal, verzinkt

D = 

Bouwgroep

6 = Lagerbouwgroep

Referentielengte RL 
in mm

8 6AA

Overige  

varianten

Bestelnummer

Productomschrijving

• Mechanische commutatie (borstelmotor)

• Geïntegreerde oververhittingsbeveiliging

• 6 overbrengingstrappen

• Open kabels/stekkers voor Z-Card BT

Technische gegevens
Algemene technische gegevens  

Mechanisch vermogen 11 W
Geluidsniveau 47 dB(A)
Min. levensduur 6000 h
Max. draagvermogen bij een referentielengte van 300 tot 1000 mm 1100 N
Max. draagvermogen bij een referentielengte van 1010 tot 1500 mm 490 N

Elektrische gegevens  
Nominale spanning 24 V DC
Spanningsbereik 16 tot 28 V DC
Nullaststroom 0,6 A
Max. continustroom 1,3 A
Max. aanloopstroom 4,5 A
Toegestane spanningsrimpel < 5%, aanbevolen: < 1%
Beschermingsklasse IP54

Afmetingen  
Buisdiameter 50 mm
Wanddikte 1,5 mm
Max. referentielengte 1500 mm

Omgevingsomstandigheden  
Omgevingstemperatuur in bedrijf 0 tot +40 °C
Omgevingstemperatuur bij transport en opslag -20 tot +75 °C
Max. luchtvochtigheid 90%, niet condenserend

Productkeuze

Met de volgende tabellen krijgt u een overzicht van de mogelijke varianten.

Transmissie
 

Reductieverhouding
 

Max. transportsnelheid Nominaal koppel Aanloopkoppel

m/s Nm Nm
Tweetraps 9:1 0,9 0,45 1,90

9:1, gereduceerd 0,7 0,70 2,60
21:1 0,4 0,84 3,00

Drietraps 30:1 0,3 1,28 4,40
37:1 0,2 1,64 6,60
37:1, gereduceerd 0,1 2,50 6,40

Varianten over-

brengingstrappen

rollerDrive bT100 RollerDrives

BT100Geluidsarme RollerDrive met eenvoudige aansturing

Transportrollen blz. 26 RollerDrives Overzicht blz. 82 MultizoneControl Z-Card BT blz. 112

Varianten  

tegenlagers  

en min.  

referentielengte
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Motoras Tegenlager

11 mm zeskant, verende as As met inwendige draad M8
Groeven

 

De RollerDrive BT100 is verkrijgbaar in twee versies:

• Motorkabel 5 m met open kabels

• Motorkabel met stekker passend voor Z-Card BT in de lengtes 1 m en 2 m

Motorkabeltoewijzing:

1
2

Pin Kleur Draad
1 Wit 24 V DC
2 Bruin Aarde

Motorstekkertoewijzing:

1

2

Pin Kleur Draad
1 Rood 24 V DC
2 Zwart Aarde

Motorkabel

Motorstekker

Maten en aansluitingen

De maten zijn afhankelijk van de gekozen as en het gekozen tegenlager. De referentielengte/bestellengte RL heeft 

geen referentiekant aan de transportrol en kan dus niet worden weergegeven. De inbouwlengte (EL) komt overeen 

met de binnenwerkse breedte tussen de zijwangprofielen. Alle maten in mm.

Motoras Tegenlager

11 mm zeskant, verende as As met inwendige draad M8
11 mm zeskant M12 x 1,5 Recht

Rondprofielsnaarkop

PolyVee Kop

Afmetingen

rollerDrive bT100 RollerDrives

BT100Geluidsarme RollerDrive met eenvoudige aansturing

Transportrollen blz. 26 RollerDrives Overzicht blz. 82 MultizoneControl Z-Card BT blz. 112

13,5 EL

5000

11

15,515.5

EL

11 

RL = EL - 11

EL

RL = EL - 11

11 

37,5

EL

Ø
 3

8

11

RL = EL - 37

37,5

EL

Ø
 3

8
RL = EL - 37

37,5

11

Ø
 4

3

EL

RL = EL - 37

37,537.5

EL

Ø
 4

3

RL = EL - 37

Ø
 3

8,
5

15,5min. 30 min. 55

max. 125

EL

11 

RL = EL - 11

Ø
 3

8,
5

min. 30 min. 35

max. 125

EL

11 

RL = EL - 11



88 89Materiaalspecificatie pagina 222    Ondersteuning bij het plannen vindt u terug in het planningsgedeelte pagina 168

Productkeuze

Met de volgende tabellen krijgt u een overzicht van de mogelijke varianten.

Transmissie
 

Reductieverhouding
 

Max. transportsnelheid Nominaal koppel Aanloopkoppel

m/s Nm Nm
Tweetraps 9:1 0,9 0,45 1,90

9:1, gereduceerd 0,7 0,70 2,60
21:1 0,4 0,84 3,00

Drietraps 30:1 0,3 1,28 4,40
37:1 0,2 1,64 6,60
37:1, gereduceerd 0,1 2,50 6,40

Transmissie
 

Buis
 

As
 

Min. referentielengte

mm
Tweetraps 2 groeven Inwendige draad M8 246

Zonder groeven Inwendige draad M8 203
Drietraps 2 groeven Inwendige draad M8 261

Zonder groeven Inwendige draad M8 218

Buismateriaal Staal, roestvast
Asmateriaal Staal, roestvast
Motoras M8 inwendige draad
Buisovertrek Pvc, 2 mm / Pvc, 5 mm
Lengte van de motorkabel 5 m

 

Q = Staal, roestvast; inwendige draad M8; kabel 5 m
Uitvoering motoras 

Identificatienummer  
RollerDrive 

Transmissie

Motoruitvoering 

A = 24 V BT100

D = 9:1
E = 9:1, gereduceerd
K = 21:1
N = 30:1
S = 37:1
T = 37:1, gereduceerd

Uitvoering buis

N7T = Staal, roestvast; 2 groeven

P6 = Inwendige draad M8; staal, roestvast
Uitvoering tegenlager

D =

Bouwgroep

8 = Lagerbouwgroep

Referentielengte RL 
in mm

8

N5F = Staal, roestvast; zonder groeven

8A P 6Q

Varianten over-

brengingstrappen

Overige  

varianten

Bestelnummer

Productomschrijving

• Mechanische commutatie (borstelmotor)

• Geïntegreerde oververhittingsbeveiliging

• 6 overbrengingstrappen

• Open kabels

• Beschermingsklasse IP66

Technische gegevens
Algemene technische gegevens  

Mechanisch vermogen 11 W
Geluidsniveau 47 dB(A)
Min. levensduur 6000 h
Max. draagvermogen bij een referentielengte van 300 tot 1000 mm 1100 N
Max. draagvermogen bij een referentielengte van 1010 tot 1500 mm 490 N

Elektrische gegevens  
Nominale spanning 24 V DC
Spanningsbereik 16 tot 28 V DC
Nullaststroom 0,6 A
Max. continustroom 1,3 A
Max. aanloopstroom 4,5 A
Toegestane spanningsrimpel < 5%, aanbevolen: < 1%
Beschermingsklasse IP66

Afmetingen  
Buisdiameter 50 mm
Wanddikte 1,5 mm
Max. referentielengte 1500 mm

Omgevingsomstandigheden  
Omgevingstemperatuur in bedrijf 0 tot +40 °C
Omgevingstemperatuur bij transport en opslag -20 tot +75 °C

rollerDrive bT100 ip66 RollerDrives

BT100 IP66

Afgedichte RollerDrive met eenvoudige aansturing  
voor gebruik in natte zones

Transportrollen blz. 26 RollerDrives Overzicht blz. 82 MultizoneControl Z-Card BT blz. 112

Varianten  

tegenlagers  

en min.  

referentielengte
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Maten en aansluitingen

De maten zijn afhankelijk van de gekozen as en het gekozen tegenlager. De referentielengte/bestellengte RL heeft 

geen referentiekant aan de transportrol en kan dus niet worden weergegeven. De inbouwlengte (EL) komt overeen 

met de binnenwerkse breedte tussen de zijwangprofielen. Alle maten in mm.

Motoras Tegenlager

As met inwendige draad M8
As met inwendige draad M8 Recht

2 groeven

Afmetingen

Motorkabeltoewijzing:

1
2

Pin Kleur Draad
1 Wit 24 V DC
2 Bruin Aarde

Motorkabel

rollerDrive bT100 ip66 RollerDrives

BT100 IP66

Afgedichte RollerDrive met eenvoudige aansturing  
voor gebruik in natte zones

Transportrollen blz. 26 RollerDrives Overzicht blz. 82 MultizoneControl Z-Card BT blz. 112
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Productkeuze

Met de volgende tabellen krijgt u een overzicht van de mogelijke varianten.

Reductieverhouding
 

Max. transportsnelheid Nominaal koppel Aanloopkoppel Stopkoppel

m/s Nm Nm Nm
4:1 3,93 0,20 0,49 0,16
9:1 1,75 0,45 1,10 0,36
12:1 1,31 0,61 1,46 0,48
16:1 0,98 0,81 1,95 0,64
24:1 0,65 1,21 2,92 0,96
36:1 0,44 1,82 4,38 1,44
48:1 0,33 2,42 5,85 1,92
64:1 0,25 3,23 7,80 2,56
96:1 0,16 4,84 11,69 3,84

Buis
 

As
 

Reductieverhouding
 

Min. referentielengte

mm
2 groeven 11 mm zeskant veeras 4:1 323

9:1 335
12:1 / 16:1 / 24:1 331
36:1 / 48:1 / 64:1 / 96:1 342

Inwendige draad M8 4:1 303
9:1 315
12:1 / 16:1 / 24:1 311
36:1 / 48:1 / 64:1 / 96:1 322

Zonder groeven 11 mm zeskant veeras 4:1 300
9:1 312
12:1 / 16:1 / 24:1 308
36:1 / 48:1 / 64:1 / 96:1 319

Inwendige draad M8 4:1 258
12:1 / 16:1 / 24:1 266
9:1 270
36:1 / 48:1 / 64:1 / 96:1 277

Poly-V-kop
Rondprofielsnaarkop

11 mm zeskant veeras 4:1 293
9:1 305
12:1 / 16:1 / 24:1 301
36:1 / 48:1 / 64:1 / 96:1 312

Inwendige draad M8 4:1 283
9:1 295
12:1 / 16:1 / 24:1 291
36:1 / 48:1 / 64:1 / 96:1 302

Tandriemkop
Kettingkop

Inwendige draad M8 4:1 275
9:1 287
12:1 / 16:1 / 24:1 283
36:1 / 48:1 / 64:1 / 96:1 294

Varianten over-

brengingstrappen

Productomschrijving

• Interne commutatie-elektronica (borstelloze motor)

• 9 overbrengingstrappen

• Constante transportsnelheid

• Retourenergie tijdens het remmen (zie ook blz. 197)

• Elektronische fixeerrem

• Motorkabel met 5-polige snap-instekker

Technische gegevens
Algemene technische gegevens  

Mechanisch vermogen 32 W
Geluidsniveau 55 dB(A)
Min. levensduur 20 000 h
Max. draagvermogen bij een referentielengte van 300 tot 1000 mm 1100 N
Max. draagvermogen bij een referentielengte van 1010 tot 1500 mm 490 N

Elektrische gegevens  
Nominale spanning 24 V DC
Spanningsbereik 18 tot 28 V DC
Nullaststroom 0,4 A
Nominale stroom 2,0 A
Max. aanloopstroom 5,0 A
Toegestane spanningsrimpel < 5%, aanbevolen: < 1%
Beschermingsklasse IP54

Afmetingen  
Buisdiameter 50 mm
Wanddikte 1,5 mm
Max. referentielengte 1500 mm

Omgevingsomstandigheden  
Omgevingstemperatuur in bedrijf 0 tot +40 °C
Omgevingstemperatuur bij transport en opslag -30 tot +75 °C
Max. luchtvochtigheid 90%, niet condenserend

rollerDrive eC310 RollerDrives

EC310RollerDrive met lange levensduur voor een breed toepassingsgebied

Transportrollen blz. 26 RollerDrives Overzicht blz. 82 DriveControls Overzicht blz. 102

Varianten  

tegenlagers  

en min.  

referentielengte
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Maten en aansluitingen

De maten zijn afhankelijk van de gekozen as en het gekozen tegenlager. De referentielengte/bestellengte RL heeft 

geen referentiekant aan de transportrol en kan dus niet worden weergegeven. De inbouwlengte (EL) komt overeen 

met de binnenwerkse breedte tussen de zijwangprofielen. Alle maten in mm.

Motoras Tegenlager

11 mm zeskant, verende as As met inwendige draad M8
11 mm Zeskant M12 x 1 Recht

Rondprofielsnaarkop

PolyVee Kop

Afmetingen

Buismateriaal Staal, roestvast / Staal, verzinkt
Asmateriaal Staal, roestvast / Staal, verzinkt
Motoras 11 mm met zeskant en schroefdraad M12 x 1
Buisovertrek Pvc, 2 mm / Pvc, 5 mm
Lengte van de motorkabel 0,48 m

V = Staal, roestvast; 11 mm zeskant met uitwendige draad M12 x 1; 
   kabel 0,48 m

Uitvoering motoras 

Identificatienummer  
RollerDrive 

Transmissie

Motoruitvoering 

4 = 24 V EC310

A =  4:1
D =  9:1
F = 12:1

L =  24:1
Q = 36:1

JAA = Staal, verzinkt; diameter 50 x 1,5 mm; zonder groeven
Uitvoering buis

JAD = Staal, verzinkt; diameter 50 x 1,5 mm; 1 groef
JAE = Staal, verzinkt; diameter 50 x 1,5 mm; 2 groeven
NAA = Staal, roestvast; diameter 50 x 1,5 mm; zonder groeven
NAD = Staal, roestvast; diameter 50 x 1,5 mm; 1 groef
NAE = Staal, roestvast; diameter 50 x 1,5 mm; 2 groeven

FT = Inwendige draad M8; staal, roestvast
Uitvoering tegenlager

SL = 11 mm verende as; staal, verzinkt
SS = 11 mm zeskant verende as; staal, roestvast
PS = Poly-V-kop; 11 mm zeskant verende as; staal, verzinkt
PF = Poly-V-kop; inwendige draad M8; staal, verzinkt
RS = Rondprofielsnaarkop; 11 mm zeskant verende as; 

    staal, verzinkt
RF = Rondprofielsnaarkop; inwendige draad M8; staal, verzinkt

Bouwgroep

6 = Lagerbouwgroep

Rollengte RL
in mm

8 6

H = 16:1

SF = Kettingkop; steek 3/8''; 20 tanden;  
         inwendige draad M8; staal, verzinkt
TF = Tandriemkop; steek 8; 18 tanden;  
         inwendige draad M8; staal, verzinkt

4 AV

V = 48:1
X = 64:1
Z = 96:1

Overige  

varianten

Bestelnummer

rollerDrive eC310 RollerDrives

EC310RollerDrive met lange levensduur voor een breed toepassingsgebied

Transportrollen blz. 26 RollerDrives Overzicht blz. 82 DriveControls Overzicht blz. 102

16,1 EL

480

5
11

15,515.5

EL

11 

RL = EL - 10

EL

RL = EL - 10

11 

37,5

EL

Ø
 3

8

11

RL = EL - 36

37,5

EL

Ø
 3

8

RL = EL - 36

37,5

11

Ø
 4

3

EL

RL = EL - 36

37,537.5

EL

Ø
 4

3

RL = EL - 36
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Motoras Tegenlager

11 mm zeskant, verende as As met inwendige draad M8

Tandriemkop

2 groeven

Motorstekkertoewijzing:

Pin Kleur Draad
1 Bruin +24 V DC
2 Wit Draairichting
3 Blauw Aarde
4 Zwart Foutuitgang
5 Grijs Analoge snelheidsingang

Motorstekker

rollerDrive eC310 RollerDrives

EC310RollerDrive met lange levensduur voor een breed toepassingsgebied

Transportrollen blz. 26 RollerDrives Overzicht blz. 82 DriveControls Overzicht blz. 102

Ø
 4

5,
8

27,5

41

EL

RL = EL - 40

Ø
 3

8,
5

15,5min. 30 min. 55

max. 125

EL

11 

RL = EL - 10

Ø
 3

8,
5

min. 30 min. 35

max. 125

EL

11 

RL = EL - 10
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Productkeuze

Met de volgende tabellen krijgt u een overzicht van de mogelijke varianten.

Reductieverhouding
 

Max. transportsnelheid Nominaal koppel Aanloopkoppel Stopkoppel

m/s Nm Nm Nm
4:1 3,93 0,20 0,49 0,16
9:1 1,75 0,45 1,10 0,36
12:1 1,31 0,61 1,46 0,48
16:1 0,98 0,81 1,95 0,64
24:1 0,65 1,21 2,92 0,96
36:1 0,44 1,82 4,38 1,44
48:1 0,33 2,42 5,85 1,92
64:1 0,25 3,23 7,80 2,56
96:1 0,16 4,84 11,69 3,84

Buis
 

As
 

Reductieverhouding
 

Min. referentielengte

mm
2 groeven Inwendige draad M8 4:1 303

9:1 315
12:1 / 16:1 / 24:1 311
36:1 / 48:1 / 64:1 / 96:1 322

Zonder groeven Inwendige draad M8 4:1 255
9:1 267
12:1 / 16:1 / 24:1 263
36:1 / 48:1 / 64:1 / 96:1 274

Buismateriaal Staal, roestvast
Asmateriaal Staal, roestvast
Motoras 11 mm met zeskant en schroefdraad M12 x 1
Buisovertrek Pvc, 2 mm / Pvc, 5 mm
Lengte van de motorkabel 0,48 m

W = Staal, roestvast; 11 mm zeskant met uitwendige draad M12 x 1; kabel 0,48 m
Uitvoering motoras 

Identificatienummer  
RollerDrive 

Motoruitvoering 

4 = 24 V EC310

Uitvoering buis

N7T = Staal, roestvast; 2 groeven

P6 = Inwendige draad M8; staal, roestvast
Uitvoering tegenlager 

Bouwgroep

8 = Lagerbouwgroep

Referentielengte RL 
in mm

8 8

N5F = Staal, roestvast; zonder groeven

4                W P 6    

Transmissie

A =  4:1
D =  9:1
F = 12:1

L =  24:1
Q = 36:1

H = 16:1

V = 48:1
X = 64:1
Z  = 96:1

Varianten over-

brengingstrappen

Overige  

varianten

Bestelnummer

Productomschrijving

• Interne commutatie-elektronica (borstelloze motor)

• 9 overbrengingstrappen

• Constante transportsnelheid

• Retourenergie tijdens het remmen (zie ook blz. 197)

• Elektronische fixeerrem

• Motorkabel met 5-polige snap-instekker

Technische gegevens
Algemene technische gegevens  

Mechanisch vermogen 32 W
Geluidsniveau 55 dB(A)
Min. levensduur 20 000 h
Max. draagvermogen bij een referentielengte van 300 tot 1000 mm 1100 N
Max. draagvermogen bij een referentielengte van 1010 tot 1500 mm 490 N

Elektrische gegevens  
Nominale spanning 24 V DC
Spanningsbereik 18 tot 28 V DC
Nullaststroom 0,4 A
Nominale stroom 2,0 A
Max. aanloopstroom 5,0 A
Toegestane spanningsrimpel < 5%, aanbevolen: < 1%
Beschermingsklasse IP66

Afmetingen  
Buisdiameter 50 mm
Wanddikte 1,5 mm
Max. referentielengte 1500 mm

Omgevingsomstandigheden  
Omgevingstemperatuur in bedrijf 0 tot +40 °C
Omgevingstemperatuur bij transport en opslag -30 tot +75 °C

rollerDrive eC310 ip66 RollerDrives

EC310 IP66

Afgedichte RollerDrive met eenvoudige aansturing  
voor gebruik in natte zones

Transportrollen blz. 26 RollerDrives Overzicht blz. 82 DriveControls Overzicht blz. 102

Varianten  

tegenlagers  

en min.  

referentielengte



100 101Materiaalspecificatie pagina 222    Ondersteuning bij het plannen vindt u terug in het planningsgedeelte pagina 168

Motorstekkertoewijzing:

Pin Kleur Draad
1 Bruin +24 V DC
2 Wit Draairichting
3 Blauw Aarde
4 Zwart Foutuitgang
5 Grijs Analoge snelheidsingang

MotorstekkerMaten en aansluitingen

De maten zijn afhankelijk van de gekozen as en het gekozen tegenlager. De referentielengte/bestellengte RL heeft 

geen referentiekant aan de transportrol en kan dus niet worden weergegeven. De inbouwlengte (EL) komt overeen 

met de binnenwerkse breedte tussen de zijwangprofielen. Alle maten in mm.

Motoras Tegenlager

As met inwendige draad M8
11 mm Zeskant M12 x 1 Recht

2 groeven

Afmetingen

rollerDrive eC310 ip66 RollerDrives

EC310 IP66

Afgedichte RollerDrive met eenvoudige aansturing  
voor gebruik in natte zones

Transportrollen blz. 26 RollerDrives Overzicht blz. 82 DriveControls Overzicht blz. 102

EL15

480

10

EL

RL = EL - 15

15 

10 

Ø
 3

8,
5

min. 30 min. 30

max. 125

EL

15 

RL = EL - 15

10 
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D r i v e C o n T r o l s  o v e r z i C h T
 DriveControl 20 DriveControl 54 ZoneControl Z-Card BT

Toepassing Motoraansturing Motoraansturing Multizonebesturing Multizonebesturing

Stuwdrukvrij 
transport ü ü

RollerDrive EC310 IP66 blz. 98
EC310 blz. 92

EC310 IP66 blz. 98
EC310 blz. 92

EC310 IP66 blz. 98
EC310 blz. 92

BT100 blz. 84

Beschermings-
klasse IP20 IP54 IP20 IP54

 blz. 104 blz. 106 blz. 108 blz. 112

DriveControls

Overzicht

RollerDrives blz. 82 Overige transportelementen en accessoires blz. 134
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Maten en aansluitingen

6,
5

6,
5

2,56.
5

6.
5

2.5

6118

130

55

24

108Ø
 6

42

1

2 4

3

Pos. 1 RollerDrive Aansluiting
1 +24 V DC
2 Draairichting
3 Aarde
4 Foutingang
5 Analoge snelheidsuitgang

Pos. 2 Spanningstoevoer ingang
1 +24 V DC
2 Aarde

Pos. 3 Ingangen/uitgangen
1 Gemeenschappelijke signaalaarde
2 24 V-ingang
3 Foutuitgang
4 Draairichting
5 Snelheid C
6 Snelheid B
7 Snelheid A

Pos. 4 Spanningstoevoer uitgang
1 Aarde
2 +24 V DC

Productomschrijving

De DriveControl 20 is de universele interface voor de RollerDrive EC310. Met DIP-schakelaars kunnen de snelheid 

in 15 stappen en de draairichting worden ingesteld. Als interface voor een bovenliggende besturing worden optisch 

ontkoppelde, digitale I/O‘s gebruikt. Hierdoor kunnen bijv. de draairichting of de snelheid in 7 stappen vanaf een 

PLC worden ingesteld. De remenergie van de RollerDrive wordt teruggevoed in het 24 V-net. Met een ingebouwde 

rem-chopper (spanningsonafhankelijk geschakelde lastweerstand) wordt de retourspanning van de RollerDrive 

EC310 begrensd tot 30 V.

• Snelheidsinstelling (intern 15-voudig, extern 7-voudig via I/O)

• Draairichtingskeuze

• Startsignaalingang (optisch ontkoppeld)

• Draairichtingsignaalingang (optisch ontkoppeld)

• Foutsignaaluitgang (optisch ontkoppeld)

• Statusweergave via leds

• Schakellogica NPN en PNP

Technische gegevens
Elektrische gegevens  

Nominale spanning 24 V DC
Spanningsbereik 18 tot 26 V DC
Toegestane spanningsrimpel 3%, aanbevolen: < 1%
Nominale stroom 2,0 A
Max. aanloopstroom 5,0 A
Zekering aanwezig, niet verwisselbaar
Beschermingsklasse IP20

Omgevingsomstandigheden  
Omgevingstemperatuur in bedrijf 0 tot +40 °C
Omgevingstemperatuur bij transport en opslag -20 tot +75 °C
Max. temperatuurwijziging 1% in 3 uur; 2 cycli conform IEC 60068-2-14
Max. luchtvochtigheid 90%, niet condenserend

Kabeldiameters  
Spanningstoevoer Soepel, 1,5 mm² (AWG 16)
Ingangen/uitgangen (I/O) Soepel, 0,08 tot 0,5 mm² (AWG 28 t/m 20)

Soepel, 1,5 mm² (AWG 16)

De werkelijke stroom in de applicatie is afhankelijk van het transportgewicht, de transportsnelheid en het aantal cycli.

Bestelnummer: 89RA

Eigenschappen

Functies

DriveConTrol 20 DriveControl

DriveControl 20De universele interface voor de RollerDrive EC310

DriveControls Overzicht blz. 102 RollerDrive EC310 blz. 92 RollerDrive EC310 IP66 blz. 98
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Maten en aansluitingen

Ø
 4

,5

27,298104

8

70

120

8

1

3

2

Pos. 1 RollerDrive Aansluiting
1 +24 V DC
2 Draairichting
3 Aarde
4 Foutingang
5 Analoge snelheidsuitgang

Pos. 2 Ingangen/uitgangen
1 Gemeenschappelijke signaalaarde
2 24 V-ingang
3 Foutuitgang
4 Draairichting
5 Snelheid C
6 Snelheid B
7 Snelheid A

Pos. 3 Spanningstoevoer
1 Aarde
2 +24 V DC
3 Aarde
4 +24 V DC

Productomschrijving

De DriveControl 54 is de universele interface voor de RollerDrive EC310. Met DIP-schakelaars kunnen de snelheid 

in 15 stappen en de draairichting worden ingesteld. Als interface voor een bovenliggende besturing worden optisch 

ontkoppelde, digitale I/O‘s gebruikt. Hierdoor kunnen bijv. de draairichting of de snelheid in 7 stappen vanaf een 

PLC worden ingesteld. De remenergie van de RollerDrive wordt teruggevoed in het 24 V-net. Met een ingebouwde 

rem-chopper (spanningsonafhankelijk geschakelde lastweerstand) wordt de retourspanning van de RollerDrive 

EC310 begrensd tot 30 V.

• Snelheidsinstelling (intern 15-voudig, extern 7-voudig via I/O)

• Draairichtingskeuze

• Startsignaalingang (optisch ontkoppeld)

• Draairichtingsignaalingang (optisch ontkoppeld)

• Foutsignaaluitgang (optisch ontkoppeld)

• Statusweergave via leds

• Schakellogica NPN en PNP

• Afgedichte kabeldoorvoeren

Technische gegevens
Elektrische gegevens  

Nominale spanning 24 V DC
Spanningsbereik 18 tot 26 V DC
Toegestane spanningsrimpel 3%, aanbevolen: < 1%
Nominale stroom 2,0 A
Max. aanloopstroom 5,0 A
Zekering aanwezig, niet verwisselbaar
Beschermingsklasse IP54

Omgevingsomstandigheden  
Omgevingstemperatuur in bedrijf -28 tot +40 °C
Omgevingstemperatuur bij transport en opslag -30 tot +80 °C
Max. temperatuurwijziging 1% in 3 uur; 2 cycli conform IEC 60068-2-14
Max. luchtvochtigheid 90%, niet condenserend

Kabeldiameters  
Spanningstoevoer Soepel, 1,5 mm² (AWG 16)
Ingangen/uitgangen (I/O) Soepel, 0,08 tot 0,5 mm² (AWG 28 t/m 20)

Soepel, 1,5 mm² (AWG 16)

De werkelijke stroom in de applicatie is afhankelijk van het transportgewicht, de transportsnelheid en het aantal cycli.

Bestelnummer: 89RB

Eigenschappen

Functies

DriveConTrol 54 DriveControl

DriveControl 54De universele interface voor de RollerDrive EC310

DriveControls Overzicht blz. 102 RollerDrive EC310 blz. 92 RollerDrive EC310 IP66 blz. 98
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Technische gegevens
Elektrische gegevens  

Nominale spanning 24 V DC
Spanningsbereik 18 tot 26 V DC
Toegestane spanningsrimpel 3%, aanbevolen: < 1%
Nominale stroom 2,0 A
Max. aanloopstroom 5,0 A
Zekering aanwezig, niet verwisselbaar
Beschermingsklasse IP20

Omgevingsomstandigheden  
Omgevingstemperatuur in bedrijf 0 tot +40 °C
Omgevingstemperatuur bij transport en opslag -20 tot +75 °C
Max. temperatuurwijziging 1% in 3 uur; 2 cycli conform IEC 60068-2-14
Max. luchtvochtigheid 90%, niet condenserend

Kabeldiameters  
Spanningstoevoer Soepel, 1,5 mm² (AWG 16)
Ingangen/uitgangen (I/O) Soepel, 0,08 tot 0,5 mm² (AWG 28 t/m 20)

Soepel, 1,5 mm² (AWG 16)

De werkelijke stroom in de applicatie is afhankelijk van het transportgewicht, de transportsnelheid en het aantal cycli.

Bestelnummer: 89RC

Productomschrijving

De ZoneControl is de éénzonebesturing voor de RollerDrive EC310. Met de ZoneControl kunnen autarkische, 

stuwdrukloze transportinstallaties worden opgebouwd die geen bovenliggende besturing nodig hebben. Via digitale 

in- en uitgangen (I/O‘s) kunnen extra functies worden gerealiseerd evenals de communicatie met de voor- en 

achterliggende transporttechniek. Voor het opbouwen van een transportinstallatie zijn geen DriveControls nodig 

omdat hun functie is geïntegreerd in de ZoneControls.

Voor aansluitingen op de I/O‘‘s en de spanningstoevoer kan een eenvoudige schakeldraad worden gebruikt.

Communicatiekabel: Gangbare Cat-5-kabel (ethernetkabel bekend van het computergebied).

De ZoneControl kan via DIP-schakelaars eenvoudig worden geconfigureerd. Er zijn twee verschillende 

transportmodi beschikbaar: Afzonderlijk transport en bloktransport.

• Logica voor stuwdrukvrij transporteren (incl. initialisatie)

• Communicatie met voor- en nageschakelde component via een Peer-to-Peer verbinding

• Snelheidsinstelling
 - DIP-schakelaar (per stuwplaats)
 - Extern analoog signaal (voor het gehele transporttraject)

• Draairichtinginstelling van de RollerDrive
 - DIP-schakelaars
 - Extern digitaal signaal

• Statusweergave-led

• Aansluiting zonesensor

• Aansluiting startsensor

• Schakellogica NPN en PNP

• Inschakelen van een tweede RollerDrive, status uitlezen, starten en stoppen van afzonderlijke zones via I/O‘s

• Legen, foutsignalering, alle gekoppelde zones via I/O‘s

• Alle signalen zijn gerefereerd aan de aarde van de spanningstoevoer 

Eigenschappen

Plannings- 

aanwijzing

Configuratie

Functies

zoneConTrol DriveControl

ZoneControlDe accumulatietransportlogica voor RollerDrive EC310

DriveControls Overzicht blz. 102 RollerDrive EC310 blz. 92 RollerDrive EC310 IP66 blz. 98
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Maten en aansluitingen

6,
5

6,
5

2,5

6118

130

55

24

108Ø
 6

42

1

2

3

5

4

Pos. 1 RollerDrive Aansluiting
1 +24 V DC
2 Draairichting
3 Aarde
4 Foutingang
5 Analoge snelheidsuitgang

Pos. 2 Startsensor
1 +24 V DC
2 Sensorsignaalingang
3 Aarde

Pos. 3 Zonesensor
1 +24 V DC
2 Sensorsignaalingang
3 Aarde

Pos. 4 Voeding
1 Aarde
2 +24 V DC

Pos. 5 Ingangen/uitgangen
1 Startsignaal voor 2e RollerDrive in zone
2 Vrijmaaksignaal
3 Snelheid (centraal)
4 Draairichting (centraal)
5 Foutuitgang
6 Zonestatus
7 Zonestart
8 Zonestop

Opbouw

Afb.: Aansluitschema van een ZoneControl voor 3 transportzones

1 Zone 1

2 Zone 2

3 Zone 3

4 Transportrichting

5 ZoneControl

6 Zonesensor

7 RollerDrive

8 +24 V DC spanningstoevoer

9 Peer-to-peer-verbinding

10 Transportgoed

zoneConTrol DriveControl

ZoneControlDe accumulatietransportlogica voor RollerDrive EC310

DriveControls Overzicht blz. 102 RollerDrive EC310 blz. 92 RollerDrive EC310 IP66 blz. 98
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Afmetingen

Opbouw

A B C D

Afb.: Typische Z-Card-transportconfiguratie

1 Gebied

2 Transportrichting

3 Transportgoed

4 RollerDrive

5 Sensor

6 Easy-Bus-communicatiebekabeling

7 Z-Card

8 +24 V DC/aarde

Productomschrijving

Als 4-zonebesturing is de Z-Card een zeer flexibel systeem. Daarmee kunnen in combinatie met RollerDrive BT100 

stuwdrukvrije transportinstallaties volledig conform beschermingsklasse IP54 worden opgebouwd.

Er worden geen kabels bij de Z-Card geleverd. Deze moeten uit de accessoires worden geselecteerd (zie Kabel 

voor Z-Card blz. 166).

Voor het gebruik van de Z-Card BT zijn er speciale RollerDrive BT met verschillende kabellengten en stekkers 

beschikbaar. Dit ontwerp is bijzonder goed geschikt voor installatieonderdelen met een lage doorvoer.

De Z-Card kan zeer eenvoudig op verschillende transportmodi worden geconfigureerd met behulp van een 

draaicodeer- en schuifschakelaar. Er zijn verschillende transportmodi beschikbaar:

• Bloktransport of afzonderlijk transport

• Afzonderlijk transport met integratie van externe signalen via in/uitgangen

• Motorstarter zonder logica

• Accumulatiefunctie voor max. 4 RollerDrives BT

• Snelheidsinstelling met draaicodeerschakelaar

• Interface met externe besturingen met optisch ontkoppelde in/uitgang

• Foutsignalering

• Schakellogica NPN of PNP

Technische gegevens
Elektrische gegevens  

Nominale spanning 24 V DC
Spanningsbereik 20 tot 28 V DC
Zekering 8 A, traag
Beschermingsklasse IP54

Omgevingsomstandigheden  
Omgevingstemperatuur in bedrijf 0 tot +50 °C
Omgevingstemperatuur bij transport en opslag -20 tot +75 °C
Max. temperatuurwijziging 1% in 3 uur; 2 cycli conform IEC 60068-2-14
Max. luchtvochtigheid 90%, niet condenserend

De werkelijke stroom in de applicatie is afhankelijk van het transportgewicht, de transportsnelheid en het aantal cycli.

Bestelnummer: 89Z1

Eigenschappen

Plannings- 

aanwijzing

Configuratie

Functies

mulTizoneConTrol  
z-CarD bT MultizoneControl

Z-Card BTDe MultizoneControl voor RollerDrive BT100

DriveControls Overzicht blz. 102 RollerDrive BT100 blz. 84
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Producten voor zware transportgoederen

Transportrollen De basis voor elke roltransportinstallatie blz. 116

oplossingen voor zware 
TransporTgoeDeren

Met dit productassortiment kunt u roltransportinstallaties voor zware 
transportgoederen realiseren, bijvoorbeeld voor pallets, roosterbakken of 
zware stalen bakken uit de automobielindustrie met transportgewichten tot 
1500 kg en transportsnelheden tot 0,5 m/s. Het maximale draagvermogen van 
deze producten bedraagt 5000 N per transportrol.

Overzicht

Oplossingen voor lichte transportgoederen blz. 8 ...voor middelzware transportgoederen blz. 24
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o v e r z i C h T  T r a n s p o r T r o l l e n
 Transportrol voor zware lasten Transportrol voor zware lasten Transportrol voor zware lasten Transportrol voor zware lasten

 Serie 1450 Serie 3560 Serie 3600 Serie 3950

Max.  
draagvermogen 5000 N 3000 N 3500 N 5000 N

Toepassing Zwaartekracht Vaste aandrijving Vaste aandrijving Vaste aandrijving

Buisdiameter 80 / 89 mm 60 mm 80 / 89 mm 80 / 89 mm

Aandrijfconcepten     

Zwaartekracht ü  

Ketting ü ü ü

Tandriem   ü

Materiaal  
aandrijfelement – Staal Technische polymeren Staal

 blz. 118 blz. 122 blz. 126 blz. 130

Transportrollen

Overzicht

Transportrollen voor lichte transportgoederen blz. 10 ...voor middelzware transportrollen blz. 26
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Technische gegevens
Algemene technische gegevens  

Max. draagvermogen 5000 N
Max. transportsnelheid 0,80 m/s
Temperatuurbereik -5 tot +40 °C
Temperatuurbereik voor stalen rolbasis -28 tot +80 °C

Materialen  
Rolbasis Polyamide
Afdichting Polyamide
Kogel 6205 2RZ

Het draagvermogen is gebaseerd op een hypothetische belasting en oppervlaktebelasting.

Asuitvoering inwendige draad

Buismateriaal Kogellager Ø buis Ø as Max. draagvermogen in N

mm mm bij inbouwlengte in mm

200 1000 1200 1400 1600 1800 2000
Staal, verzinkt 6205 2RZ 80 x 2 20 5000 5000 4400 3200 2440 1920 1550

80 x 3 20 5000 5000 5000 4630 3520 2770 2240
89 x 3 20 5000 5000 5000 5000 4910 3860 3120

Draagvermogen

Productomschrijving

• Universele transportrol voor zware lasten
 - Draagvermogen tot 5000 N

• Stille transportrol
 - Precisiekogellager, rolbasis en afdichting van polyamide

• Bescherming van het kogellager tegen grof vuil en water
 - Extra lip voor afgedichte precisiekogellagers

• Axiale belastingen mogelijk
 - Opvangen van de axiale lasten door kogellagers

• Gemakkelijk vanaf de zijkant opschuiven van transportgoederen
 - Afgeronde buiseinden

• Bedrijfsintern transportsysteem voor bakken

• Zwaartekrachtrollenbanen voor pallets, stalen containers, enz.

• Afgedichte precisiekogellagers (6205 2RZ)

• Vormsluitende axiale borging van rolbasis, kogellager en afdichting

• Stalen rolbasis als variant voor diepkoeltoepassingen

• Platform 1450

Voordelen voor 

de klant

Toepassingen

Eigenschappen

Bijbehorend 

platform

TransporTrol  
voor zware lasTen  

serie  1450
Transportrollen

Zwaartekracht

Serie 1450Universele en stabiele zwaartekrachttransportrol voor zware lasten

Overzicht transportrollen blz. 116  Overige transportelementen en accessoires blz. 134
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Productkeuze

Asuitvoering inwendige draad

Buis Kogellager
 

As

Bestelnummer

Materiaal Ø mm Ø 20 mm (M10 x 20) Ø 20 mm (M12 x 20)
Staal, verzinkt 80 x 2,0 6205 2RZ 1.450.JAC.S12 1.450.JAC.S03

80 x 3,0 6205 2RZ 1.453.J8A.S12 1.453.J8A.S03
89 x 3,0 6205 2RZ 1.455.J8B.S12 1.455.J8B.S03

Geef niet alleen het bestelnummer op maar ook referentielengte RL en eventueel de maten voor de buisovertrek.

Voorbeeld voor een bestelnummer: 1.453.J8A.S03 - 490

Dit bestelnummer verwijst naar een transportrol uit de serie 1450, Ø buis 80 x 3 mm, Ø as 20 mm, as met 

inwendige draad en referentielengte 490 mm. Referentielengte RL kunt u terugvinden in de maattabel voor de as 

met inwendige draad: RL = EL - 10. Met de axiale speling van 0,5 mm per zijde is al rekening gehouden. De vrije 

nominale breedte van uw transportinstallatie bedraagt 500 mm, dit komt overeen met de inbouwlengte EL, d.w.z. 

de referentielengte bedraagt: 500 - 10 = 490 mm. 

RL Referentielengte/bestellengte
EL Inbouwlengte
AGL Totale aslengte

 

Maten voor een as met inwendige draad

Ø as
mm

Draad
mm

Ø buis
mm

RL
mm

20 M10/12 x 20 80/89 EL - 10

Standaards

Aanwijzing bij 
bestellingen

Bestelvoorbeeld

Afmetingen

Opties
In aanvulling op onze standaards bieden wij u op aanvraag de volgende opties aan:

• Flenzen

• Buisovertrekken voor Ø 80 mm
 - Elastische pvc slang
 - Rubberen overtrekken

• Stalen rolbasis voor diepkoeltoepassingen bij -28 °C tot +80 °C

TransporTrol  
voor zware lasTen  

serie  1450
Transportrollen

Zwaartekracht

Serie 1450Universele en stabiele zwaartekrachttransportrol voor zware lasten

Overzicht transportrollen blz. 116  Overige transportelementen en accessoires blz. 134

0,50,5 0.50.5

5 RL 5

EL = AGL
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Technische gegevens
Algemene technische gegevens  

Max. draagvermogen 3000 N
Max. transportsnelheid 1,2 m/s
Temperatuurbereik -5 tot +40 °C

Materialen  
Rolbasis Polyamide
Aandrijfkop Staal
Afdichting Polyamide
Kogellager Staal 6003 2RZ

Het draagvermogen is afhankelijk van de referentielengte.

Asuitvoering inwendige draad

Buismateriaal Ø buis Ø as Max. draagvermogen in N

mm mm bij inbouwlengte in mm

200 900 1000 1100 1300 1500
Staal, verzinkt 60 x 3 17 3000 3000 2910 2160 1290 830

Draagvermogen

Productomschrijving

• Stabiele, vast aangedreven transportrol
 - Vastgelaste kettingwielen van staal, stalen buis 60 x 3 mm

• Versteviging van de transportinstallatie door stabiele, doorlopende assen
 - As met inwendige draad Ø 17 mm

• Kleine rolafstanden mogelijk
 - Ø 60 mm en tangentiale aandrijving

• Gemakkelijk vanaf de zijkant opschuiven van transportgoederen
 - Afgeronde buiseinden

• Bedrijfsintern aangedreven transport van zware transportgoederen waarbij kleine rolsteken nodig zijn

• Pallets, stalen bakken zonder doorlopende klossen

• Afgedichte precisiekogellagers (6003 2RZ)

• Kettingwielen van staal, aan de buis gelast

• Na het lassen thermisch verzinkt

• Platform 1700

Voordelen voor 

de klant

Toepassingen

Eigenschappen

Bijbehorend 

platform

TransporTrol  
voor zware lasTen  

serie  3560
Transportrollen
Vaste 
aandrijving
Serie 3560Stabiele vaste aandrijving voor kleine rolsteken

Overzicht transportrollen blz. 116  Overige transportelementen en accessoires blz. 134
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Maten voor 2 stalen kettingwielen

 
 
 
Opties
In aanvulling op onze standaards bieden wij u op aanvraag de volgende opties aan:

• Flenzen

• Buisovertrekken
 - Elastische pvc slang
 - Rubberen overtrekken

Productkeuze

Asuitvoering inwendige draad

Buis Kogellager

 

As

Bestelnummer

Materiaal Ø mm Overbrenging Ø 17 mm (M12 x 20)
Staal, verzinkt 60 x 3,0 Stalen kettingwiel 5/8″, Z = 13 6003 2RZ 3.56W.JDC.RAJ

2 stalen kettingwielen 5/8″, Z = 13 6003 2RZ 3.56W.JDB.RAL

Geef niet alleen het bestelnummer op maar ook referentielengte RL en eventueel de maten voor de buisovertrek.

Voorbeeld voor een bestelnummer: 3.56A.JDC.RAJ - 464

Dit bestelnummer verwijst naar een transportrol uit de serie 3560, Ø buis 60 mm, stalen kettingwiel 5/8”, Z = 13, 

Ø as 17 mm, as met inwendige draad en referentielengte  464 mm. De referentielengte RL kunt u terugvinden in 

de maattekening: RL = EL - 36. Met de axiale speling aan de zijdes van 1 mm en 0,5 mm is al rekening gehouden. 

De vrije nominale breedte van uw transportinstallatie bedraagt 500 mm, dit komt overeen met de inbouwlengte EL, 

d.w.z. de referentielengte bedraagt: 500 - 36 = 464 mm. 

RL Referentielengte/bestellengte*
EL Inbouwlengte
AGL Totale aslengte

 

*De referentielengte/bestellengte RL heeft geen referentiekant aan de transportrol en kan dus niet worden 

weergegeven.

Maten voor stalen kettingwiel

Standaards

Aanwijzing bij 
bestellingen

Bestelvoorbeeld

Afmetingen

TransporTrol  
voor zware lasTen  

serie  3560
Transportrollen
Vaste 
aandrijving
Serie 3560Stabiele vaste aandrijving voor kleine rolsteken

Overzicht transportrollen blz. 116  Overige transportelementen en accessoires blz. 134
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Productkeuze

Asuitvoering inwendige draad

Buis Kogellager

 

As

Bestelnummer

Materiaal Ø mm Overbrenging Ø 20 mm  
(M12 x 20)  
zonder flens

Ø 20 mm  
(M12 x 20)  
met flens

Staal, verzinkt 80 x 3,0 Tandriemkop 6205 2RZ
6204 2RZ

3.6AZ.J8E.S38 3.6AZ.J8D.S38

Kunststof kettingwiel 5/8″, Z = 18 6205 2RZ
6204 2RZ

3.6AJ.J8E.S42 3.6AJ.J8D.S42

Kunststof kettingwiel 5/8″, Z = 15 6205 2RZ
6204 2RZ

3.6AC.J8E.S42 3.6AC.J8D.S42

2 kunststof kettingwielen 5/8″, Z = 18 6205 2RZ
6204 2RZ

3.6AK.J8E.S38 3.6AK.J8D.S38

2 kunststof kettingwielen 5/8″, Z = 15 6205 2RZ
6204 2RZ

3.6AD.J8E.S38 3.6AD.J8D.S38

89 x 3,0 Tandriemkop 6205 2RZ
6204 2RZ

3.6AX.J90.S38 3.6AX.J8C.S38

Kunststof kettingwiel 5/8″, Z = 18 6205 2RZ
6204 2RZ

3.6AL.J90.S42 3.6AL.J8C.S42

Kunststof kettingwiel 5/8″, Z = 15 6205 2RZ
6204 2RZ

3.6AE.J90.S42 3.6AE.J8C.S42

2 kunststof kettingwielen 5/8″, Z = 18 6205 2RZ
6204 2RZ

3.6AM.J90.S38 3.6AM.J8C.S38

2 kunststof kettingwielen 5/8″, Z = 15 6205 2RZ
6204 2RZ

3.6AF.J90.S38 3.6AF.J8C.S38

In aanvulling op onze standaards bieden wij u op aanvraag de volgende opties aan (zie volgende dubbele bladzijde).

Voorbeeld voor een bestelnummer: 3.6AC.J8E.S42 - 464

Dit bestelnummer verwijst naar een transportrol uit de serie 3600, staal, verzinkt, Ø buis 80 mm, kunststof 

kettingwiel 5/8“, Z = 15, Ø“as 20 mm, as met inwendige draad zonder flens en referentielengte  464 mm.  

De referentielengte RL kunt u terugvinden in de maattekening: RL = EL - 36. Met de axiale speling van 0,5 mm per 

zijde is al rekening gehouden. De vrije nominale breedte van uw transportinstallatie bedraagt 500 mm, dit komt 

overeen met de inbouwlengte EL, d.w.z. de referentielengte bedraagt: 500 - 36 = 464 mm.

Standaards

Bestelvoorbeeld

Productomschrijving

• Zeer geluidsarme loop
 - Aandrijfkoppen van met glasvezel versterkt, taai-elastisch polyamide

• Ten opzichte van de buis tegen verdraaiing en in axiale richting beveiligde aandrijfelementen
 - Vormsluitende verbinding door sleuven aan het buiseinde

• Veel verschillende aandrijvingsvarianten
 - Voor omlopende en tangentiale kettingaandrijving, tandriemaandrijving

• Gemakkelijk vanaf de zijkant opschuiven van transportgoederen
 - Afgeronde buiseinden

• Bedrijfsintern aangedreven transport van zware transportgoederen

• Pallets, stalen bakken, enz.

• Afgedichte precisiekogellagers (6204 2RZ, 6205 2RZ)

• Platform 1450

Technische gegevens
Algemene technische gegevens  

Max. draagvermogen 3500 N
Max. transportsnelheid 0,50 m/s
Temperatuurbereik 0 tot +40 °C

Materialen  
Rolbasis Polyamide
Aandrijfkop Polyamide
Afdichting Polyamide
Kogellager Staal 6204 2RZ, 6205 2RZ

Het draagvermogen is gebaseerd op een hypothetische belasting en oppervlaktebelasting.

Asuitvoering inwendige draad

Ø buis
mm

Overbrenging Max. draagvermogen in N

bij inbouwlengte in mm

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
80 x 3 Kunststof kettingwiel 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
89 x 3
80 x 3 2 kunststof kettingwielen of 

tandriemkop
3500 3500 3150 3000 2930 2880 2850 2820

89 x 3

Voordelen voor 

de klant

Toepassingen

Eigenschappen

Bijbehorend 

platform

Draagvermogen

TransporTrol  
voor zware lasTen  

serie  3600
Transportrollen
Vaste 
aandrijving
Serie 3600Solide, betrouwbare, goedkope standaardoplossing

Overzicht transportrollen blz. 116  Transportrol voor zware lasten serie 3950 blz. 130
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Maten voor tandriemkop zonder flens

Maten voor flens

 

Aandrijving Afstand A flens
mm

Kettingwiel Min. 56
2 kettingwielen Min. 82
Tandriem Min. 82

Opties
In aanvulling op onze standaards bieden wij u op aanvraag de volgende opties aan:

• Stalen buis, verzinkt Ø 80 x 2 mm

RL Referentielengte/bestellengte
EL Inbouwlengte
AGL Totale aslengte

Maten voor kunststof kettingwiel 5/8“ zonder flens

Aantal tanden Ø topcirkel
mm

Ø steekcirkel
mm

Ø A
mm

15 83 76,36 59
18 98 91,42 66

 

Maten voor 2 kunststof kettingwielen 5/8“ zonder flens

 

Aantal tanden Ø topcirkel
mm

Ø steekcirkel
mm

Ø A
mm

15 83 76,36 59
18 98 91,42 66

Afmetingen

TransporTrol  
voor zware lasTen  

serie  3600
Transportrollen
Vaste 
aandrijving
Serie 3600Solide, betrouwbare, goedkope standaardoplossing

Overzicht transportrollen blz. 116  Transportrol voor zware lasten serie 3950 blz. 130
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Productkeuze

Asuitvoering inwendige draad

Buis Kogellager

 

As

Bestelnummer

Materiaal Ø mm Overbrenging Ø 20 mm  
(M12 x 20)  
zonder flens

Ø 20 mm  
(M12 x 20)  
met flens

Staal, verzinkt 80 x 3,0 Stalen kettingwiel 5/8″, Z = 18 6205 2RZ 3.951.JJC.S9F 3.951.JJD.S9F

Stalen kettingwiel 5/8″, Z = 15 6205 2RZ 3.951.JJP.S9F 3.951.JJ1.S9F
2 stalen kettingwielen 5/8″, Z = 18 6205 2RZ 3.951.JKC.S9E 3.951.JKD.S9E
2 stalen kettingwielen 5/8″, Z = 15 6205 2RZ 3.951.JKW.S9E 3.951.JK1.S9E

89 x 3,0 Stalen kettingwiel 5/8″, Z = 18 6205 2RZ 3.952.JJE.S9F 3.952.JJF.S9F
Stalen kettingwiel 5/8″, Z = 15 6205 2RZ 3.952.JJY.S9F 3.952.JJ2.S9F
2 stalen kettingwielen 5/8″, Z = 18 6205 2RZ 3.952.JKE.S9E 3.952.JKF.S9E
2 stalen kettingwielen 5/8″, Z = 15 6205 2RZ 3.952.JKY.S9E 3.952.JK2.S9E

In aanvulling op onze standaards bieden wij u op aanvraag de volgende opties aan (zie volgende dubbele bladzijde).

Voorbeeld voor een bestelnummer: 3.951.JJP.S9F - 464

Dit bestelnummer verwijst naar een transportrol uit de serie 3950, staal, verzinkt, Ø buis 80 mm, stalen 

kettingwiel 5/8“, Z = 15, Ø“as 20 mm, as met inwendige draad zonder flens en referentielengte  464 mm. De 

referentielengte RL kunt u terugvinden in de maattekening: RL = EL - 36. Met de axiale speling van 0,5 mm per 

zijde is al rekening gehouden. De vrije nominale breedte van uw transportinstallatie bedraagt 500 mm, dit komt 

overeen met de inbouwlengte EL, d.w.z. de referentielengte bedraagt: 500 - 36 = 464 mm.

Standaards

Bestelvoorbeeld

Productomschrijving

• Zeer robuuste, stabiele, vast aangedreven transportrol
 - Aangelaste kettingwielen van staal

• Compatibel met vast aangedreven transportrol uit de serie 3600
 - Dezelfde kettingwielmaten

• Veel verschillende aandrijvingsvarianten
 - Voor omlopende en tangentiale kettingaandrijving

• Gemakkelijk vanaf de zijkant opschuiven van transportgoederen
 - Afgeronde buiseinden

• Bedrijfsintern aangedreven transport van zware transportgoederen

• Pallets, stalen bakken, enz.

• Afgedichte precisiekogellagers (6205 2RZ)

• Kettingwielen van staal, aan de buis gelast

• Na het lassen thermisch verzinkt

• Platform 1450

Technische gegevens
Algemene technische gegevens  

Max. draagvermogen 5000 N
Max. transportsnelheid 0,5 m/s
Temperatuurbereik 0 tot +40 °C

Materialen  
Rolbasis Polyamide
Aandrijfkop Staal
Afdichting Polyamide
Kogellager Staal 6205 2RZ

Het draagvermogen is gebaseerd op een hypothetische belasting en oppervlaktebelasting.

Asuitvoering inwendige draad

Ø buis
mm

Overbrenging Max. draagvermogen in N

bij inbouwlengte in mm

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
80 x 3 1 & 2 stalen kettingwielen 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4740 3600
89 x 3 1 & 2 stalen kettingwielen 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

Voordelen voor 

de klant

Toepassingen

Eigenschappen

Bijbehorend 

platform

Draagvermogen

TransporTrol  
voor zware lasTen  

serie  3950
Transportrollen
Vaste 
aandrijving
Serie 3950Stabielste vast aangedreven transportrol voor zware lasten

Overzicht transportrollen blz. 116  Transportrol voor zware lasten serie 3560 blz. 122



132 133Materiaalspecificatie pagina 222    Ondersteuning bij het plannen vindt u terug in het planningsgedeelte pagina 168

Maten voor flens

 

Aandrijving Afstand A flens
mm

Kettingwiel Min. 54
2 kettingwielen Min. 80

Opties
In aanvulling op onze standaards bieden wij u op aanvraag de volgende opties aan:

• Blanke stalen aandrijfkop, aan verzinkte stalen buis gelast

RL Referentielengte/bestellengte
EL Inbouwlengte
AGL Totale aslengte

 

Maten voor stalen kettingwiel 5/8“ zonder flens

Aantal tanden Ø topcirkel
mm

Ø steekcirkel
mm

Ø A
mm

15 83 76,36 60
18 98 91,42 70

Maten voor 2 stalen kettingwielen 5/8“ zonder flens

Aantal tanden Ø topcirkel
mm

Ø steekcirkel
mm

Ø A
mm

15 83 76,36 60
18 98 91,42 70

Afmetingen

TransporTrol  
voor zware lasTen  

serie  3950
Transportrollen
Vaste 
aandrijving
Serie 3950Stabielste vast aangedreven transportrol voor zware lasten

Overzicht transportrollen blz. 116  Transportrol voor zware lasten serie 3560 blz. 122
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o v e r i g e  T r a n s p o r T e l e m e n T e n  
e n  a C C e s s o i r e s

Aandrukrolletjes Serie 2600 Voor vlakke riemen blz. 136
Kogelrollen Serie 5500 Draagvermogen tot 500 N, kunststof behuizing blz. 138

Serie 5000 Draagvermogen tot 20 000 N, stalen behuizing blz. 142
Transportrolletjes Serie 2130 Kunststof transportrolletjes Ø 48 mm blz. 146

Serie 2370 Kunststof transportrolletjes Ø 38 mm blz. 148
Serie 2200 Stalen transportrolletjes Ø 48 mm blz. 150

OmniWheels Serie 2500 Multidirectionele rol Ø 48 mm en Ø 80 mm blz. 152
Serie 2800 Omnimat-bouwsteen 48 mm blz. 154

Rollenrails Serie BU 40 Schuif-rollenbanen, lichte en middelzware bakken blz. 156
Serie BU 50 Schuif-rollenbanen, middelzware en zware pallets blz. 158
Serie Floway Voor orderverzamelrekken en rolletjestapijten blz. 160

Accessoires voor 
transportrollen

PolyVee Riemen Aandrijfriemen voor serie 3500 en RollerDrive blz. 162
Flenzen Axiale geleiding voor lichte en middelzware bakken blz. 163
Variabele asoverstek ± asoverstanden van standaardassen blz. 164
Asadapters Kunststof asadapter voor geluidsvermindering blz. 164
Antistatisch element Messing kogel voor het afleiden van elektrische energie blz. 165

Accessoires voor 
RollerDrives

Kabel voor Z-Card blz. 166
Verlengkabel blz. 167

Overige trans-

portelementen 

en accessoires

Overzicht

Overzicht transportrollen blz. 26 RollerDrives Overzicht blz. 82 DriveControls Overzicht blz. 102
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Afmetingen

Afb.: Maten voor 2601 / 2606 Afb.: Maten voor 2611

Afb.: Maten voor 2610 Afb.: Maten voor K 212

Productomschrijving

• Kogellager met afstandsstuk 
 - Voor vaste schroefverbindingen

• Alternatieve uitvoering in roestvast staal
 - Roestvast

• Conisch loopvlak t.o.v. riemgeleiding
 - Zelfcentrerend

• Riemaandrukrol voor platteriemaandrijving

• Geschikt voor 20 - 30 mm brede vlakke riemen

• Volledig gelijkliggende bevestiging aan het profiel

• Precisiekogellager 6000 2Z, alternatief in roestvaststalen uitvoering, en 688 2Z

• Glijlager voor rolletjes van rondprofielsnaren K 212 van polyamide 

Productkeuze
Aandrijf- 
medium
 

Lageruitvo-
ering
 

Flens
 

Materiaal
 

Kleur
 

Max. draag-
vermogen

Max. trans-
portsnelheid

Bestel-
nummer
 N m/s

Platte riem 6000 2Z ü Polyamide Zwart 2500 2,5 2601

6000 2Z 
roestvast

ü Polyamide Wit 2500 2,5 2606

6000 2Z   Polyamide Zwart 2500 2,5 2611

688 2Z 
roestvast

ü Polyoxymethyleen Grijs 2000 2,5 2610

Rondprofielsnaar Glijlager   Polyamide Grijs 1000 1,2 K 212

Voordelen voor 

de klant

Toepassingen

Eigenschappen

aanDrukrolleT je  2600
Overige trans-

portelementen

AandrukrolletjesVoor vlakke riemen en rondprofielsnaren

Overige transportelementen en accessoires blz. 134 Universele transportrol serie 1700 blz. 38
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Productkeuze
Bevestiging
 

Ø kogel Materiaal
 

Max. draagvermogen Gewicht Bestelnummer
 mm N g

Bodemflens 25,4 Staal 500 109 5500
Staal, roestvast 500 109 5505
Kunststof 200 51 5520

Flens boven 25,4 Staal 500 107 5503
Staal, roestvast 500 107 5508
Kunststof 200 41 5522

Kopflens 25,4 Staal 500 109 5501
Staal, roestvast 500 109 5506
Kunststof 200 51 5521

Schroefdraadtap 25,4 Staal 500 117 5504
Staal, roestvast 500 117 5509
Kunststof 200 59 5512

Productomschrijving

• Transporteren in alle richtingen mogelijk

• Eenvoudige constructie van wissels en kruispunten

• Licht lopende kogels

• Optioneel in roestvaststalen uitvoering

• Kogel van kunststof
 - Geen beschadiging van kritische oppervlakken

• Uitlijnen van middelzware platen, bakken met gladde oppervlakken

• Schuiven van stalen of houten platen

• Tijdens het gebruik circuleren de steunkogels onder de hoofdkogel zodat gegarandeerd is dat het transport-

goed altijd wordt ondersteund

• Huis van polyamide

• Kogelschalen voor steunkogels van gehard staal

• Bescherming tegen stof en spatwater door viltafdichting bij stalen kogels

• De belastbaarheid van de kogelrollen wordt optimaal gebruikt als de kogels exact gelijk liggen

Voordelen voor 

de klant

Toepassingen

Eigenschappen

Planningsaan-

wijzing

kogelrol 5500
Overige trans-

portelementen

KogelrollenDraagvermogen tot 500 N, kunststof behuizing

Overige transportelementen en accessoires blz. 134 Staalkogelrol 5000 blz. 142
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Afmetingen

 

Ø D
mm

Ø E
mm

C
mm

F
mm

G
mm

H
mm

T
mm

44,0 - 0,2 7 60 74 / 52 35 26 3

 

Ø D
mm

Ø F
mm

B
mm

G
mm

H
mm

T
mm

44,0 - 0,2 52 19,5 35 26 3

Maten met  

bodemflens

Maten met flens 

boven

Ø D
mm

Ø F
mm

A
mm

G
mm

H
mm

L
mm

T
mm

44,0 - 0,2 52 M8 35 26 22 3

 

 

Ø D
mm

Ø E
mm

B
mm

C
mm

F
mm

G
mm

H
mm

T
mm

44,0 - 0,2 7 19,5 60 74 / 52 35 26 3

Maten met 

schroefdraadtap

Maten met 

kopflens

kogelrol 5500
Overige trans-

portelementen

KogelrollenDraagvermogen tot 500 N, kunststof behuizing

Overige transportelementen en accessoires blz. 134 Staalkogelrol 5000 blz. 142

T

H

G

C

Ø D

Ø E

F

T

H G

B

Ø D

Ø F

T

H

G
L

Ø D

Ø F

A

T

H

G

B

C

Ø D

Ø E

F
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Productkeuze
Bevestiging
 

Ø kogel Materiaal
 

Max. draagvermogen Gewicht Bestelnummer
 mm N g

Bodemflens 12,7 Staal 360 78 5019
25,4 1820 480 5020
25,4 3200 797 5021
38,1 10 000 1284 5022
50,8 20 000 5556 5023

Kopflens 12,7 Staal 360 78 5024
25,4 1820 432 5025
25,4 3200 802 5026
38,1 10 000 1284 5027
50,8 20 000 5844 5028

Schroefdraadtap 12,7 Staal 360 43 5014
25,4 1820 480 5015
25,4 3200 598 5016
38,1 10 000 1198 5017
50,8 20 000 5500 5018

Productomschrijving

• Transporteren in alle richtingen mogelijk

• Eenvoudige constructie van wissels en kruispunten

• Licht lopende kogels

• Uitlijnen van middelzware en zware platen, bakken met gladde oppervlakken

• Schuiven van stalen of houten platen

• Upside down-montage mogelijk

• Tijdens het gebruik circuleren de steunkogels onder de hoofdkogel zodat gegarandeerd is dat het transport-

goed altijd wordt ondersteund

• De kogel draait op vele kleine circulerende kogels die op hun beurt weer op een geharde, paddenstoelvormige 

stalen tafel draaien

• De belastbaarheid van de kogelrollen wordt optimaal gebruikt als de kogels exact gelijk liggen

Voordelen voor 

de klant

Toepassingen

Eigenschappen

Planningsaan-

wijzing

sTaalkogelrol 5000
Overige trans-

portelementen

KogelrollenDraagvermogen tot 20 000 N, stalen behuizing

Overige transportelementen en accessoires blz. 134     Kogelrollen met kunststof huis serie 5500 blz. 138
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Afmetingen

Ø kogel
mm

CxC
mm

D
mm

E
mm

FxF
mm

T
mm

W
mm

Y
mm

12,7 34,9 pcd 23,8 2 x 3,6 44,5 sq 3,2 18,6 22,6
25,4 44,5 sq 44,5 4 x 5,6 57,2 sq 4,8 35,7 41,3
25,4 57,9 sq 50,8 4 x 7,1 76,2 sq 6,4 38,1 44,5
38,1 57,9 sq 60,3 4 x 7,1 76,2 sq 12,7 48,8 61,5
50,8 101,6 sq 111,1 / 104,8 conisch 4 x 11 127 sq 12,7 82,5 98,4

Ø kogel
mm

D
mm

d
mm

L
mm

W
mm

Y
mm

12,7 20,6 M8 15,9 15,1 35,0
25,4 44,5 M12 25,4 43,0 74,0
25,4 50,8 M12 25,4 45,2 77,0
38,1 60,3 M20 41,1 60,3 114,1
50,8 101,6 M24 50,8 93,3 160,0

Maten met  

bodemflens

Maten met 

schroefdraadtap

Ø kogel 
mm

B
mm

CxC
mm

D
mm

E
mm

FxF
mm

T
mm

Y
mm

12,7 11,4 34,9 pcd 23,8 2 x 3,6 44,5 diam. 3,2 11,2
25,4 31,0 44,5 sq 44,5 4 x 5,6 57,2 sq 4,8 10,3
25,4 31,8 57,9 sq 50,8 4 x 7,1 76,2 sq 6,4 12,7
38,1 34,9 57,9 sq 60,3 4 x 7,1 76,2 sq 12,7 25,4
50,8 65,1 101,6 sq 110,0 4 x 10,2 127,0 sq 19,1 33,3

Maten met 

kopflens

sTaalkogelrol 5000
Overige trans-

portelementen

KogelrollenDraagvermogen tot 20 000 N, stalen behuizing

Overige transportelementen en accessoires blz. 134     Kogelrollen met kunststof huis serie 5500 blz. 138

T

W

Y

FxF

D

CxC

E

W

Y

L

D

d

T

B
Y

FxF

D

CxC

E



146 147Materiaalspecificatie pagina 222    Ondersteuning bij het plannen vindt u terug in het planningsgedeelte pagina 168

Productomschrijving

• Geluidsarme loop

• Van slagvast kunststof

• Dubbele kogelloop

• Gebaseerd op platform 1100

Technische gegevens
Algemene technische gegevens  

Materiaal Polypropyleen
Kleur Zwart
Lagers Stalen kogels op verzinkte stalen naaf
Draagvermogen statisch 100 N
Draagvermogen dynamisch 200 N
Gewicht 27 g

Bestelnummer
Ø boorgat
mm

Gemonteerde rubberen ring Bestelnummer

6,5 2130
8,2 2131
6,5 ü 2132
8,2 ü 2133

kunsTsTof  
TransporTrolleT jes 2130

Overige trans-

portelementen

Kunststof trans-

portrolletjesDubbele kogelloop

Overige transportelementen en accessoires blz. 134 Stalen transportrolletjes 2200 blz. 150

Afmetingen

6,
5

8,
2

17

24

Ø
 4

8
Ø
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Productomschrijving

• Eenvoudige montage

• Geluidsarme loop

• Van slagvast kunststof

• Dubbele kogelloop

• Volledig gelijkliggende bevestiging aan het profiel

• Astap, verzinkt, M8 15 mm

• 2 mm-sleuf voor schroevendraaier

• Gebaseerd op platform 1100

Technische gegevens
Algemene technische gegevens  

Materiaal Polypropyleen
Draagvermogen statisch 50 N
Draagvermogen dynamisch 100 N

Productkeuze
Uitvoering Lagers Kleur Gewicht Bestelnummer
Zonder flens Stalen kogels op verzinkte stalen bout Zwart 45 g 2371

Roestvaststalen kogels op roestvaststalen tappen Grijs 45 g 2373
Met flens Stalen kogels op verzinkte stalen bout Zwart 49 g 2370

Roestvaststalen kogels en roestvaststalen tappen Grijs 49 g 2372

kunsTsTof  
TransporTrolleT jes 2370

Overige trans-

portelementen

Kunststof trans-

portrolletjesDubbele kogelloop met astap

Overige transportelementen en accessoires blz. 134

Afmetingen

Afb.: Maten zonder flens Afb.: Maten met flens

2,
5

M8

Ø 38

28
15 2,

5

M8

Ø 38

28

15

Ø 60

25
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Productomschrijving

• Goede loopstabiliteit

• Lange levensduur door geharde kogelloopvlakken

• Eénrijige kogelloop

• Gebaseerd op platform 1200

Technische gegevens
Algemene technische gegevens  

Materiaal Staal, verzinkt
Lagers Stalen kogels op verzinkte stalen naaf
Draagvermogen statisch 100 N
Draagvermogen dynamisch 200 N
Gewicht 60 g

Bestelnummer
Ø boorgat
mm

Gemonteerde rubberen ring Bestelnummer

6,5 2200

8,2 2201

6,5 ü 2202

8,2 ü 2203

sTalen  
TransporTrolleT jes 2200

Overige trans-

portelementen

Stalen trans-

portrolletjesEénrijige kogelloop

Overige transportelementen en accessoires blz. 134 Kunststof transportrolletjes 2130 blz. 146

Afmetingen

6,
5

8,
2

16

24

Ø
 4

8
Ø
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Afmetingen

Ø rol
mm

X
mm

Y
mm

W
mm

V 
mm

48 3 3 21,5 40
80 4 4 34 65

Productomschrijving

• Eenvoudige montage

• Transporteren in alle richtingen mogelijk

• Transportrolletjes zijn onderling koppelbaar

• Eenvoudige constructie van wissels en kruispunten

• Vochtige omgevingen

• Stoffige omgevingen

• In één richting aangedreven versie met zeskantas

• Roestvast door gebruik van roestvaststalen tappen

• Gebaseerd op platform 1500

• Transportgoed moet een vlakke, stabiele bodem hebben

• De belastbaarheid wordt optimaal gebruik als samenwerkende Omiwheels exact gelijk liggen en de bodems 

van de transportgoederen glad zijn

Technische gegevens
Algemene technische gegevens  

Framemateriaal Polyamide
Tonmateriaal Polyamide
Tapmateriaal Staal, roestvast
Lagers Glijlager

Productkeuze
Ø rol
mm

Naafboring
mm

Max. draagvermogen
N

Bestelnummer

48 8,2 50 2570
48 8,1 zeskant 50 2571
80 12,2 250 2580
80 11,2 zeskant 250 2581

Voordelen voor 

de klant

Toepassingen

Eigenschappen

Plannings- 

aanwijzing

omniwheel  2500
Overige trans-

portelementen

OmniWheelsVoor wissels en kruisingen

Overige transportelementen en accessoires blz. 134 Kogelrol 5500 blz. 138

X

W

Ø

Y

V
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Productomschrijving

• Transporteren in alle richtingen mogelijk

• Zwaluwstaartprofielen aan de zijkant voor een vaste, vormsluitende verbinding

• Vochtige omgevingen

• Roestvast

• Uitgerust met een paar OmniWheels uit de serie 2500 (Ø 48 mm) en roestvaststalen as (Ø 8 mm)

• Transportgoed moet een vlakke, stabiele bodem hebben

Technische gegevens
Algemene technische gegevens  

Max. draagvermogen 50 N
Lagers Glijlager
Materiaal van de behuizing Polypropyleen

Voordelen voor 

de klant

Toepassingen

Eigenschappen

Plannings- 

aanwijzing

omnimaT-bouwsTeen 2800
Overige trans-

portelementen

OmniWheelsVoor wissels en montagetafels

Overige transportelementen en accessoires blz. 134

Afmetingen

Bestelnummer: 2800

61,2

50 55
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Bestelnummer

Geef bij de bestelling in aanvulling op het bestelnummer ook de totale lengte L (moet een veelvoud zijn van 52 mm) 

en het aantal transportrolletjes aan.

Uitvoering Bestelnummer
Met kunststof transportrolletjes BU40, L = XX mm, XX stuks 2139
Met stalen transportrolletjes BU40, L = XX mm, XX stuks 2208

Afmetingen

Afb.: Maten stalen profiel Afb.: Maten rollenrail

Afb.: Maten met  

kunststof transportrolletjes
Afb.: Maten met  

stalen transportrolletjes

Bestelaanwijzing

Productomschrijving

• Universeel inzetbaar

• Geschikt voor lichte en middelzware transportgoederen

• Hellingbanen en schuifsystemen

• Zijgeleidingen

• Verzinkt stalen profiel

• Snap-infunctie in het profiel voor rolletjes

• Standaardsteek 52 mm

• Gebruikte transportrolletjes
 - Kunststof rolletjes serie 2130
 - Stalen rolletjes serie 2200

Technische gegevens
Algemene technische gegevens  

Materiaal Staal, verzinkt
Wanddikte 1,2 mm
Standaardsteek 52 mm

Belastingsdiagram (oppervlaktebelasting-doorbuiging 2 mm)

Draagvermogen (N)

Overspanning (m)

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

Voordelen voor 
de klant

Toepassingen

Eigenschappen

Draagvermogen

rollenrai ls  bu40
Overige trans-

portelementen

RollenrailsSchuif-rollenbanen, lichte en middelzware bakken

Overige transportelementen en accessoires blz. 134 Rollenrails BU50 blz. 158

1,
2

26,5

6,5

30

46

30

26 52

52 52

L max. = 2496

17

 5
4

Ø
 4

8

16

 5
4

Ø
 4

8
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Uitvoering
Kunststof transportrol zonder flens
Kunststof transportrol met flens
Stalen transportrol

Afmetingen

 

Afb.: Maten rollenrail

 

Afb.: Maten stalen profiel

Afb.: Maten met  

kunststof transportrol zonder flens

Afb.: Maten met  

kunststof transportrol met flens

Afb.: Maten met  

stalen transportrol

Productomschrijving

• Universeel inzetbaar

• Verschillende rolsteken mogelijk

• Geschikt voor middelzware en zware transportgoederen

• Hellingbanen en schuifsystemen

• Zijgeleidingen

• Verzinkt stalen profiel

• Rollen in het profiel geklonken, zetkop 8 mm

• Gebruikte transportrollen platform 1700:
 - Kunststof transportrollen (Ø 50 mm) met of zonder flens; draagvermogen statisch: 300 N / Draagvermogen 

dynamisch: 400 N
 - Transportrollen met stalen buis (Ø 50 mm); Draagvermogen statisch: 1200 N / Draagvermogen dynamisch: 

1600 N

Technische gegevens
Algemene technische gegevens  

Materiaal Staal, verzinkt
Wanddikte 2,5 mm
Standaardsteek 52, 78, 104, 156 mm

Belastingsdiagram (oppervlaktebelasting-doorbuiging 2 mm)

Draagvermogen (N)

Overspanning (m)

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

Bestelnummer

Neem contact op met uw Interroll-adviseur.

Voordelen voor 
de klant

Toepassingen

Eigenschappen

Draagvermogen

rollenrai ls  bu50
Overige trans-

portelementen

Rollenrails

Schuif-rollenbanen en uitsluissystemen  
voor middelzware en zware pallets

Overige transportelementen en accessoires blz. 134 Rollenrails BU40 blz. 156

2613 26

L max. = 3900

Ø 8,1

SW 11,5

2,
5

70

30

60

50

 7
5

51

Ø
 8

Ø
 5

0

56,5

Ø
 7

1

Ø
 8

Ø
 5

0

Ø
 5

0

55

Ø
 8
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Afmetingen

Afb.: Rolletjes

Afb.: Rollenlijst

Productomschrijving

• Steun van de zijwangen van het profiel aan de as
 - Garandeert het vrijdraaien van de rolletjes, ook bij zware lasten

• Rollenlijst voor orderverzamelrekken

• Rolletjestapijt voor zwaartekracht- en schuifsystemen

• Voor lichte en middelzware transportgoederen

• Hellingbanen en schuifsystemen

• Rolletjes van HDPE

• Verzinkt stalen profiel

• Ononderbroken, verzinkte, 3 mm-as

Technische gegevens
Algemene technische gegevens  

Materiaal Polyamide
Standaardsteek 28 mm
Kleur van de rolletjes Zwart
Max. draagvermogen per rolletje 80 N

61,0

25,0

12,1

6,5
3,8 2,4 1,6 1,1 0, 8 0,5

0

10

20

30

40

50

60

70

0,8 1,0       1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6

D
ra

ag
ve

rm
o

g
en

 (k
g

/m
)

Overspanning (m)

Bepaal de lengte van het profiel met uw Interroll-adviseur.

Voordelen voor 

de klant

Toepassingen

Eigenschappen

Draagvermogen

Bestelaanwijzing

floway
Overige trans-

portelementen

RollenrailsVoor orderverzamelrekken en rolletjestapijten

Overige transportelementen en accessoires blz. 134

34,8

30,4

21
,5

Ø 6,8

34

23

25

20 2028

L max. = 2308

Ø 25

10 10
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Flenzen

Productomschrijving

• Stabiele volledig stalen flenzen voor buizen met een diameter van 50, 60, 80 en 89 mm

• Rondom aan de buis gelast

• Stabiele zijgeleidingen voorkomen dat het transportgoed naar de zijkanten wegloopt

• Bestelbaar voor de volgende transportrollenseries:
 - Stalen transportrol serie 1200

 - Universele transportrol serie 1700

 - Vast aangedreven transportrol serie 3500/3560

 - Zwaartekrachttransportrol serie 1450

Bij de rolsteek dient er op te worden gelet dat altijd ten minste 2 transportrollen met flens contact hebben met het 

transportgoed

Afmetingen

Bij bestelling graag de bestelmaten A + D vermelden.

d
mm

B
mm

s
mm

w
mm

Amin

mm
Dmin

mm
50 75 3 8,5 22 22
60 100 3 8,5 22 22
80/89 150 4 18 30 30

Plannings- 

aanwijzing

Bestelaanwijzing

PolyVee Riemen

Productomschrijving

• Standaardriem: ISO 9981; DIN 7867
 - Flexibele standaardriem

 - Aanmerkelijk langere levensduur dan rondprofielsnaren

 - Tot 300 % hogere koppeloverbrenging dan vergelijkbare rondprofielsnaren

 - Flexibele riem, 1 tot 3 % voorspanning

 - Ook als geschikt als aandrijving voor bochten (alleen riemen met 2 ribbels)

Productkeuze

Aantal ribbels Max. transportgoedgewicht
kg

Rollenafstand
mm

Bestelnummer

2 50 60 H68B
75 H68C
100 H68D
120-125 H68E

3 300 60 H68F
75 H68G
100 H68H
120-125 H68J

a C C e s s o i r e s  v o o r 
T r a n s p o r T r o l l e n

Accessoires

Accessoires 

voor  

transportrollen

Overige transportelementen en accessoires blz. 134 Overzicht transportrollen blz. 26

Dw

s

B d

A
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Variabele asoverstek

Productomschrijving

• Asoverstekken kunnen in afwijking van de standaard worden verlengd en verkort

• Bestelbaar voor de volgende transportrollenseries:
 - Licht draaiende transportrol serie 1100

 - Stalen transportrol serie 1200

 - Universele transportrol serie 1700

• Bestelbaar voor de volgende transportrollenseries:
 - As met inwendige draad

 - As met uitwendige draad

 - Verende as

 - As met sleutelvlakken

De mogelijke asoverstekken zijn afhankelijk van de betreffende asuitvoering. Neem contact op met uw Interroll-

adviseur. 

Bij een variabele overstek kan het zijn dat de afdichting de as in axiale richting niet kan ondersteunen. Bij grotere 

axiale krachten, bijv. bij het zijdelings afschuiven, moeten zo nodig aanvullende constructies zoals afstandstukken 

worden gemonteerd.

Asadapters

Productomschrijving

• Geschikte profielconstructies met open slobgaten

• Laag geluidsniveau

• Geleidende kunststof asadapter van polyoxymethyleen, die op een starre as wordt gemonteerd

• Vergroot de inbouwlengte

• De asadapters zijn geen alternatief voor de conische as-shuttle uit de serie 1700 blz. 38

• De transportrollen worden los bovenlangs in de profielen gelegd

Productkeuze

Ø as
mm

Buitenafmeting
mm

EL
mm

Bestelnummer

8 11 zeskant, 11 lang +5 K258
10 SW12 x 8 +4 K247

Bestelaanwijzing

Plannings- 

aanwijzing

Voordelen voor 

de klant

Eigenschappen

Plannings- 

aanwijzing

Antistatisch element

Productomschrijving

• Messing kogel voor het afleiden van elektrische energie van het buisoppervlak

• Permanente verbinding tussen stalen buis en as

• Wordt standaard ingebouwd bij alle transportrollen met groeven aan de buis

• Kan voor alle transportrollenseries (met uitzondering van serie 1500) en voor alle buisdiameters worden besteld

Neem contact op met uw Interroll-adviseur.

De elektrische energie moet van de as naar het profiel worden afgeleid. Een goede geleidbaarheid van de rolas in 

het frameprofiel moet door de installatiebouwer door geschikte maatregelen worden gegarandeerd.

Bestelaanwijzing

Plannings- 

aanwijzing

a C C e s s o i r e s  v o o r 
T r a n s p o r T r o l l e n

Accessoires

Accessoires 

voor  

transportrollen

Overige transportelementen en accessoires blz. 134 Overzicht transportrollen blz. 26
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Verlengkabel voor RollerDrive EC310

Productomschrijving

• Beschermingsklasse: IP66

• Lengte: 2 m

• Verbinding: Tweezijdig steeksysteem

Bestelnummer: 89VN

Kabel voor Z-Card

Productomschrijving

• Alle kabels zijn aan beide zijden voorzien van stekkers en moffen en inbouwklaar

Productkeuze

Kabel Beschrijving Bestelnummer
Communicatiekabel Van Z-Card tot Z-Card 89VC
Sensoraansluitkabel Voor sensor M8, lengte 1 m 89VA

Voor sensor M8, lengte 2 m 89VB
Aansluitkabel voor voeding Lengte 1 m, open kabels 89VJ

r o l l e r D r i v e - a C C e s s o i r e s
Accessoires

RollerDrive-

accessoires

Overige transportelementen en accessoires blz. 134
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planningsgeDeelTe  
en maTeriaalspeCif iCaTie

Waartoe dient het planningsgedeelte?

Het planningsgedeelte ondersteunt u bij het plannen van transportinstallaties en bij het selecteren van de 

componenten. Met het planningsgedeelte beschikt u over:
• Hulpmiddelen voor het selecteren van producten

• Uitgebreide beschrijvingen van producten en materialen

• Informatie over toepassingsgebieden, -criteria en -beperkingen

• Een oriëntatiehulp in de catalogus

Waartoe dient de materiaalspecificatie?

De materiaalspecificatie is als naslagwerk bedoeld. Hier kunt u compacte en gedetailleerde informatie terugvinden 

over de materialen die in producten van Interroll worden toegepast. De informatie is gesorteerd op buizen, lagers, 

assen, aandrijvingen en kunststoffen.

Plannings-
gedeelte en 
materiaal- 
specificatie

Overzicht

Planningsgrondslagen Constructiegrondslagen
Afmetingen van uw transportgoed blz. 170 voor rechte rollenbanen blz. 206
Gewicht van uw transportgoed blz. 171 voor bochten blz. 212
Materiaal van uw transportgoed blz. 172 voor RollerDrive en Controls blz. 218
Eisen aan het transportsysteem/

milieueisen

 

blz. 173

Planningsinformatie Materiaalspecificatie
Platformen blz. 174 Buizen blz. 222
Buizen blz. 178 Lagers blz. 223

Buismaterialen/buisovertrekken blz. 179 Assen blz. 224
Buizen met flenen/groeven blz. 183 Aandrijvingen blz. 225

Lagers blz. 186 Technische kunststoffen blz. 226
Aandrijvingen blz. 188
Assen blz. 200
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Gewicht van uw transportgoed

Het transportgewicht beïnvloedt vooral het volgende:

• Diameter, afstand en draagvermogen: Het gewicht van het transportgoed moet over zoveel dragende 

transportrollen worden verdeeld, dat het maximale draagvermogen van de afzonderlijke transportrollen niet 

wordt overschreden. Dit kan betekenen dat het transportgoed op meer dan drie transportrollen moet steunen. 

Des te groter de diameter van buis is, des te groter is ook het draagvermogen. Het draagvermogen wordt ook 

groter als vastgeschroefde assen worden gebruikt die de transportinstallatie extra verstevigen en als traverse 

fungeren.

• Aandrijving: Met Interroll-producten zijn de meest uiteenlopende aandrijvingen mogelijk, die echter op de 

toepassing moeten worden afgestemd.

Ongelijkmatige gewichtsverdeling in het transportgoed:

• In principe moet het gewicht van een transportgoed/eenheid zo gelijkmatig mogelijk zijn verdeeld. Des te on-

gelijkmatiger het gewicht is verdeeld, des te moeilijker is een probleemloos transport te realiseren. Denk er bij 

pallets aan dat alleen de rollen onder de palletklossen het gewicht dragen (europallets). Daarom blijft het aantal 

dragende rollen bij het pallettransport gewoonlijk beperkt tot maximaal vier rollen.

Hoe zwaar is uw 

transportgoed?

Hoe is de  

gewichtsverdeling 

van uw  

transportgoed?

De eigenschappen van het transportgoed, uw eisen aan het transportsysteem en de omgevingsomstandigheden 

vormen de grondslagen voor de planning. Om de optimale oplossing voor uw transportsysteem te vinden, moet u 

zich bezighouden met de volgende vragen en de daaruit resulterende voorwaarden voor uw productkeuze.

Afmetingen van uw transportgoed

De lengte en de breedte van uw transportgoed beïnvloeden drie factoren:

• Rechtuitloop: Hoe groter de lengte-breedteverhouding is, des te stabieler is de rechtuitloop. Bij een kleine 

lengte-breedteverhouding moeten zo nodig aanvullende maatregelen worden getroffen om de rechtuitloop te 

stabiliseren.

• Referentielengte: De referentielengte komt gewoonlijk overeen met de breedte van het transport-

goed + 50 mm resp. bij grote transportgoederen zoals pallets met de breedte  + 100 mm. In bochten moeten 

conische transportrollen worden gekozen waarvan de lengte apart moet worden berekend (zie planningsge-

deelte, blz. 212).

• Rollenafstand: Om het transportgoed storingsvrij te transporteren, moet de rollenafstand zodanig worden 

gekozen dat het transportgoed te allen tijde op minimaal drie transportrollen steunt.

Des te hoger een transportgoed is ten opzichte van het contactvlak, des te groter is het kantelrisico tijdens het 

transport. Houd rekening met het volgende:

• Maak de rollenafstand zo klein mogelijk om een rustig transport met een zo groot mogelijk contactvlak te 

garanderen.

• Voorkom sterk accelereren en decelereren.

• Bij hellingbanen moet u het zwaartepunt van het transportgoed bepalen en het kantelrisico testen.

Hoe lang en 

breed is uw 

transportgoed?

Hoe hoog is uw 

transportgoed?
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Uw eisen aan het transportsysteem

De volgende parameters bepalen hoe uw transportsysteem wordt uitgevoerd:

• Maximale doorvoer per tijdseenheid

• Geometrie van het transportgoed

• Gewicht en materiaal van het transportgoed

• Besturingstechnische eisen

• Milieueisen

Door het transport over rollen ontstaat altijd statische elektriciteit.

• Antistatische uitvoering: Om statische elektriciteit direct en zonder vonken af te leiden, biedt Interroll anti-

statische varianten aan van alle producten. Aangedreven transportrollen met groeven worden altijd antistatisch 

uitgevoerd. Met een antistatisch element wordt de statische elektriciteit laagohmig van de buis naar de as 

geleidt. Het gat van het profiel waarin de rol is gelegd of geschroefd, moet echter blanke vlakken hebben zodat 

de statische elektriciteit zonder vonken via de geaarde zijwangen wordt afgeleid. Dit is de verantwoordelijkheid 

van de installatiebouwer.

De geluidsontwikkeling wordt beïnvloedt door:

• Aandrijving: Elke aandrijving veroorzaakt geluid, maar de aandrijvingen van Interroll zijn bijzonder geluidsarm 

uitgevoerd. Principieel geldt: Een kettingaandrijving veroorzaakt meer geluiden dan een aandrijving met bijv. 

een PolyVee-riem of een rondprofielsnaar.

• Materiaal en lagers: In nagenoeg alle Interroll-producten worden technische polymeren gebruikt tussen de 

metalen onderdelen om een optimale geluiddemping te verkrijgen.

Vochtige transportgoederen of vochtige omgevingen beïnvloeden:

• Materiaal en lagers: Transportrollen met precisiekogellagers zijn onder normale omgevingsomstandigheden 

optimaal beschermd tegen vocht en vuil. Als de onderdelen van de installatie echter continu aan vocht bloot-

staan, biedt Interroll roestvaststalen kogellagers, buizen en assen aan.

In principe kunnen transportrollen bij temperaturen van -28 tot +40 °C worden toegepast. De toelaatbare 

temperatuurbereiken staan vermeld op de productpagina‘s van de transportrollenseries. Neem voor speciale 

temperaturen contact op met uw Interroll-adviseur. 

Hoe lang moet 

uw systeem 
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Materiaal van uw transportgoed

Het materiaal, met name de aard van de bodem, beïnvloedt de rol- en aanloopweerstand:

• Aandrijving, diameter en afstand: Harde materialen zoals kunststof bakken hebben een lagere rol- en 

aanloopweerstand dan zachte materialen zoals dozen. Dit heeft een directe invloed op het benodigde aandrijf-

vermogen en hiermee moet u bij uw berekening rekening houden. Des te zachter de onderkant van het trans-

portgoed is, des te meer vermogen hebt u bij hetzelfde gewicht nodig in vergelijking met een harde onderkant. 

Principieel geldt ook dat hoe zachter het transportgoed is, des te kleiner de rollenafstand dient te zijn.

• Draaglast en afstand: Ribben, groeven, verstevigingen of rillen in de bodem van het transportgoed zijn geen 

probleem, zolang ze parallel aan de transportrichting lopen. Afhankelijk van de uitvoering neemt het benodigde 

vermogen toe, vooral bij dwarsribben. Dwarsribben kunnen het transport nadelig beïnvloeden. Zo nodig moet 

de rolsteek empirisch worden bepaald.

Van welk  

materiaal is uw 

transportgoed?
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Toepassing

• Voor temperatuurbereiken die buiten de grenswaarden van de kunststoffen vallen

• Voor niet-aangedreven en aangedreven transportrollen

• Voor lichte en middelzware transportgoederen

Kogellagers en materialen

De geperste lagerschalen en binnenringen van de metalen kogellagers zijn gehard en galvanisch verzinkt. De vorm 
van het kogellager is speciaal ontwikkeld voor transportrollen en staat een grotere verdraaiing van het lager toe 
dan bij vergelijkbare precisiekogellagers. Daarentegen zijn de transportsnelheden beperkt. Door de volledig stalen 
constructie is het geluidsniveau aanmerkelijk hoger dan bij transportrollen met kunststof rolbases.

Eigenschappen

Platform 1200 is speciaal ontwikkeld voor gebruik onder extreme omgevingstemperaturen.

Max. transportsnelheid bij een diameter van 30 mm 0,3 m/s
Max. transportsnelheid bij een diameter van 50 mm 0,8 m/s
Max. draagvermogen 1200 N
Temperatuurbereik -28 tot +80 °C

Bijbehorende transportrollenseries

• Stalen transportrol serie 1200 blz. 32

• Stalen transportrolletjes serie 2200 blz. 150

Toepassing 

• Voor natte zones en hygiënezones

• Voor niet-aangedreven en aangedreven transportrollen

• Voor lichte en middelzware transportgoederen

Kogellagers en materialen

De kogellagers zijn als glijlagers uitgevoerd en zijn van kunststof (polyamide of POM + PTFE) met een asbout van 
roestvast staal. De materialen en oppervlakken van het lager zijn op elkaar afgestemd zodat de lagerpunten zonder 
smering droog kunnen draaien. Alle materialen zijn roestvast. Bij gebruik van kunststof of roestvaststalen buizen zijn 
de transportrollen volledig roestvast. 

Eigenschappen

Platform 1500 is speciaal ontwikkeld voor hygiënezones en corrosiegevaarlijke zones. Alle rolbases zijn naar 
binnen toe afgesloten zodat vloeistoffen of andere stoffen niet in de rollen kunnen binnendringen. De transportrollen 
kunnen met vrij in de handel verkrijgbare reinigingsmiddelen worden gereinigd. 

Voor eigenschappen en toepassingsmogelijkheden van de kunststoffen zie blz. 226.

Max. transportsnelheid bij een diameter van 30 mm 0,3 m/s
Max. transportsnelheid bij een diameter van 50 mm 0,8 m/s
Max. draagvermogen 120 N
Temperatuurbereik -10 tot +40 °C

Bijbehorende transportrollenseries

• Transportrol met glijlager serie 1500 blz. 36

• OmniWheel Serie 2500 blz. 152

Platform 1200 

voor extreme 

omgevings-

temperaturen

Platform 1500 

voor trans-

portrollen met 

glijlagers

De transportrollenseries van Interroll zijn samengevoegd tot 5 zogenoemde platformen. Elk platform wordt 

gekenmerkt door een bepaald lagertype en bepaalde materialen – de twee sleutelfactoren voor de werking en de 

toepassingsmogelijkheden van de producten.

Voor een platform geldt het volgende:

• Lagers en materialen voor het lagerhuis en de afdichting zijn identiek

• Bouwvormen van lagers kunnen verschillen

• Varianten ontstaan door de combinatie van as- en buismaten en door de gebruikte materialen

Toepassing

• Voor zwaartekrachtsystemen

• Voor zeer licht en stil draaiende transportrollen

• In roestvaststalen uitvoering geschikt voor natte zones

• Voor lichte en middelzware transportgoederen

• Niet geschikt voor aangedreven transportrollen

Kogellagers en materialen

De kogellagers zijn gemaakt van kunststof met kogels van staal of roestvast staal. Buitenring en kegel van het lager 

zijn van polypropyleen of POM. De lagers zijn gesmeerd met een voor levensmiddelen geschikt vet.

Eigenschappen

Transportrollen voor zwaartekrachtsystemen uit platform 1100 draaien bij normale omgevingstemperaturen licht en 

zeer stil. 

Voor eigenschappen en toepassingsmogelijkheden van de kunststoffen zie blz. 226.

Max. transportsnelheid bij een diameter van 20 mm 0,1 m/s
Max. transportsnelheid bij een diameter van 50 mm 0,3 m/s
Max. draagvermogen 350 N
Temperatuurbereik -5 tot +40 °C

Bijbehorende transportrollenseries

• Licht draaiende transportrol serie 1100 blz. 28

• Transportrolletjes serie 2130 blz. 146

• Transportrolletjes serie 2370 blz. 148

Platform 1100 

voor niet-

aangedreven 

transportrollen
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Toepassing

• Voor niet-aangedreven en aangedreven transportrollen

• Voor zeer zware belastingen en hoge gewichten

• Met stalen rollenbasis voor geschikt voor extreme temperaturen

Kogellagers en materialen

De lagers van de standaarduitvoering zijn precisiekogellagers van het type 6205 2RZ resp. 6204 2RZ. De 

aandrijfelementen zoals kettingwielen of tandriemkoppen van serie 3600 zijn gemaakt van met glasvezel versterkt 

polyamide resp. POM. Voor serie 3950 zijn ze van staal. De lagerbodem van de niet-aangedreven kant en de 

afdichting zijn van polyamide.

Eigenschappen

Platform 1450 is ontwikkeld voor de zwaarste belastingen door hoge gewichten. Een variant is speciaal ontwikkeld 

voor diepkoeltoepassingen.

De aandrijfelementen van technische polymeren zijn door een vormsluitende verbinding zwenkvast in de buis 

gemonteerd. Voor een optimale corrosiebescherming worden de aandrijfkoppen en flenzen van staal, na aan de 

buis te zijn gelast, galvanisch verzinkt. Elke lasverbinding is over de gehele omtrek volledig doorgelast en niet 

slechts puntsgewijs.

Voor eigenschappen en toepassingsmogelijkheden van de kunststoffen zie blz. 226.

Max. transportsnelheid 0,5 m/s
Max. draagvermogen 5000 N
Temperatuurbereik van de standaarduitvoering -5 tot +40 °C
Temperatuurbereik van de stalen rolbasis -28 tot +40 °C

Bijbehorende transportrollenseries

• Transportrol voor zware lasten serie 1450 blz. 118

• Transportrol voor zware lasten serie 3600 blz. 126

• Transportrol voor zware lasten serie 3950 blz. 130

Platform 1450 

voor de  

zwaarste  

belastingen

Toepassing 

• Voor niet-aangedreven en aangedreven transportrollen

• Voor een bijzonder stil transport met hoge transportsnelheden

• Voor lichte en middelzware transportgoederen

• Zeer veel toepassingsmogelijkheden

Kogellagers en materialen

De kogellagers zijn afgedichte DIN-precisiekogellagers van het type 6002 2RZ, 689 2Z en 6003 2RZ. Alle 

kogellagers zijn met een siliconenvrij vet gesmeerd en zitten door een klikkant goed vast in de rolbasis. Kogellager 

6002 2RZ is ook in een geoliede en roestvaststalen uitvoering verkrijgbaar. 

De geïntegreerde afdichting van polypropyleen wordt in de binnenring van het kogellager gefixeerd en heeft drie 

functies:

• Bescherming van het kogellager tegen grof vuil en spatwater

• Compensatie van het verschil in diameter tussen de as en de binnenring van het kogellager

• Overbrenging van de axiale krachten naar het kogellager

Eigenschappen

Platform 1700 is ontwikkeld voor hoge belastingen bij een zeer laag geluidsniveau en biedt optimale 

toepassingsmogelijkheden. Het lagerconcept bestaande uit een rolbasis van polyamide, precisiekogellagers en 

een afdichting van polypropyleen of POM zorgt voor een extreem stille transportrol die gelijktijdig ook een groot 

draagvermogen heeft.

Rolbases en aandrijfkoppen zijn in de standaarduitvoeringen vormsluitend in de buizen ingebouwd. Het bijzondere 

van het platform 1700 is de conische as-shuttle, die de voordelen van een as met inwendige draad en een verende 

as combineert (zie asuitvoering as-shuttle blz. 202).

Voor eigenschappen en toepassingsmogelijkheden van de kunststoffen zie blz. 226.

Max. transportsnelheid 2,0 m/s
Max. draagvermogen 3000 N
Temperatuurbereik -5 tot +40 °C

Bijbehorende transportrollenseries

• Universele transportrol serie 1700 blz. 38

• Universele transportrol serie 1700 light blz. 18

• Conische  transportrol serie 1700KXO blz. 46

• Vast aangedreven transportrol serie 3500 blz. 50

• Conische  transportrol serie 3500KXO blz. 58

• Conische  transportrol serie 3500 KXO light blz. 22

• Vast aangedreven transportrol serie 3560 blz. 62

• Frictietransportrol serie 3800 blz. 66

• Dubbele frictietransportrol serie 3860 blz. 74

• Dubbele frictietransportrol serie 3870 blz. 78

• RollerDrive 24 V DC blz. 82

Platform 1700 

voor universeel 

gebruik
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Optimalisatie van het buis oppervlak

Om het buisoppervlak voor bepaalde toepassingen te optimaliseren, hebben wij de volgende opties:

• Overtrekslangen (pvc en PU)

• Rubberen overtrekken

• Gehard buisoppervlak

• Geschuurde roestvaststalen buizen

Toepassing

• Voor een bijzonder goede geluiddemping

• Als bescherming voor gevoelige transportgoederen

• Voor een aanmerkelijk betere meename en afzondering van transportgoederen

• Voor transportrollen vanaf een diameter van 30 mm tot een max. lengte van 1700 mm

• Alleen geschikt voor verzinkte stalen buizen en roestvaststalen buizen

Procedé

De slang wordt over de transportrol geschoten en niet gelijmd. Daarbij wordt de complete, kant-en-klare 

transportrol met een pneumatische persinstallatie in de met perslucht opgerekte slang geschoten. Vervolgens 

wordt de slang op de buislengte resp. op de aangegeven maten (A - D) gesneden. 

Ook transportrollen met aangelast aandrijfelement kunnen met een pvc slang worden overtrokken als de diameter 

van het aandrijfelement niet meer dan 10 mm groter is dan de buis.

Eigenschappen

• Betere meename van het transportgoed door een aanmerkelijk hogere wrijvingswaarde van het pvc oppervlak 

ten opzichte van een stalen oppervlak

• Hogere omvangssnelheid door een grotere buitendiameter en dus een betere afzondering van transportgoede-

ren bij hetzelfde toerental

Materiaal Zacht pvc
Hulpstoffen
Vrij van siliconen en halogenen
Niet geschikt voor levensmiddelen en niet geleidend

Bestendigheid Niet olie- en benzinebestendig
Hardheid 63 ± 5 Shore A 
Kleur Stofgrijs, RAL 7037, mat
Ø buis 30, 40, 50, 60, 80 mm
Wanddikte 2 mm, 5 mm
Temperatuurbereik -25 tot +50 °C

Koudebreukgevaar bij -30 °C

Aanwijzingen bij bestellingen

Als de slang niet de volledige buislengte hoeft te bedekken, moeten de benodigde maten voor de slang bij de 

bestelling worden aangegeven. Zo is bijvoorbeeld vaak ruimte nodig voor groeven, aandrijfriemen e.d. Als er geen 

maten zijn aangegeven, wordt de slang zo gesneden dat deze de volledige buis bedekt. 

De minimumbreedte van de slang bedraagt 50 mm, zodat een goede passing van de slang is gegarandeerd. 

Incidenteel moet een grotere breedte worden gekozen als er axiale krachten op de slang inwerken, bijv. bij het 

afschuiven of insluizen vanaf de zijkant.

Pvc 

overtrekslang

Buismaterialen

Buismaterialen en -diameters bepalen het draagvermogen en de functionaliteit van de transportrollen. Hierna 

worden de buismaterialen staal, aluminium en kunststof met hun voor- en nadelen besproken.

• Grootste hardheid en buigstijfheid van alle buismaterialen

• Corrosiebescherming mogelijk door verzinking of gebruik van roestvast staal

• Kettingwielen en flenzen lasbaar

Bij Interroll-transportrollen gebruikte stalen buizen worden conform DIN EN 10305+1 DIN EN 10305-3 met 

beperkte toleranties vervaardigd (eis van Interroll).

Overige uitvoeringen: Buizen met groeven, buizen met een elastische overtrekslang, met rubber overtrokken 

buizen, geharde buizen, geschuurde roestvaststalen buizen.

Als bandtransportinstallaties worden gebruikt, kan contact van de band met de gladgemaakte lasnaden in de 

stalen buizen lawaai veroorzaken. Interroll adviseert om de toepassing dan door de installatiebouwer te laten 

testen.

• Aanzienlijk lager gewicht dan stalen buizen

• Corrosiebestendig

In vergelijking met stalen buizen hebben aluminium buizen een iets geringere hardheid en een ca. één derde lagere 

buigvastheid. Maar ze hebben ook slechts 36 % van het gewicht van vergelijkbare stalen buizen.

Aluminium buizen tot en met een diameter van 30 mm hebben geëloxeerde oppervlakken. Aluminium buizen met 

een diameter van 50 mm zijn niet geëloxeerd en kunnen derhalve statische elektriciteit via de verbinding met de 

rolas afleiden.

• Geluiddempend

• Hoogslagvast

• Laag gewicht

• Corrosiebestendig

• Gemakkelijk reinigbaar

Kunststof buizen zijn in vergelijking met stalen buizen met dezelfde diameter aanmerkelijk minder belastbaar.

Vanaf een diameter van 30 mm zijn de lagerbouwgroepen vormsluitend met de leiding verbonden zodat een 

absoluut betrouwbare passing is gegarandeerd.

Staal

Aluminium

Pvc

buizen
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Eigenschappen

• Aanmerkelijk hogere belastbaarheid dan bij andere overtrekslangen

• Zeer geringe diametertoleranties

• Chemische bestendigheid afhankelijk van de toepassing

Hardheid 65 ± 5 Shore A
Bestendigheid

Olie/vetten, benzine -
Alkalinen +
Aromaten -
Ketonen +
Zuren +

Kleur Zwart
Ø buis 30, 40, 50, 60, 80, 89 mm
Wanddikte 2, 3, 4, 5 mm
Ø-tolerantie (gepolijst) +0,50 mm / -0 mm
Temperatuurbereik tot +100 °C

Toepassing

• Bij een hogere belasting van transportrollen met stalen buizen, bijv. door stalen bakken

• Voor transportrollen met een lengte van max. 2600 mm

Procedé

Het buisoppervlak wordt door nitrocarburatie gehard. De laagdikte bedraagt ca. 10 tot 20 µm. Het geharde 

oppervlak is mat, lichtgrijs en vrij van hamerslag. Achteraf slijpen is overbodig en wordt door Interroll niet 

aangeboden.

De rolbases worden bij buisdiktes tot 1,5 mm gekarteld. Bij dikkere wanden worden rolbases met een rechte 

passing in de buis gemonteerd.

Eigenschappen

• Slijtvaste oppervlakken

• Hoge duurzame dynamische sterkte

• Goede geleidende eigenschappen

• Hoge temperatuurbestendigheid

• Geringe vervorming

• Goede corrosiebestendigheid

• Niet verzinkbaar

Hardheidsproef

Voor het testen van de hardheid van nitrogecarbureerde lagen wordt de Vickers-proef gebruikt (HV). Als 

testbelasting wordt 50 N (HV5) gebruikt. Bij hogere testbelastingen worden de meetresultaten vervalst 

omdat de kernhardheid de testresultaten sterk beïnvloedt. De hardheid in de randzone bedraagt 10 - 20 µm 

ca. 650 - 700  HV1 (57 - 60 HRC).

Geharde 

buisoppervlakken

Toepassing 

• Ter geruisdemping, met name bij stalen bakken

• Als bescherming voor gevoelige transportgoederen

• Voor een iets betere meename en afzondering van transportgoederen

• Voor transportrollen met een diameter van 50 mm tot een lengte van 1700 mm

• Alleen geschikt voor verzinkte stalen buizen en roestvaststalen buizen

Procedé

De slang wordt over de transportrol geschoten en niet gelijmd. Daarbij wordt de complete, kant-en-klare 

transportrol met een pneumatische persinstallatie in de met perslucht opgerekte slang geschoten. Vervolgens 

wordt de slang op de buislengte resp. op de aangegeven maten (A - D) gesneden.

Eigenschappen

• Aanzienlijk harder dan een pvc slang

• Iets betere meename van de transportgoederen door een aanmerkelijk hogere wrijvingswaarde van het PU 

oppervlak ten opzichte van een stalen oppervlak

• Hogere omvangssnelheid door een grotere buitendiameter en dus een betere afzondering van transportgoederen

Materiaal Polyurethaan, vrij van weekmakers en stabilisatoren
Vrij van siliconen en halogenen
Geschikt voor levensmiddelen (conform FDA)

Bestendigheid Olie- en vetbestendig
Hardheid 75 ± 5 Shore A
Kleur Zwart, RAL 9005, glanzend
Ø buis 50 mm
Toelaatbare afwijking Ø binnen 47 ±1,00 mm
Wanddikte PU slang 2 mm
Toelaatbare afwijking 
wanddikte

2 +0,30 mm / -0 mm

Temperatuurbereik -25 tot +80 °C

Toepassing

Ter geluiddemping

• Als bescherming voor middelzware en zware transportgoederen

• Voor een betere meename en afzondering van transportgoederen

• Voor hoge belastingen

• Voor toepassingen waarvoor zeer slijtvaste, nauwkeurig afgewerkte oppervlakken nodig zijn

• Voor transportrollen met blanke, gepolijste oppervlakken tot een lengte van max. 1250 mm

Procedé

De rubberen overtrek wordt in een vulkanisatieprocedé aangebracht. Hierdoor ontstaat een zeer vaste verbinding 

van de rubberen overtrek (NBR) met de buis. Er ontstaat een zeer slijtvast, nauwkeurig afgewerkt oppervlak. 

Buisoverstekken resp. aandrijfkoppen worden door zwarte lak beschermd tegen corrosie.

PU 

overtrekslang

Rubberen 

overtrekken

buizen
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Eigenschappen

De galvanische verzinking is een tijdelijke bescherming van zowel het zink als ook het ijzer tegen corrosie.  

De duur van de corrosiebescherming wordt beïnvloed door mechanische en thermische belastingen. Verzinkte 

oppervlakken zijn gevoelig voor krassen en schuren. Beschadigingen kunnen puntcorrosie veroorzaken.

Sterke temperatuurschommelingen moeten worden voorkomen omdat dit inwendige spanningen kan veroorzaken. 

Bovendien neemt de corrosiebestendigheid bij stijgende temperaturen af. 

Om de beperkte beschermende werking van de verzinking te behouden, moeten bijv. bij vervoer over zee speciale 

verpakkingen worden gebruikt. Bij langdurige opslag moeten eveneens de juiste maatregelen worden getroffen. 

Verzinking is niet geschikt voor levensmiddelen.

Een verzinkt of gepassiveerd oppervlak reageert met: 

• Luchtvochtigheid

• Zure omgevingen (uitlaatgassen, zouten, houtzuren, enz.)

• Basische stoffen (kalk, krijt, poetsmiddelen, CO2)

• Handzweet

• Oplossingen van andere metalen (koper, ijzer, enz.)

Laagdikte 6 tot 15 µm
Passivatie Aanvullende blauwe passivatie (chroom-VI-vrij)
Nageleefde normen DIN EN 12329

DIN 50961
Coating conform RoHS-voorschriften

Temperatuurbereik -40 tot +200 °C

Toepassing

• Duurzame corrosiebescherming

• Agressieve omgevingen 

• Natte zones

Eigenschappen

Roestvaststalen buizen bieden een duurzame bescherming tegen corrosie en een uitgebreidere chemische 

bestendigheid. 

Ø buis 30, 40, 50, 60, 80, 89 mm
Materiaal 1.4301 (X5CrNi18-10)

Roestvaststalen 

buizen

Toepassing

Voor optisch homogene oppervlakken

• Voor een optimale meename van transportgoederen

• Voor een duurzame corrosiebescherming

Procedé

De op maat gezaagde buizen worden langs een bandschuurmachine geleid waardoor een gelijkmatig geschuurd 

oppervlak ontstaat. Door het schuren wordt het oppervlak ruwer zodat het meenemen van de transportgoederen 

wordt geoptimaliseerd. De rondheid- en rondlooptoleranties worden niet beïnvloed.

Eigenschappen

Door het schuren worden kleurafwijkingen en glansverschillen van het oppervlak alsmede opgedrukte 

materiaalaanduidingen verwijderd.

Ø buis 30, 40, 50, 60, 80, 89 mm
Max. referentielengte tot Ø 50 mm 1500 mm
Max. referentielengte vanaf Ø 50 mm 1000 mm

Corrosiebescherming

Als corrosiebescherming zijn de volgende opties mogelijk:

• Verzinking van stalen buizen

• Roestvaststalen buizen als zeer duurzame bescherming

Toepassing

• Goedkope corrosiebescherming

• Voor droge ruimten met een normale temperatuur

• Beperkt geschikt voor omgevingen met zout en vocht zoals installaties in havens of in subtropische landen

• Beperkt geschikt voor het transporteren van vochtige goederen

Procedé

Het materiaaloppervlak wordt galvanisch (elektrolytisch) verzinkt. Door de elektrolyse wordt een extreem gelijkmatige, 

dunne coating gevormd. Het volledige procedé bestaat uit voorbehandelen, verzinken, passiveren en drogen.

Geschuurde 

roestvaststalen 

buizen

Verzinking

buizen
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Buizen met groeven

• Voor met rondprofielsnaren aangedreven transportsystemen

Groeven zijn looprillen om rondprofielsnaren onder het buisoppervlak te geleiden. Bij gebruik van rondprofielsnaren 

wordt onderscheid gemaakt tussen een snaar die van transportrol naar transportrol loopt, en een snaar om een 

aangedreven, onder de transportrollen lopende koningsas.

Interroll adviseert voor de aandrijving met rondprofielsnaren de universele transportrol uit de serie 1700 met 

groeven:

• Met antistatische transportrollen

• Max. meeneemkracht van de rondprofielsnaar 300 N

• Het maximale draagvermogen per transportrol met groef bedraagt gezien de geringe meeneemkracht van de 

rondprofielsnaar 300 N

• Het maximale draagvermogen van de transportrol neemt af bij buislengten van meer dan 1400 mm

• Bij een aandrijving met rondprofielsnaar adviseert Interroll een tegen verdraaien beveiligde asuitvoering, bijv. 

een as met inwendige draad

Groeven kunnen de rondloopnauwkeurigheid van transportrollen nadelig beïnvloeden. Om de 

rondloopnauwkeurigheid precies te kunnen aanhouden (blz. 209), adviseert Interroll transportrollen met 

rondprofielsnaarkoppen of PolyVee-aandrijfkoppen voor vast aangedreven transportrollen uit de serie 3500. 

 Lees blz. 43 voor de standaardposities van de groeven op de buis.

Buizen met flenzen

• Om te voorkomen dat transportgoederen naar de zijkanten lopen

Om een stabiele zijgeleiding te garanderen, worden alle flenzen rondom aan de buis gelast.

Het aantal flenzen en de rollenafstand moeten zodanig worden gekozen, dat het transportgoed altijd door 

minimaal twee flenzen wordt geleid.

Ø buis 50, 60, 80, 89 mm

buizen
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Precisiekogellagers conform DIN 625 van roestvast staal

• Opbouw en draagvermogen als bij precisiekogellagers conform DIN 625

• Volledig gemaakt van roestvast materiaal

• Type 6002 2RZ altijd beschikbaar

Precisiekogellagers van roestvast staal (6002 2RZ)

Materiaal Ringen en kogels van roestvast staal, materiaal 1.4125 (X105CrMo17), met 
materiaalwaarden conform AISI 440C
Hardheid: 56 ± 2 HRC, kooien van polyamide

Lagerspeling C3
Afdichting 2RZ Niet-slepende afdichting met 2 lippen met labyrinteffect van met plaatstaal 

versterkt acrylnitriel-butadieen-rubber (NBR)
Smering Universeel vet, siliconenvrij
Temperatuurbereik -30 °C tot +177 °C

Voor veel Interroll-transportrollen zijn verschillende lagers beschikbaar. Hieronder worden alleen de door Interroll 

gebruikte precisiekogellagers beschreven.

Meer informatie over de lagerbouwgroepen (kogellager met lagerhuis en afdichting) kunt u terugvinden in het 

hoofdstuk Platformen (blz. 174) en bij de materiaalspecificatie in het hoofdstuk Lagers (blz. 223).

Alle gebruikte precisiekogellagers zijn uitgevoerd in 2RZ, met uitzondering van type 689:

De contactloze, stalen afdichting zorgt voor een smalle afdichtspleet en garandeert dat de rol optimaal kan 

aanlopen. De met plaatstaal versterkte rubberen afdichtlippen (NBR) leggen zich bij een drukbelasting van buitenaf 

op de binnenring en zorgen zo voor een uitstekende 2RS-afdichting. 

De geoliede uitvoering loopt zeer licht aan en draait zeer licht.

Precisiekogellagers conform DIN 625

• Standaard DIN-groefkogellagers uit de series 60 en 62

• Hoogste draagvermogen en langste levensduur

• Nauwkeurige kogelloop

• Zeer temperatuurbestendig

• Geluidsarm in gebruik

Alle precisiekogellagers voldoen niet alleen aan DIN 625, maar zijn ook gemaakt volgens specificaties van Interroll 

voor een optimale, langdurige en absoluut constante werking. Gespecificeerd zijn onder meer de lagerspeling, de 

smering en de afdichting.

Precisiekogellagers, gevet (6002 2RZ, 6003 2RZ, 6204 2RZ, 6205 2RZ, 689 2Z)

Materiaal Ringen en kogels van chroomstaal met materiaalwaarden conform 100Cr6
Hardheid: 61 ± 2 HRC, kooien van metaal

Lagerspeling C3
Afdichting 2RZ Niet-slepende afdichting met 2 lippen met labyrinteffect van met plaatstaal 

versterkt acrylnitriel-butadieen-rubber (NBR) 
Afdichting 2Z Niet-slepende afdekking van plaatstaal 
Smering Universeel vet, siliconenvrij
Temperatuurbereik -30 °C tot +177 °C

Precisiekogellagers, geolied (6002 2RZ)

Materiaal Ringen en kogels van chroomstaal met materiaalwaarden conform 100Cr6
Hardheid: 61 ± 2 HRC, kooien van metaal

Lagerspeling C3
Afdichting 2RZ Niet-slepende afdichting met 2 lippen met labyrinteffect van met plaatstaal 

versterkt acrylnitriel-butadieen-rubber (NBR) 
Smering Universele olie, siliconenvrij
Temperatuurbereik -30 °C tot +80 °C

lagers
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Het motorstation dat voor de aandrijving zorgt, moet zodanig worden geïnstalleerd dat het trekeind zo kort mogelijk 

is. Het is raadzaam om het motorstation ook uit te rusten met een kettingspanner. Bij omkeerrollen, die behalve de 

belasting door het transportgoed ook de trekkrachten van de ketting moeten opvangen, moeten de toelaatbare 

lagerbelastingen indien nodig apart worden gecontroleerd. De aangedreven baanlengte wordt beperkt door de 

toelaatbare breekbelasting van de ketting resp. door het gewicht van het transportgoed. 

De rolsteek kan bij de tangentiale aandrijving naar believen worden gekozen. In vergelijking met de aandrijving van 

transportrol naar transportrol kunnen de transportrollen bij een tangentiale aandrijving gemakkelijk worden in- en 

uitgebouwd.

Aandrijving van rol naar rol

Bij dit type aandrijving wordt elke transportrol door een ketting verbonden met de volgende transportrol. Daardoor 

hebben de transportrollen aandrijfkoppen met twee kettingwielen nodig. Deze hebben een grotere bescherming 

nodig dan de kettingwielen bij een tangentiale aandrijving.

Een kettinggeleiding is niet nodig. De transportrollenafstand kent slechts kleine toleranties omdat de afstand 

afhankelijk is van de kettingsteek. De maximale baanlengte die door een motorstation kan worden aangedreven, 

wordt beperkt door de toelaatbare breekbelasting van de ketting. Daarbij wordt de ketting bij het motorstation 

aan de hoogste belasting blootgesteld. De toleranties voor de transportrollenafstand t en de breekbelasting staan 

vermeld in de volgende tabel. 

Kettingsteek
"

P
mm

Tolerantie voor t
mm

Breekbelasting
N

3/8 9,52 0 tot -0,4 9100
1/2 12,70 0 tot -0,5 18 200
5/8 15,88 0 tot -0,7 22 700
3/4 19,05 0 tot -0,8 29 500
1 25,40 0 tot -1,0 58 000

Om de kettingkrachten zo laag mogelijk te houden, moet het aandrijfstation in het midden van de baan worden 

geplaatst. Bovendien moet er bij de bouw van het aandrijfstation op worden gelet dat de ketting min. 180° om de 

kettingwielen loopt en de ketting nagespannen kan worden.

Bij de aandrijvingen wordt onderscheid gemaakt tussen het medium en de wijze van krachtoverbrenging.

Voor de krachtoverbrenging op de transportrollen biedt Interroll de volgende media aan:

• Ketting

• Tandriem

• PolyVee-riem (V-snaar)

• Rondprofielsnaar

• Vlakke riem

Als in de transportrol geïntegreerde motoraandrijving biedt Interroll de RollerDrive 24 V DC aan.

Principieel kan de kracht op twee manieren worden overgebracht:

• Tangentiaal: Via een medium dat aan de zijkant langs de transportinstallatie loopt

• Omlopend: Van transportrol naar transportrol

Beide soorten zijn als frictie- of vaste aandrijvingen leverbaar.

Hierna worden de aandrijvingen en hun eigenschappen voorgesteld.

Keuze van de aandrijving voor transportrollen

De ketting is bij transportsystemen een beproefd middel om transportrollen en elementen van de transportinstallatie 

aan te drijven. De ketting kenmerkt zich door de robuustheid, de lange levensduur en de ongevoeligheid voor vuil 

en omgevingsinvloeden. Met een ketting kunnen zeer grote vermogens worden overgebracht.

Kettingen zijn niet onderhoudsvrij en maken relatief veel lawaai. Voor een optimale levensduur moeten ze regelmatig 

worden gesmeerd. Door het sterk toenemende geluidsniveau zijn snelheden van meer dan 0,5 m/s niet aan te 

bevelen. 

Tangentiale aandrijving

De kenmerken van de tangentiale kettingaandrijving zijn het goede rendement en de eenvoudige constructie. 

De inbouwlengte van de transportrol is korter dan bij een aandrijving van transportrol naar transportrol omdat de 

aandrijfkop slechts één kettingwiel heeft. Eén enkele ketting drijft alle transportrollen van een baan aan. Voor de 

zeer nauwkeurige geleiding van de ketting naar de kettingwielen wordt een kettinggeleidingsprofiel van speciaal 

kunststof gebruikt.

De kettingwielen zijn vast op de transportrollen gemonteerd. De tanden van de kettingwielen grijpen in de ketting 

en brengen alleen het aandrijfvermogen over dat de afzonderlijke transportrol nodig heeft. De ketting kan naar 

keuze langs de onder- of bovenzijde van de transportrollen worden geleid. Een exacte positionering van de 

kettinggeleiding ten opzichte van de transportrollen is zeer belangrijk. De maximale hoogtespeling bedraagt 

0,5 mm.

Ketting
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In de transporttechniek mogen alleen PolyVee-riemen met flexibele trekbanden worden gebruikt. Deze riemen zijn 

voldoende flexibel en vergemakkelijken de montage. Door de flexibiliteit van de trekbanden kunnen toleranties bij 

de gaten in de zijwang worden gecompenseerd en kan de PolyVee -riem in bochten worden ingezet. 

PolyVee-riemen hebben belangrijke voordelen ten opzichte van de rondprofielsnaren. Door een tot wel 300 % 

hogere koppeloverbrenging wordt het aandrijfvermogen zeer gelijkmatig op alle transportrollen overgebracht. 

Daardoor zijn de acceleratie- en deceleratiewegen korter.

Met PolyVee-riemen kan ook in bochten goed worden gestuwd. Door de uitstekende koppeloverbrenging start het 

transportgoed weer, ongeacht of het op een aandrijving is stilgevallen of niet. 

Op dezelfde wijze werkt de PolyVee-riem ook bij hellingbanen. Hier is de gelijkmatige koppeloverbrenging op alle 

transportrollen zeer belangrijk opdat het transportgoed een zo groot mogelijk aangedreven contactvlak krijgt. In 

combinatie met pvc overtrokken buizen kunnen betrouwbare transportinstallaties worden geconstrueerd.

Door de zeer ruimtebesparende constructie kan de PolyVee-kop van de overbrenging zeer dicht bij het 

profiel worden gemonteerd. Terwijl de breedte van de transportinstallatie gelijk blijft, is er meer plaats voor het 

transportgoed. Omdat de riemen het transportgoed niet raken, worden zelfs zeer lichte transportgoederen niet 

verschoven zodat ze altijd in een rechte hoek t.o.v. de transportrollen lopen. 

• Flexibele standaardsnaren, voorspanning 1 tot 3 %

• Vorm PJ; ISO 9982; DIN 7867; steek 2,34 mm

• Riemen met maximaal 4 ribbels zijn bruikbaar (2 x 4 ribbels + 1 groef afstand)

De PolyVee-riem wordt in de transporttechniek alleen voor omlopende aandrijvingen gebruikt omdat bij tangentiale 

aandrijvingen geen zinvolle koppeloverbrenging realiseerbaar is. 

Aandrijving van rol naar rol

Wegens de grotere voorspanning van de PolyVee-riem in vergelijking tot de rondprofielsnaar, adviseert Interroll voor 

het installeren van de transportrollen gebruik te maken van montagegereedschap.

PolyVee -riem 

(V-snaar)

De tandriem is onderhoudsvrij en draait geluidsarm. Smeren en naspannen is niet nodig.

De profielsteek moet echter zeer nauwkeurig zijn omdat de tandingrijping precies past op de vorm van het profiel 

van de aandrijfkop. De levensduur wordt drastisch beperkt als u daar geen rekening mee houdt. De toleranties voor 

het gatenpatroon kunnen bij de verschillende tandriemfabrikanten sterk verschillen. Interroll adviseert u de exacte 

toleranties bij de fabrikanten op te vragen. 

De tandriem wordt voor transportsystemen voor bakken nog maar zelden toegepast omdat het rendement 

door de opbouw van de riem relatief laag is, en een groot deel van het aandrijfvermogen al door de riem wordt 

gebruikt. Tandriemaandrijvingen worden vooral bij transportinstallaties voor pallets of in de automobielindustrie 

voor het transporteren van speciale dragers gebruikt. Het lage rendement van de riem in verhouding tot het totale 

aandrijfvermogen is hier nauwelijks van belang. 

De tandriem kan principieel niet in bochten worden gebruikt. 

Tangentiale aandrijving

Tangentiaal dient de tandriem alleen bij relatief lage vermogens te worden ingezet. Let erop dat de riem door een 

speciale geleiding goed tegen de aandrijfkop wordt gedrukt. Riemen die bij tangentiale aandrijvingen worden 

gebruikt, leveren een duidelijk hoger rendement dan die in omlopende aandrijvingen.

Aandrijving van rol naar rol

Tandriemen worden voornamelijk voor omlopende aandrijvingen gebruikt. Hiermee kunnen hoge koppels en hoge 

snelheden worden gerealiseerd. Nadelen zijn de gevoeligheid voor verontreiniging en de gaten die met grote 

precisie in de zijwang moeten worden gemaakt.

Tandriem
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Aandrijving met koningsas

Ook dit is een veel voorkomende toepassing van de rondprofielsnaar. Hierbij wordt de gehele transportinstallatie 

door een in een rechte hoek onder de rollenbaan lopende aandrijfas in beweging gezet. Op de aandrijfas zijn 

speciale rolletjes aangebracht. De rolletjes drijven alle transportrollen via rondprofielsnaren aan, die in een hoek van 

90° staan. Hierbij heeft elke transportrol over het algemeen slechts één groef. De rolletjes kunnen vast of los met de 

koningsas zijn verbonden. 

Door een losse verbinding ontstaat een stuwdrukarme transportinstallatie. Let erop dat de rondprofielsnaar 

nooit doorslipt omdat de levensduur hierdoor aanmerkelijk korter wordt. Derhalve mogen de rolletjes bij een 

accumulatiebaan niet vast met de koningsas zijn verbonden.

De vlakke riem wordt vaak als aandrijving voor rollenbanen gebruikt omdat deze riem eenvoudig is opgebouwd en 

nauwelijks onderhoud nodig heeft.

Een omlopende aandrijving met vlakke riem is niet zinvol.

Tangentiale aandrijving

De vlakke riem loopt onder de roltransportinstallatie en wordt door aandrukrolletjes tegen de transportrollen 

gedrukt. De aandrukrolletjes worden met een tussenruimte van maximaal vier transportrollen gemonteerd. De 

aandrukrolletjes leiden de vlakke riem ook weer terug. 

Bij accumulatietransport moet de hoogte van de aandrukrolletjes zeer exact worden ingesteld zodat de vlakke riem 

zonder overmatige slijtage tussen de aandrukrolletjes door past.

De vlakke riem moet via een spaninrichting met ca. 1 % worden voorgespannen. Voor de aandrijving wordt over 

het algemeen een AC-tandwielmotor gebruikt die onder de roltransportinstallatie wordt geïnstalleerd. 

De overbrenging van het aandrijfvermogen wordt in vele gevallen betrouwbaarder als de omloophoek van de vlakke 

riem aan de aandrijftrommel van de tandwielmotor met een insnoerrolletje wordt vergroot.

De transportrollen hebben geen speciale aandrijfkoppen nodig en er kunnen gladde buizen worden gebruikt.

Vlakke riem

Het montagegereedschap vereenvoudigt het inbouwen van de riem aanzienlijk omdat de juiste afstand van de 

transportrollen met één handgreep ingesteld kan worden.

Door de hoge meeneemkracht moeten PolyVee-riemen tegen ingrepen van buitenaf worden beschermd, bijv. door 

het afdekken of afdichten van de spleet tussen de transportrollen. 

Er worden voornamelijk twee versies van de PolyVee-riem gebruikt:

• PolyVee-riemen met twee ribbels voor transportgoederen van minder dan 50 kg en snelheden van 0,6 tot 

2 m/s. Het maximale aantal meelooprollen bedraagt 20. Het transportgoed kan ook op de meelooprollen tot 

stilstand komen.

• PolyVee-riemen met drie ribbels voor zware transportgoederen. Riemen met drie ribbels benutten het aandrijf-

vermogen volledig en zijn ook geschikt voor lange transportinstallaties en voor hellingbanen.

Bij transportinstallaties met PolyVee-riemen en meer dan 15 transportrollen neemt het toerental bij elke transportrol 

met 1 omwenteling per minuut af. Dit heeft een geometrische reden: Doordat de neutrale vezels in de PolyVee-

riem worden verplaatst, ontstaat onder belasting een soort overbrenging van transportrol naar transportrol. De 

toerentalverlaging wordt door het systeem veroorzaakt zonder dat dit tot een hogere slijtage leidt. 

De rondprofielsnaar is een beproefde methode voor de koppeloverbrenging in de transporttechniek. De 

rondprofielsnaar is eenvoudig te installeren en te gebruiken en de kosten zijn laag. Nadelen zijn de geringe 

krachtoverbrenging en de relatief korte levensduur.

Rondprofielsnaren voor omlopende aandrijvingen zijn in twee varianten verkrijgbaar:

• Van transportrol naar transportrol

• Met koningsas

Tangentiale aandrijving

Als rechte rollenbanen worden gebruikt, hebben de transportrollen geen aandrijfelementen nodig. De 

rondprofielsnaar loopt dus op de gladde buis. De transportrollen worden door de zwaartekracht op de snaar 

gedrukt die ze laat ronddraaien. De krachtoverbrenging is relatief gering. Het motorstation moet met een spanner 

worden uitgerust. 

Door de symmetrische doorsnede zijn rondprofielsnaren ook geschikt als bochtaandrijving. Daarvoor moeten 

omkeerrollen worden ingebouwd die de rondprofielsnaar met alle transportrollen verbindt en weer terugleidt.

Omlopende aandrijving van transportrol naar transportrol

Een van de meest voorkomende toepassingsvormen van de rondprofielsnaar. Eén rondprofielsnaar verbindt 

telkens twee transportrollen. Meestal loopt de snaar in groeven (ronde gleuven) in de transportrol. Het installeren 

is eenvoudig en er is geen speciaal gereedschap nodig. Bij het opbouwen van de transportinstallatie moet erop 

worden gelet dat het transportgoed altijd direct met een aandrijfrol, bijvoorbeeld een RollerDrive, in contact staat. 

Rondprofielsnaar
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De volgende afbeeldingen laten twee voorbeelden voor de zonebesturing zien.

In de modus Afzonderlijk transport communiceert een besturingsplatine met een voor- en een nageschakelde 

zone.

B C D

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4

A
D.O.T.

B C D

A B C D

B C D

B C D

1 Zone 1 krijgt een startsignaal.

2 Bak A verlaat de rollenbaansectie.

3 Zone 2 krijgt een startsignaal van zone 1, bak B wordt naar zone 1 verplaatst.

4 Zone 3 krijgt een startsignaal van zone 2, bak C wordt naar zone 2 verplaatst.

5 Zone 4 krijgt een startsignaal van zone 3, bak D wordt naar zone 3 verplaatst.

RollerDrive-aandrijving

De RollerDrive wordt vaak voor stuwdrukvrije transportinstallaties gebruikt. 

Het principe van het stuwdrukvrije transport (ZPA - Zero Pressure Accumulation) is erop gebaseerd dat de 

transportinstallatie in zones wordt ingedeeld. Daarbij is de lengte van de zone afhankelijk van de te transporteren 

eenheid plus de naloop ervan. Een zone bestaat in essentie uit een RollerDrive, een sensor, idlers (transportrollen 

zonder aandrijving), overbrengingsriemen en een besturingseenheid. 

De typische ZPA-transportinstallatie bestaat een groot aantal van dergelijke zones, die met behulp van 

ZoneControls onderling communiceren en ervoor zorgen dat slechts een minimaal aantal RollerDrives in bedrijf is, 

en wel zoveel als nodig zijn om het transportgoed te transporteren. 

Daarmee onderscheidt het zoneprincipe zich duidelijk van conventioneel aangedreven transportinstallaties, 

waarbij de centrale aandrijving permanent draait en dus een hoog energieverbruik veroorzaakt. Het ZPA-principe 

garandeert dat er bij de afnamelocatie veel transportgoederen beschikbaar zijn. Het principe wordt meestal 

toegepast als de aanvoerfrequentie van het transportgoed niet gelijk loopt met de afnamefrequentie op de 

transportinstallatie. Zo fungeert het ZPA-principe als buffer. 

Intelliveyor 

D.O.T.

Z-Card

1 2 2 23 3 34 45

1 Foto-elektrische beveiliging start (optioneel)

 2 Verbinding RollerDrive

 3  Verbinding foto-elektrische beveiliging

 4  Communicatiekabel (Easy-Bus)

 5  24 V-Power-Bus
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De RollerDrive EC310 is de beste keuze voor de meest uiteenlopende toepassingsgebieden. Het 

productassortiment is bij de elektronische commutatie bewust aangepast om een product en een 

aansturingsfamilie aan te kunnen bieden voor nagenoeg alle toepassingen. Met een mechanisch vermogen van 

32 Watt en verschillende nieuwe overbrengingstrappen kan de aandrijving optimaal worden afgestemd op de 

toepassing.

De retourenergie is de sleutel voor het optimaliseren van de motor. Als de EC310 overschakelt op de 

remmodus, dan betekent dat de aandrijving geen rijsignaal meer ontvangt en wordt de bewegingsenergie 

van het transportgoed omgezet in elektrische stroom. Deze wordt dan teruggevoerd in het DC-net en is zo 

weer beschikbaar voor andere RollerDrives en verbruikers. Bij alle bestaande RollerDrive-modellen wordt de 

motorwikkeling als remweerstand gebruikt waardoor de bewegingsenergie van het transportgoed alleen wordt 

omgezet in warmte in de motor. Dit heeft tot gevolg dat de thermische balans van een dergelijke aandrijving door 

het remvermogen extra wordt belast. Met de EC310 zijn wij erin geslaagd om deze energie uit de aandrijving te 

halen om deze nuttig te kunnen gebruiken. Daarbij ontstaat onder optimale omstandigheden bij cyclisch bedrijf een 

energiebesparing van ca. 30%.

Daarnaast wordt de aandrijving aanmerkelijk minder warm. Bovendien is het rem- en acceleratievermogen van de 

RollerDrive EC310 duidelijk beter dan dat van andere 24 V-aandrijvingen. Om te voorkomen dat schadelijke hoge 

spanningen ontstaan in het DC-net die eventueel andere aangesloten componenten zouden kunnen beschadigen, 

zijn alle Interroll-besturingen (DriveControl 20, DriveControl 54 en ZoneControl) voorzien van een rem-chopper. 

De rem-chopper is een spanningsgeschakelde lastweerstand, die wordt geactiveerd bij een DC-busspanning van 

meer dan 27 V. De rem-chopper voorkomt zo dat de spanning hoger wordt dan 30 V. Bij de meeste toepassingen 

zal de chopper echter niet worden geactiveerd omdat meerdere verbruikers aan een voeding zijn aangesloten en 

de teruggevoerde energie wordt verbruikt en niet leidt tot een verhoging van de spanning van het DC-net.

RollerDrive 

EC310

In de modus Bloktransport kan een besturingsplatine een start/stuwsignaal van de verste nageschakelde zone 

ontvangen. De platine verzendt dan een start/stuwsignaal naar de verste voorgeschakelde zone. In het volgende 

voorbeeld staat zone 1 in de modus Afzonderlijk transport.
Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4

A
D.O.T.

B C D

A B C D

B C D

B C D

C D

1 Zone 1 krijgt een startsignaal.

2 Bak A verlaat de rollenbaansectie.

3 Zone 1 verstuurt een startsignaal naar de voorgeschakelde zones 2, 3 en 4. De bakken B, C en D rollen naar voren.

4 Zone 1 krijgt een startsignaal en bak B verlaat de rollenbaansectie.

5 Zone 1 verstuurt een startsignaal naar de voorgeschakelde zones 2, 3 en 4. De bakken C en D rollen naar voren.

Met een continuvermogen van 11 W is de BT100 de instapversie van de RollerDrive-serie. De aandrijving 

is geschikt voor transporttoepassingen met een geringe doorvoer. Door de eenvoudige aansturing is een 

probleemloze integratie in de meest uiteenlopende concepten mogelijk. 

Er is geen speciale controller met stroombegrenzing nodig. Bij een bedrijfsduur van 6000 uur kunnen bij een 

gemiddelde zonelengte maximaal 14 miljoen transportgoederen worden verplaatst. Met een geluidsniveau van 

47 dB(A) is de BT100 de stilste RollerDrive. Dit wordt bereikt door gebruik te maken van één- en tweetraps 

aandrijvingen van polymeren met schuine vertanding en een ontkoppeling. 

De RollerDrive BT100 wordt vaak voor lege retourbakken, accumulatiebanen, bufferbanen en toevoersystemen 

voor orderverzamelsystemen gebruikt. Ook worden veel IP66-toepassingen gerealiseerd. Door het zeer lage 

geluidsniveau is de BT100 zeer geschikt voor toepassingen in montagezones, waar de geautomatiseerde 

transporttechniek het enige beweegbare mechanische systeem is. 

In combinatie met de stuwbesturing voor 4 zones Z-Card vormt de BT100 een zeer goedkope en elegante 

oplossing. Voor details over de Z-Card BT zie blz. 112.

RollerDrive 

BT100
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De door de frictierol via de wrijving geproduceerde meeneemkracht wordt relatief ten opzichte van het 

transportgewicht geregeld. De meeneemkracht is sterk afhankelijk van de volgende factoren:

• Gewicht van het transportgoed

• Aard van de onderkant van het transportgoed

• Vochtigheid

• Temperatuur 

• Aandeel van het stuwdrukbedrijf in de totale bedrijfsduur

Deze factoren hebben deels een aanzienlijke invloed op de werking en levensduur van de transportrol. Het 

stuwdrukbedrijf moet slechts zo lang als nodig worden gebruikt. Als binnen afzienbare tijd geen transport zal 

plaatsvinden, moet de centrale aandrijving worden uitgeschakeld. Er wordt dan geen energie verbruikt en de 

levensduur van de transportinstallatie neemt toe. De individuele toepassing moet met experts van Interroll worden 

besproken. Ook is het raadzaam om een test met originele transportgoederen uit te voeren. 

De hierna vermelde meenamewaarden zijn vrijblijvend en hebben betrekking op normale 

omgevingsomstandigheden (65 % relatieve luchtvochtigheid en een temperatuur van +20 °C) en op een 

transportgoed dat midden op de transportrollen staat. De waarden veranderen duidelijk als het zwaartepunt van 

de last niet in het midden staat. Naarmate het lastzwaartepunt verder van het aandrijfelement staat, nemen de 

waarden af. Optimaal zijn transportgoederen met een vlakke, stabiele onderkant zodat elke rol gelijkmatig wordt 

belast. 

Op basis van de rolbelasting zijn de volgende meeneemkrachten berekend:

• 4 tot 6 % bij een eenzijdige frictiekoppeling en een transportrol met een diameter van 50 mm

• 2 tot 5 % bij een eenzijdige frictiekoppeling en een transportrol met een diameter van 60 mm

• 8 tot 13 % bij een dubbelzijdige frictiekoppeling en een transportrol met een diameter van 50 of 60 mm

• 4 tot 6% lastafhankelijke meename, instelbaar tot ca. 12 % van de rolbelasting door een extra axiaal instelbare 

frictiekoppeling

De toelaatbare transportsnelheid bedraagt 0,5 m/s. Flenzen en andere zijgeleidingen worden bij frictierollen niet 

aanbevolen omdat de weerstand die daardoor kan ontstaan mogelijk niet kan worden overwonnen door de 

meeneemkracht van de frictiekoppeling. Voorkom dat de transportgoederen zich in bochten met frictierollen 

stuwen. Als in bochten gestuwd moet worden, dan is dat alleen mogelijk met stuwdrukvrije systemen zoals 

RollerDrives. 

Meeneemkracht 

van de  

frictieaandrijving

Vaste aandrijving

De vaste aandrijving wordt gekenmerkt door een vorm- en krachtsluitende verbinding tussen aandrijfkop en 

draagbuis. Er is geen sprake van frictie, het koppel van de aandrijving wordt volledig overgebracht. Slip in de 

aandrijflijn is niet voorzien.

Frictieaandrijving

De frictieaandrijving is gebaseerd op het principe van de slipkoppeling. Met deze aandrijving kan zeer goedkoop 

een accumulatietransportinstallatie met geringe stuwdruk worden gerealiseerd. 

Daarbij heeft de constructie relatief weinig aandrijving nodig en kan de segmentering met mechanische stoppers 

worden gerealiseerd. De rolbasis van de serie 3800 is als levensduurgesmeerde slipkoppeling geconstrueerd 

en garandeert een constante meeneemkracht van de transportrol. De tangentiale kettingaandrijving is bij 

frictietransportinstallaties zeer economisch gebleken. Een centrale aandrijving drijft een lange ketting onder de 

transportinstallatie aan, zodat alle transportrollen meedraaien.

Als er een stuwing ontstaat, blijven de transportrollen onder het transportgoed stilstaan en draaien alleen de 

aandrijfkoppen door. Houd er rekening mee dat de stuwdruk lineair toeneemt met de lengte van de opgestuwde 

transportgoederen. Daarom moeten de bakken bestand zijn tegen de stuwdruk en niet vervormen. Ook moet de 

vorm van de bakken voorkomen dat ze door de toenemende stuwdruk omhoog komen. De frictieaandrijving is 

leverbaar voor rechte rollenbanen en bochten.
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Standaard asuitvoeringen

Transportrollen met verende assen vormen de eenvoudigste asuitvoering. Deze rollen kunnen zeer snel 

en eenvoudig worden in- en uitgebouwd. Ter versteviging van de transportinstallatie moeten geschikte 

dwarsverbindingen tussen de frameprofielen worden aangebracht. 

Met assen met inwendige draad is in tegenstelling tot verende assen een zeer stabiele frameconstructie mogelijk. 

Daarnaast zijn ze aanzienlijk geluidsarmer dan los ingebouwde transportrollen. De assen van de rollen en het frame 

stabiliseren elkaar zodat de transportrollen zwaarder belast kunnen worden dan afzonderlijk ingebouwde assen. 

Het in- en uitbouwen duurt langer dan bij verende assen.

Verende as

As met inwendige 

draad

Alle onbehandelde en verzinkte assen van Interroll worden van koudgetrokken staal vervaardigd.

Verzinkte assen worden uit galvanisch verzinkt stafmateriaal gezaagd. Daarom zijn de kopse kanten van de assen 

met inwendige draad resp. verende assen nooit verzinkt. Te verzinken assen met uitwendige draad resp. met 

sleutelvlakken worden vanaf Ø 17 mm pas thermisch verzinkt na te zijn bewerkt. Bij kleinere asdiameters worden 

assen met uitwendige draad of sleutelvlakken niet verzinkt, maar van roestvast staal vervaardigd.

Voor optimale asuiteinden worden alle assen gezaagd en afgekant. Daardoor worden vervormingen van de 

asuiteinden en inbouwproblemen voorkomen die door het inkorten veroorzaakt zouden kunnen worden.

Voor draadgaten worden in een eerste arbeidsstap centergaten gemaakt om te garanderen dat de draadgaten 

absoluut in het midden van de as worden geboord.

Frameprofielen, gatmaten en askeuze

Bij de askeuze en constructie van de frameprofielen moeten de volgende aanwijzingen in acht worden genomen:

• Bij transportrollen met assen met inwendige draad moet voor het frame een zo klein mogelijke gatmaat worden 

gekozen om het hoogteverschil van de transportrollen te minimaliseren. Hierdoor wordt de werking van de 

roltransportinstallatie geoptimaliseerd.

• Bij aluminium profielen moeten altijd assen met inwendige draad met een zo groot mogelijke diameter en een 

zo klein mogelijke schroefdraad worden gekozen. Daardoor wordt het risico dat de as in het aluminium profiel 

dringt, kleiner.

• Houd er bij het boren van gaten in profielen voor transportrollen met verende assen rekening mee dat de rollen 

diagonaal ingebouwd moeten worden. Een te kleine gatmaat bemoeilijkt het inbouwen aanzienlijk.

assen
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Overige asuitvoeringen

Assen met sleutelvlakken zijn aan de zijkant van de asuiteinden zodanig parallel gefreesd dat ze in het bijpassende 

profiel passen, bijv. in profielen met open slobgaten. Ze kunnen daardoor sneller worden in- en uitgebouwd, maar 

zijn minder stabiel dan draadassen.

Als corrosiebescherming wenselijk is, worden assen met uitwendige draad en assen met sleutelvlakken 

tot Ø 14 mm geheel van roestvast staal vervaardigd. Een alternatief is het thermisch verzinken nadat de assen 

mechanisch zijn bewerkt, waardoor een as met ononderbroken corrosiebescherming wordt verkregen. Dit 

alternatief biedt Interroll aan vanaf Ø 17 mm.

De volgende asuitvoeringen van de platformen 1100, 1200 en 1700 kunnen met een verlengde overstek worden 

geleverd:

• Verende as

• As met inwendige draad

• As met uitwendige draad

• As met sleutelvlakken

Bij een variabele overstek kan het zijn dat de afdichting de as in axiale richting niet kan ondersteunen. Bij 

grotere axiale krachten, bijv. bij het zijdelings afschuiven, moeten zo nodig aanvullende constructies zoals 

afstandstukken worden gemonteerd.

Assen met  

uitwendige draad 

en assen met 

sleutelvlakken

Asverlengingen

De veerbelaste, conische as-shuttle combineert de voordelen van verende assen en assen met inwendige draad: 

Snelle montage en een zeer laag geluidsniveau.

Met de as-shuttle kunnen de rollen zonder speling in profielen met 11 mm (+0,3 / 0,8 mm) zeskantgaten worden 

ingebouwd. De maximale referentielengte bedraagt 1000 mm, het maximale draagvermogen 350 N.

• Slijtagevrije passing zonder speling in het profiel (zoals bij assen met inwendige draad)

• Probleemloze montage (zoals bij verende assen)

• Zeer geluidsarme loop

• Geleidend materiaal om statische oplading af te leiden

• Tegenover elkaar geplaatste shuttles

• Beide asuiteinden indrukbaar

Assen met  

as-shuttle
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Axiale speling

Bij het inbouwen van transportrollen moet rekening worden gehouden met axiale speling, zodat de transportrollen 

zich onder belasting in axiale richting minimaal kunnen bewegen.

0,5 0,5

EL 

Interroll adviseert een axiale speling van 0,5 mm per zijde. Met deze maat is in de referentielengte/bestellengte al 

rekening gehouden.

Bij transportrollen met as met inwendige draad is de axiale speling het verschil tussen overstek en rollichaam.

De door Interroll aangegeven axiale speling is slechts een richtwaarde. Door productietoleranties kan in 

uitzonderlijke gevallen van deze waarde worden afgeweken. Interroll garandeert een axiale speling en daardoor 

wordt de werking van een correct ingebouwde en gebruikte transportrol niet nadelig beïnvloed.

13,5 13,5

EL

S
W

 1
1 

x 
11

13 13

EL

S
W

 1
2 

x 
8

Asadapters verlagen het geluidsniveau, met name bij transportrollen van de platformen 1100 en 1700. De adapters 

hebben een kraag waardoor de inbouwlengte toeneemt. Asadapters zijn geschikt voor starre assen in combinatie 

met profielen met open slobgaten. Bij deze profielen worden de transportrollen bovenlangs los geplaatst. Interroll 

biedt kunststof adapters van POM aan die geleidend zijn uitgevoerd en daardoor statische elektriciteit voorkomen.

Adapteruitvoering voor assen met een 
diameter van 

Voor profielgaten

8 mm 11 mm zeskant
10 mm SW12

De verschilmaat tussen inbouwlengte EL en de referentielengte RL wordt bij een 8 mm-as 5 mm groter en bij een 

10 mm-as 4 mm groter.

Asadapters zijn niet bedoeld als alternatief voor as-shuttles.

Asadapters 
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Belasting van de transportrollen bepalen

Het draagvermogen van de transportrollen is afhankelijk van het draagvermogen van de bouwgroepen buis, as en 

lager. 

Het draagvermogen van de zwakste bouwgroep is bepalend voor het draagvermogen van de complete 

transportrol. Voor het bepalen van het draagvermogen worden de afzonderlijke bouwgroepen qua draagvermogen 

vergeleken en wordt het gecombineerde draagvermogen berekend.

Het draagvermogen van de transportrol wordt in hoge mate beïnvloed door de lengte, de lastverdeling en de 

asbevestiging.

De toelaatbare belastingen voor transportrollen kunt u terugvinden in de betreffende tabellen op de 

productpagina‘s of kunt u zelf bepalen met behulp van het berekeningsprogramma van Interroll:

www.interroll.com/roller_calculation/

De belastbaarheid van aangedreven transportrollen wordt vaak door andere factoren beperkt, bijv. door de 

toelaatbare belasting van de aandrijfketting en andere componenten van de aandrijving, of door het koppel van 

de aandrijfmotor.

Het maximale draagvermogen van een buis is van twee factoren afhankelijk:

• De buigbelasting van de buis moet onder de toegestane grenswaarde voor het materiaal liggen

• De maximale doorbuiging van de buis mag niet groter zijn dan 0,1 % van de inbouwlengte

De buigbelasting en doorbuiging kunnen aan de hand van de volgende formules worden berekend:

Buigbelasting σ = Mb/W = F·EL/(8·W) 

Doorbuiging ft = 5·F·EL3/(384·E·I)

Mb Buigmoment
W Weerstandsmoment
F Belasting
EL Inbouwlengte
E Elasticiteitsmodule
I Traagheidsmoment

De formules en informatie over het draagvermogen gelden bij een gelijkmatige verdeling van de last over 

het buisoppervlak. Houd bij de keuze van de buis apart rekening met geconcentreerde belastingen of zelfs 

puntbelastingen. 

Maximaal 

draagvermogen 

van de buis

Aantal transportrollen bepalen

Het aantal benodigde transportrollen wordt berekend door de totale lengte van de rollenbaan te delen door de 

rolsteek + 1. Met de rolsteek wordt de afstand tussen twee transportrollen bedoeld.

De rolsteek is afhankelijk van het soort transportgoed en de lengte ervan en van het draagvermogen van de 

transportrollen.

Het transportgoed moet altijd door minimaal drie transportrollen worden ondersteund om een goed transport 

te kunnen garanderen. Derhalve mag de rolsteek maximaal één derde bedragen van de lengte van het kortste 

transportgoed.

L/3 L/3 L/3

L

Deze vuistregel geldt alleen voor het transport van transportgoederen met een egale onderkant en bij 

transportrollen met voldoende draagvermogen. Bij het transporteren van pallets bijvoorbeeld, wordt de last door de 

eigenschappen van de pallet slechts door 1/3 tot 2/3 van de transportrollen onder de pallet gedragen.

Daarom moet worden gecontroleerd of het draagvermogen van de transportrollen, rekening houdende met de 

rolsteek en de eigenschappen van het transportgoed, toereikend is (zie Planningsgrondslagen blz. 170). Zo nodig 

moet de rolsteek worden verkleind of moeten transportrollen met een hoger draagvermogen worden gekozen.

Alle overige beslissingen bij de keuze van de optimale rolsteek zijn voor rekening van de bouwer van de installatie 

en kunnen soms alleen na tests worden genomen.
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Rondloopnauwkeurigheid van de transportrollen

Interroll produceert transportrollen uit buizen conform de DlN-standaard. Deze norm staat afwijkingen bij de 

rondloopnauwkeurigheid toe.

De rondloopafwijking is de maximale radiale afwijking van de buisdiameter vergeleken met een perfecte cirkel. Zo 

betekent een rondloopafwijking t van 0,3 mm, dat de maximale radiale afwijking over de gehele buis gezien 0,3 mm 

bedraagt.

Afb.: Rondloopafwijking (t)

Rondloopafwijkingen zijn vooral afhankelijk van de lengte en van het buismateriaal. De afwijking neemt toe 

naarmate de buis langer is, vooral bij kunststof buizen.

Hierna worden de rondloopafwijkingen aangegeven voor complete transportrollen gemaakt van verschillende 

buismaterialen. De curves geven de gemiddelde rondloopafwijking voor een bepaalde buisdiameter aan in relatie 

tot de buislengte.

Houd er rekening mee dat bij buizen die conform de DIN-norm zijn vervaardigd soms aanmerkelijk hogere 

rondlooptolerantie zijn toegelaten dan in de onderstaande diagrammen staan vermeld. Daardoor kunnen in 

enkele gevallen de voorgestelde richtwaarden worden overschreden.

De belastbaarheid van de as is van twee factoren afhankelijk:

• De buigbelasting van de as moet onder de toegestane grenswaarde voor het materiaal liggen

• De doorbuiging van de as moet onder de toegestane grenswaarde liggen

Bij de informatie over het draagvermogen wordt onderscheid gemaakt tussen twee asuitvoeringen: Los in het 

frameprofiel liggende assen (zoals verende assen) en vast met het frameprofiel verbonden assen (zoals assen met 

inwendige draad).

Bij de informatie over het draagvermogen van vast gemonteerde assen is geen rekening gehouden met de 

mogelijke vervorming van het frameprofiel resp. de zijwangen. Als dergelijke vervormingen optreden, heeft dit 

gevolgen voor het draagvermogen van de assen.

Het draagvermogen van de lagerbouwgroep houdt rekening met het kogellager, de rolbasis en de afdichting/

afdekking. De grenswaarden zijn empirisch bepaald en gelden alleen bij zeer korte transportrollen.

Maximaal 

draagvermogen 

van de as

Maximaal 

draagvermogen 

van de lager-

bouwgroep
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Lengtes van de transportrollen

F F

EL

AGL

0,5 0,5

EL Inbouwlengte: De vrije ruimte tussen de zijwangen
AGL Totale aslengte
F Lengte van de lagerbouwgroep inclusief axiale speling

Bij transportrollen met een as met inwendige draad is de totale lengte van de as gelijk aan de inbouwlengte.

De inbouwlengte kan aan de transportrol alleen bij assen met inwendige draad worden gemeten omdat de EL dan 

tevens de lengte van de as is. Bij alle andere asuitvoeringen kan de EL niet aan de transportrol worden gemeten 

omdat rekening is gehouden met de axiale speling van 0,5 mm per zijde.

De referentielengte/bestellengte RL kan bij de volgende series niet aan de transportrol worden gemeten: 

1100, 1700, 1700 light, 1700KXO, 3500, 3500 light, 3500KXO, 3560, 3800, 3860 en 3870. De RL kan in 

de maattekening niet worden aangegeven maar moet worden afgelezen uit de maattabel op de betreffende 

productpagina.

Rondloopafwijking mm

Lengte transportrol mm

Bij kunststof buizen nemen de rondloopafwijkingen bovenproportioneel toe naarmate de buis langer is. 

Gebruik geen buizen die langer zijn dan hieronder vermeld:

Ø buis mm Maximale buislengte mm
20 400
30 500
40/50 600
63 800
90 1000

 

Rondloopafwijking mm 

Lengte transportrol mm

Stalen buis

Kunststof buis
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Uitvoeringen van de conische transportrollen

De conische transportrollen voor bochten met een binnenstraal van 800/850 mm zijn verkrijgbaar in de volgende 

uitvoeringen en materialen:

Uitvoering
Referentielengte Van 250 tot 900 mm in stappen van 50 mm
As As met inwendige draad (M8 x 15)
Ø as 12 of 14 mm
Lagers Precisiekogellagers 6002 2RZ 

Precisiekogellagers 6002 2RZ roestvast
Materiaal 

Binnenbuis Verzinkt of roestvast staal
Conische 
elementen

Polypropyleen (grijs) op een cilindervormige binnenbuis van verzinkt 
of roestvast staal met een buitendiameter van 50 mm

As Blank of roestvast staal
Lagers Rolbasis van polyamide (zwart)

Afdichting van polypropyleen (geel)
Afdekkap van polypropyleen (geel) voor de zijde met de grootste 
diameter

Met conische transportrollen combineerbare aandrijvingen

De aandrijvingen kunnen worden gecombineerd met bochten met een binnenstraal van 800 en 850 mm (resp. 

770/820 mm bij een aandrijfkop aan de binnenstraal), voor zover niets anders is vermeld. De binnenstraal van 

de bocht wordt gemeten tot aan de binnenzijde van het binnenste draagprofiel, dus tot aan het begin van 

inbouwlengte EL.

U kunt kiezen uit de volgende aandrijfelementen:

• PolyVee-aandrijfkop van hoogwaardig polyamide 6.6 vorm PJ, ISO 9981, voor flexibele PolyVee-riemen

• Rondprofielsnaarkop van hoogwaardig polyamide 6.6 voor standaardsnaren met een diameter van 4, 5 en 

6 mm, optioneel groeven op de verlengde binnenbuis aan de binnenstraal van de bocht

Aandrijfelementen

Conische transportrollen zorgen in bochten voor een veilig transport van de goederen. Bij conische transportrollen 

neemt de transportsnelheid overeenkomstig de bochtstraal toe zodat transportgoederen goed tussen de zijwangen 

blijven staan. Zijgeleidingen zijn niet dringend noodzakelijk, worden echter wel aanbevolen.
Horizontaal manteloppervlak.

1,
8˚

Bij de constructie van de bocht moet er altijd op worden gelet dat de mantel van de conische elementen 

horizontaal ligt. Daarom is de as van de transportrol 1,8° gekanteld.

Conische transportrollen van Interroll zijn geschikt voor bochten met een binnenstraal van 800/850 mm resp. 

770/820 mm bij de uitvoering waarbij de aandrijfkop aan de binnenstraal zit.

Als optie zijn er ook conische transportrollen uit het platform 1700 die geschikt zijn voor bochten met een 

binnenstraal van 650 mm.

Als de voorgeschreven binnenstralen van de bochten niet worden aangehouden, moet u er rekening mee 

houden dat de transportgoederen niet goed op de baan blijven staan.

Voor een veilig transport door de bochten moet de werkelijke vrije breedte van de transportinstallatie 

ongeveer 50 mm groter zijn dan de berekende vrije ruimte. Kies de eerstvolgende grotere 

standaardinbouwlengte. 

Interroll biedt conische transportrollen met de aanduiding KXO aan in twee uitvoeringen. De ene is gebaseerd op 

de universele transportrol uit de serie 1700, de ander op vast aangedreven transportrollen uit de serie 3500.

• Conische opschuifelementen van kunststof:
 - Slijtvast

 - Geluiddempend

 - Slagvast

 - Weers- en temperatuurbestendig

• Laag gewicht, daardoor goede draai- en aanloopeigenschappen

• Afdekklep van de conische elementen aan de zijde met de grootste diameter

• Draagvermogen 500 N

Serie 1700KXO/ 

3500KXO met 

binnenstraal 

650 mm

Conische 

universele 

transportrollen 

serie 1700KXO/ 

3500KXO
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EL Inbouwlengte van de transportrol
L Maximale lengte van het transportgoed
W Maximale breedte van het transportgoed
Ra Buitenstraal van de bocht
Ri Binnenstraal van de bocht
Ta Rolsteek aan de buitendiameter
Ti Rolsteek aan de binnendiameter

Binnenstraal van de bocht voor niet-aangedreven rollen

De binnenstraal van de bocht is afhankelijk van de referentielengte en bedraagt:

• 800 mm bij een referentielengte van 300, 400, 500 mm enz.

• 850 mm bij een referentielengte van 250, 350, 450 mm enz.

Binnenstraal van de bocht voor aangedreven rollen (PolyVee-kop/rondprofielsnaarkop)

De binnenstraal van de bocht is afhankelijk van de referentielengte en bedraagt:

• 770 mm bij een referentielengte van 300, 400, 500 mm enz.

• 820 mm bij een referentielengte van 250, 350, 450 mm enz.

Voor bochten met aangedreven rollen heeft de aandrijving met RollerDrive zich als goedkoopste en elegantste 

oplossing van alle aandrijvingsvormen doorgezet. Bochten met RollerDrive in combinatie met de beschreven 

conische transportrollen zijn stil, compact en eenvoudig geconstrueerd.

Om het benodigde koppel en de transportsnelheid te berekenen, moet bij een RollerDrive-aandrijving de 

gemiddelde diameter van de conische elementen worden gebruikt.

Binnenstraal 

van de bocht

RollerDrive

• Kop van hoogwaardig polyamide 6.6 met dubbel kettingwiel met 14 tanden, afmetingen 1/2‘‘ aan de buitenst-

raal van de bocht

Om ervoor te zorgen dat het transportgoed in de bocht het zijprofiel niet raakt, moet de inbouwlengte groter zijn 

dan op een recht stuk. Om de minimale inbouwlengte te berekenen, zijn de volgende stappen nodig:

1. Berekening van de minimale buitenstraal 

Ra = 50 mm + (Ri + W)2 + (L/2)2

2. Berekening van de minimale inbouwlengte ELmin = Ra – Ri

3. Aanpassing van ELmin op de standaardlengte (volgende grotere maat in stappen van 50 mm):
 - Van 286 tot 936 mm voor bochten met PolyVee-kop of rondprofielsnaarkop

 - Van 312 tot 962 mm voor bochten met 2 kettingwielen

 - Van 250 tot 900 mm voor niet-aangedreven bochten

4.  Berekening van de werkelijke Ra = EL + Ri met de gekozen standaard-EL

De rolsteek Ta wordt gemeten aan de binnenkant van het buitenste profiel en wordt als volgt berekend:

Ta = Ti · Ra/Ri

EL Ri

90
°

Ra

L

W

Ta

T i

Inbouwleng-

tes berekenen 

(PolyVee-kop/

rondprofiels-

naarkop)

Rolsteek aan de 

buitendiameter 
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De volgende theoretische steken (gemeten aan het kettingwiel Z14) zijn beproefd:

Aantal schalmen Steek gemeten aan het kettingwiel mm
28 88,9
30 101,6
32 114,3
34 127,0
36 139,7
38 152,4

Het aantal transportrollen varieert afhankelijk van de referentielengte en de daarmee samengaande grotere 

bochtmaat aan de buitenstraal.

De volgende gegevens voor het aantal benodigde transportrollen hebben betrekking op een bocht van 90° waarbij 

een overstek ten opzichte van de 90°-hoek van de zijwang als compensatie is ingepland.

Referentielengte en mm Kettingsteek in mm

88,9 101,6 114,3 127,0 139,7 152,4
250/300 19 16 14 13
350/400 20 18 16 14 13
450/500 19 17 15 14 13
550/600 21 18 17 15 14
650/700 20 18 16 15
750 21 19 17 16
800 19 17 16
850/900 20 18 17

Als overbrenging worden uitsluitend flexibele PolyVee-riemen met drie ribbels in combinatie met vaste aangedreven 

rollen uit de serie 3500 en een PolyVee-aandrijfkop gebruikt.

EL Ri = 770/820

90

°

Ra

T a

T i =
 73,7

De overstek van de aandrijfkop (RL = EL - 36 mm) levert een binnenstraal van de bocht van 770 en 820 mm op.

Bij gebruik van een PolyVee-riem (2 ribbels) is de rolsteek bij de binnenstraal vastgelegd op Ti = 73,7 mm. Als 

deze rolsteek niet mogelijk is, moet een aandrijving met rondprofielsnaar of ketting worden gekozen.

De rolsteek met rondprofielsnaaraandrijving en voor niet-aangedreven bochten kan naar believen worden gekozen, 

zolang de volgende voorwaarden in acht worden genomen:

• Veilig transport van het transportgoed

• Geen onderling contact tussen de conische elementen

• Eerste en laatste transportrol met ongeveer de halve rolsteek (binnenstraal) als einde van de bocht

• Standaardsnaarlengtes kunnen worden gebruikt.

Bij de ketting als aandrijfmedium zijn slechts een beperkt aantal rolsteken mogelijk, die altijd een veelvoud van de 

kettingsteek van ½“ moet zijn. In een bocht is kettingaandrijving alleen mogelijk als de ketting van transportrol naar 

transportrol loopt. De afstanden tussen de transportrollen aan de binnen- resp. buitenstraal moeten afzonderlijk 

worden berekend afhankelijk van de referentielengte en -steek.

De berekening van de steek begint altijd aan de buitenstraal zodat een correcte kettingspanning is gegarandeerd. 

Houd er rekening mee dat bij elke transportrol een ander kettingwiel in de ketting grijpt (binnenste/buitenste 

kettingwiel) en dat de afstand zich pas bij elke tweede transportrol herhaalt. De steek aan de binnenradius wordt 

bepaald door de referentielengte.

Overbrenginging 

met PolyVee

Rondprofiels- 

naaroverbrenging

Ketting- 

overbrenging
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RollerDrives zijn vergelijkbaar met statische transportrollen zonder doorlopende assen met vast ingespannen 

asbouten. Het koppel wordt alleen aan de ingespannen motorzijde overgebracht. 

De RollerDrive moet met de volgende aanhaalmomenten worden bevestigd:

RollerDrive Aanhaalmoment van de bevestigingsmoer
BT 100 40 N/m
BT 100 IP66 15 N/m
EC 310 35 N/m
EC 310 IP66 35 N/m

De tegenover de motor liggende zijde kan als verende as 11 mm zeskant of als asbout M8 worden uitgevoerd.

Voor een veilig transport moet het transportgoed minimaal op één RollerDrive en twee niet-aangedreven 

transportrollen, zogenoemde idlers, steunen.

Een programma voor het berekenen van het draagvermogen kunt u downloaden op de Interroll-website  

www.interroll.com. In het programma moet u als shaft type Round aangeven en als shaft 

location Stub Axle.

Het buismateriaal is altijd 50 x 1,5 mm.

Hierna worden voorbeelden en principiële verbanden getoond voor het berekenen van het vermogen.

Als een transportgoed op een rollenbaan haaks ten opzichte van de rolas wordt getransporteerd, dus zonder 

dwarskrachten, moeten de hecht- en rolweerstand worden overwonnen.

Voor transportgoederen die met een constante snelheid over een rollenbaan lopen, geldt de volgende vergelijking:

F = m · g · µ

F Benodigde tangentiale kracht in N
m Massa in kg
g Aardversnelling 9,81 m/s
µ Frictiecoëfficiënt

Rekenvoorbeeld:
Gewicht van het transportgoed 30 kg
Bakken Kunststof bak, frictiecoëfficiënt µ = 0,04
Snelheid 0,5 m/s

Ft = 30 kg · 9,81 m/s · 0,04 = 11,77 N

De benodigde tangentiale kracht bedraagt dus 11,77 N. Met een rolradius van 25 mm kan daaruit een benodigd 

koppel (kracht × weg) van 0,3 N/m worden afgeleid. Het benodigde mechanische vermogen (kracht × snelheid) 

bedraagt 5,9. 

Rolweerstand 

en vermogens-

berekening

RollerDrive

De RollerDrive is gebaseerd op de universele transportrol uit de serie 1700. De buitenafmetingen zijn identiek. 
Zo kunnen transportsystemen met RollerDrives in vergelijking tot conventionele AC-aandrijvingen aanmerkelijk 
eenvoudiger worden ontworpen.

Bovendien heeft de RollerDrive alle voordelen van de universele transportrol van de serie 1700 en de varianten 
daarvan. Zo worden bij de RollerDrive bijvoorbeeld dezelfde aandrijfkoppen gebruikt. Daardoor kan deze aandrijving 
optimaal geïntegreerd worden.

De grote flexibiliteit van het transportconcept met RollerDrives wordt verder ondersteund door de soft- en hardware 
van de besturingen. Via universele interfaces kunnen de RollerDrives in vele bestaande of nieuw te construeren 
installaties worden geïntegreerd.

Elektronisch en mechanisch gecommuteerde elektromotoren vormen de kern van de RollerDrive. Door een 
betrouwbare trillingsontkoppeling van de aandrijfeenheid zijn de RollerDrives extreem stil. De ontkoppeling 
beschermt de aandrijving tegen schokachtige belastingen. Deze bescherming verlaagt de belasting van de 
tandvoeten van het aandrijfrondsel en verlengt de levensduur van de RollerDrive.

De motor is aan een planeetwielaandrijving gekoppeld. De planeetwielaandrijving bestaat uit één tot drie trappen 
en verschillende overbrengingsverhoudingen. Met een coaxiale drukbuiskoppeling wordt het koppel goed op de 
cilindervormige rolmantel overgebracht. De RollerDrive wordt op twee rolbases gelagerd die tegenover elkaar in de 
rolmantel zijn geperst. De rolbases stammen uit het standaardassortiment of zijn daarvan afgeleid.

Welke RollerDrives voor uw toepassing optimaal zijn, kunt u het beste samen met een Interroll-adviseur bepalen. 
Daarbij zijn de volgende factoren zeer belangrijk:

• Gewicht en afmetingen van het transportgoed
• Transportsnelheid, doorvoer en cycli per minuut
• Materiaal van de onderkant van het transportgoed (bepaalt de rolwrijvingswaarde)
• Bijzondere omgevingsinvloeden zoals extreme temperaturen, vocht, chemische invloeden
• Type RollerDrive-besturing
• Maximale naloop van het transportgoed

De naloop is de afstand die het transportgoed door de massatraagheid op de rollenbaan aflegt nadat het 
startsignaal is herroepen.

De rolbases van de RollerDrives zijn van geleidende kunststof gemaakt. Daardoor wordt de statische elektriciteit 
afgeleidt naar het zijprofiel. Het is absoluut noodzakelijk dat de gehele transportinstallatie vakkundig is geaard.

In de eerste stap wordt de transportsnelheid via de ingebouwde reductie geselecteerd. Hierdoor is gegarandeerd 
dat altijd een maximaal vermogen beschikbaar is. In de tweede stap kunnen met de besturing de fijnafstellingen 
worden gemaakt. 

Meestal worden de transportmogelijkheden niet beperkt door het draagvermogen maar door het maximale 

koppel van de RollerDrive.
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De RollerDrive BT100 heeft geen externe besturing nodig. Een geïntegreerd thermisch element schakelt de  

RollerDrive ingeval van oververhitting uit en na afkoeling weer automatisch aan. Dit is geen volledige bescherming 

tegen overbelasting, het is een basisbescherming.

Als ZoneControl voor BT100 moet de Z-Card BT worden gebruikt. Daarmee kan een eenvoudige ZPA-

transportinstallatie probleemloos worden opgebouwd. Voor details van de Z-Card BT zie blz. 112.

De DriveControl is de optimale aansturing voor de RollerDrive EC310. Door het gebruik van twee verschillende 

behuizingsuitvoeringen voldoen de apparaten aan de beschermingsklassen IP20 en IP54. De behuizing van de 

IP54-variant is ingegoten.

Alle in- en uitgangen hebben een gemeenschappelijke signaalaarde en zijn zo gescheiden van de laststroomaarde. 

De spanningstoevoer kan nu van de ene naar de andere DriveControl worden doorgelust voor een vereenvoudigde 

bekabeling (max. 2 DriveControls aangesloten).

De snelheid van de RollerDrive kan met de DriveControl op twee verschillende manieren worden ingesteld: 

Enerzijds kan dat met DIP-schakelaars. Hier beschikt u over vier DIP-schakelaars waarmee 15 snelheden kunnen 

worden ingesteld. Anderzijds kan de snelheid extern worden geregeld waarvoor drie digitale ingangen aanwezig 

zijn. Afhankelijk van de aansluiting kunnen 8 verschillende snelheden worden ingesteld. Op deze wijze is het 

mogelijk om op eenvoudige wijze, bijv. met twee digitale PLC-uitgangen, twee verschillende snelheden in te stellen 

en bij in bedrijf zijnde installatie dynamisch te wijzigen.

De ZoneControl maakt op eenvoudige wijze de opbouw van een zichzelf sturende stuwdrukvrije transportinstallatie 

mogelijk. Elke zone en dus ook elke RollerDrive wordt aangesloten op een ZoneControl. De afzonderlijke ZoneControls 

communiceren onderling via een standaard CAT-5-netwerkkabel. Deze kabel is wereldwijd verkrijgbaar in verschillende 

lengtes en garandeert een verbinding van hoge kwaliteit. Het betreft hier een kabel die bij op computergebied voor 

ethernetaansluitingen wordt gebruikt. Daarnaast kan de kabel snel en goed worden aangesloten.

Er kunnen twee sensoren worden aangesloten, en wel de zonesensor in elke zone en de startsensor aan het begin 

van het transporttraject. De snelheid en de draairichting kunnen op elke ZoneControl worden ingesteld met DIP-

schakelaars. Deze instelling heeft alleen betrekking op de betreffende RollerDrive. Als de snelheid van het totale 

transporttraject ook bij in bedrijf zijnde installatie dynamisch aangepast moet worden, dan kunt u een analoge 

streefwaarde-ingang (0 t/m 10 V) gebruiken. Hier kunt u met een analoge PLC-uitgang de snelheid instellen.

Om het ZoneControl-transporttraject in een bestaand systeem in te passen, heeft u de beschikking over een 

statussignaal en startingang. Via het statussignaal kan de belegging van de zonesensor van extern worden 

afgelezen. Met de startingang kan de eerste resp. laatste zone van de transportinstallatie worden gestart 

waardoor een overdracht van het transportgoed wordt gerealiseerd. De zonestatus en het startsignaal vormen het 

”Handshake I/O“ met de voor- en nageschakelde systemen.

Bij zeer zware transportgoederen, waarvoor als zoneaandrijving twee RollerDrives nodig zijn, bestaat de 

mogelijkheid om een tweede RollerDrive aan te sturen met behulp van de DriveControl vanuit de ZoneControl. Een 

systeemwijd foutsignaal meldt storingen als verzamelmelding. De storing kan dan door een storing-led worden 

gelokaliseerd en door de verschillende knipperfrequenties worden geanalyseerd. 

DriveControls 

voor BT100

DriveControls 

voor EC310

ZoneCotrol

Frictiecoëfficiënt voor bakmaterialen:

Materiaal Frictiecoëfficiënt µ
Staal 0,03
Kunststof, glad 0,04
Kunststof, geprofileerd 0,05
Hout 0,05
Karton, hard 0,06
Karton, zacht 0,08

De benodigde aandrijfkracht om een transportgoed met constante snelheid over een rollenbaan te transporteren, is 

afhankelijk van de aard van de onderkant van het transportgoed. De minste kracht is nodig voor een harde, moeilijk 

vervormbare onderzijde zoals bijvoorbeeld bij een stalen bak.

Een stalen bak heeft bij accelereren en decelereren de neiging om op de rolmantel te slippen. Ca. 3 % van het 

transportgewicht moet bij een constante snelheid als voorstuwingskracht worden gebruikt. Bij een kartonnen doos 

bedraagt µ ca. 8 %. Dit ligt aan de zachte en vervormbare onderzijde. Bij kartonnen dozen wordt de verschilwaarde 

ten opzichte van de stalen bak gebruikt om de vervorming van de onderzijde op te vangen en niet voor de 

voortstuwing.

Omdat een transportcyclus uit acceleratie, constante snelheid en deceleratie bestaat, is de acceleratie bepalend 

voor de beoordeling van het vermogen. 

In de acceleratiefase wordt de hechtweerstand overwonnen en gaat de weerstand over in de aanmerkelijk lagere 

rolweerstand. Om deze reden vertoont elke transportcyclus aan het begin een stroompiek.

DriveControls voor RollerDrive

De aansturing van transporttrajecten kan op twee manieren worden gerealiseerd: Centraal en met decentrale 

logica. Voor beide concepten heeft Interroll oplossingen voor een uiterst flexibele toepassing van RollerDrives.

Er kunnen twee besturingstypen worden onderscheiden:

• DriveControl (op I/O gebaseerde motorstarter)

• ZoneControl en Z-Card (decentrale transportlogica)

De ZoneControl is bedoeld voor een eenvoudige, op I/O gebaseerde aansturing van de RollerDrive.  

De ZPA-controller maakt een zeer eenvoudige opbouw van een stuwdrukvrije transportinstallatie mogelijk en 

beschikt over de functies van de DriveControl.
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Lagers

Precisiekogellagers, gevet (6002 2RZ, 6003 2RZ, 6204 2RZ, 6205 2RZ, 689 2Z)

Norm DIN 625
Materiaal Ringen en kogels van chroomstaal met materiaalwaarden conform 100Cr6

Hardheid: 61 ± 2 HRC, kooien van metaal
Lagerspeling C3
Afdichting 2RZ Niet-slepende afdichting met 2 lippen met labyrinteffect van met plaatstaal 

versterkt acrylnitriel-butadieen-rubber (NBR) 
Afdichting 2Z Niet-slepende afdekking van plaatstaal 
Smering Universeel vet, siliconenvrij
Temperatuurbereik -30 °C tot +177 °C

Precisiekogellagers, geolied (6002 2RZ)

Norm DIN 625
Materiaal Ringen en kogels van chroomstaal met materiaalwaarden conform 100Cr6

Hardheid: 61 ± 2 HRC, kooien van metaal
Lagerspeling C3
Afdichting 2RZ Niet-slepende afdichting met 2 lippen met labyrinteffect van met plaatstaal 

versterkt acrylnitriel-butadieen-rubber (NBR) 
Smering Universele olie, siliconenvrij
Temperatuurbereik -30 °C tot +80 °C

Precisiekogellagers van roestvast staal, gevet (6002 2RZ)

Norm DIN 625
Materiaal Ringen en kogels van roestvast staal, materiaal 1.4125 (X105CrMo17), met 

materiaalwaarden conform AISI 440C
Hardheid: 56 ± 2 HRC, kooien van polyamide

Lagerspeling C3
Afdichting 2RZ Niet-slepende afdichting met 2 lippen met labyrinteffect van met plaatstaal 

versterkt acrylnitriel-butadieen-rubber (NBR)
Smering Universeel vet, siliconenvrij
Temperatuurbereik -30 °C tot +177 °C

Stalen conuslagers 50 x 1,5 , gevet

Materiaal Materiaal wiellichaam DX53D + Z, verzinkt
Lageronderdelen gehard

Smering Universeel vet, siliconenvrij
Temperatuurbereik -30 °C tot +110 °C

Kunststof lagers

Materiaal Buitenring en conussen van polypropyleen
Kogels van koolstofstaal of roestvast staal

Smering Universeel vet, siliconenvrij
Temperatuurbereik -30 °C tot +40 °C

Buizen

Materiaal Normen Specificatie
Staal, blank en verzinkt DIN EN 10305-3 Beperkte toleranties en materiaalspecificaties door Interroll
Verzinking DIN EN 12329

DIN 50961
Galvanische zinkcoating met aanvullende blauwe passivatie (chroom-VI-vrij)
De coating voldoet aan de RoHS-eisen
Laagdikte 6 tot 15 µm

Roestvast staal DIN 17455 1.4301 (X5CrNi18-10)
Beperkte toleranties door Interroll

Aluminium – AW 6060 T66 (AlMgSi 0.5 F22)
Voor 16 mm en 20 mm E6/EV1, gebeitst, natuurlijke kleur en geanodiseerd
Laagdikte oppervlak 20 µm, isolerend en niet-geleidend
Voor 50 mm onbewerkt, niet-veredeld, dus geleidend

Kunststof pvc 2002/95/EG Pvc-U (polyvinylchloride hard, zonder weekmakers, zonder siliconen, zeer 
slagvast)
Bevat alleen stoffen die conform de REACH-verordening (EG-nr. 1907/2006) 
zijn getest en geregistreerd
RAL 7030 steengrijs

Over de rondlooptoleranties blz. 206

maTeriaalspeCif iCaTie
Materiaal-

specificatie

Buizen, lagers
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Assen

Materiaal Normen Specificatie
Staal, blank en verzinkt DIN EN 10277-3 1.0715 (11SMn30)

Beperkte toleranties en materiaalspecificaties door Interroll
Verzinking DIN EN 12329

DIN 50961
Galvanische zinkcoating met aanvullende blauwe passivatie (chroom-VI-vrij)
De coating voldoet aan de RoHS-eisen
Laagdikte 6 tot 15 µm

Roestvast staal DIN EN 10088-23 1,4305 (X5CrNi18-9)
Beperkte toleranties door Interroll

Over de rondlooptoleranties blz. 206

maTeriaalspeCif iCaTie

Materiaal-

specificatie

Assen, 

aandrijvingen

Aandrijvingen

Hierna worden de technische gegevens van de PolyVee-riem van Interroll gepresenteerd. 

Informatie over alle andere aandrijvingen kunt u verkrijgen bij de betreffende fabrikant.

Normen ISO 9982 (DIN 7867) profiel PJ
voor V-riemen met 2 of 3 ribbels (PolyVee)

Materiaal Voldoet aan de richtlijn 2002/95/EG (RoHS)
Bevat alleen stoffen die conform de REACH-verordening (EG-nr. 1907/2006) zijn 
getest en geregistreerd
Vrij van halogenen, siliconen en pvc, vlamwerend

Toelating UL-gecertificeerd
Hardheid Rug 82 Shore A, ribbels 55 Shore A
Elektrische geleidbaarheid < 7 MΩ
Temperatuurbereik -20 tot +90 °C
Afmetingen Conform ISO 9982 (DIN 7867) profiel PJ

PolyVee Riemen
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De informatie in de onderstaande tabel dient alleen als richtsnoer omdat de bestendigheid door veel factoren wordt 

beïnvloed, zoals:

• Inwerkduur en concentratie van het medium

• Temperaturen

• Krachtinwerking

• Uv-belasting

Een zorgvuldige geschiktheidstest van de gebruikte kunststoffen door de gebruiker is onvermijdelijk.

Polyamide POM
(polyoxymethyleen)

Zacht pvc Hard pvc Polypro-
pyleen

Ether ++ ++ - ++ -
Alcohol, lagere ++ ++ ++ - ++
Benzine ++ + -- ++ -
Ester ++ -- -- -- -
Vetten ++ ++ - ++ +
Vloeizuren -- -- - - -
Ketonen ++ - -- -- ++
Koolwaterstoffen, alifatisch ++ ++ -- ++ ++
Koolwaterstoffen, gearomatiseerd ++ + -- -- -
Koolwaterstoffen, gechloreerd - ++ -- -- --
Koolwaterstoffen, onverzadigd, 
gechloreerd 

+ ++ -- -- --

Logen, zwak + ++ ++ ++ ++
Logen, sterk - ++ - ++ ++
Minerale olie ++ ++ - ++ -
Oliën ++ ++ - ++ +
Zuren, oxiderend -- -- - -- --
Zuren, zwak -- - ++ ++ ++
Zuren, sterk -- -- ++ - --
Zuren, sterk, organisch - ++ - + ++
Zoutoplossingen, anorganisch ++ ++ ++ ++ ++
Terpentine - - -- -- --
Brandstofmengsels + ++ -- -- -
Water ++ ++ ++ ++ ++

Technische kunststoffen

Interroll gebruikt voor bijna alle elementen van het transportsysteem onderdelen van technische kunststoffen. Ten 

opzichte van staal hebben deze kunststoffen veel voordelen:

• Geluiddempend

• Beperkt levensmiddelengeschikt

• Eenvoudige reiniging

• Hoge slagvastheid

• Corrosiebestendig

• Laag gewicht

• Hoogwaardig design

Kunststof Eigenschappen Toepassingsgebied
Polyamide (PA) • Uitstekende mechanische eigenschappen

• Hoge slijtvastheid

• Lage wrijvingswaarde

• Goed bestand tegen chemicaliën

Tandwielkoppen, afdichtingen en 
lagerbodems

Polypropyleen (PP) • Laag specifiek gewicht

• Hoge hittebestendigheid

• Niet hygroscopisch

• Goed bestand tegen chemicaliën

Rolletjes, afdichtingen en 
lagerbodems

Polyvinylchloride (hard pvc) • Krasvast

• Slagvast

• Goed bestand tegen chemicaliën

Buizen voor kunststof 
transportrollen

Polyoxymethyleen (POM) • Uitstekende mechanische eigenschappen

• Hoge slijtvastheid

• Lage wrijvingswaarde

• Zeer vormvast

• Nauwelijks hygroscopisch

• Toepasbaar bij onderdelen waaraan hoge eisen 

aan de nauwkeurigheid worden gesteld

Tandriemkop en glijlager

Kunststoffen worden onderverdeeld op basis van hun chemische bestendigheid:

Symbool Betekenis Toelichting
++ Zeer goede bestendigheid Constante inwerking van het medium veroorzaakt geen schade
+ Over het algemeen bestendig Constante inwerking van het medium kan schade veroorzaken,  

die echter omkeerbaar is als het medium niet meer inwerkt
- Meestal onbestendig Alleen bestendig onder optimale omgevings- en gebruiksomstandigheden, 

over het algemeen moet rekening worden gehouden met schade
-- Volledig onbestendig Het medium mag niet met de kunststof in contact komen

Voordelen

Eigenschappen 

en toepassings-

gebieden

Bestendigheid

maTeriaalspeCif iCaTie

Materiaal-

specificatie

Technische 

kunststoffen
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Hij leeft in dromen. Hij houdt van zwarte kunst en 

het wakker worden uit het onderbewustzijn. Dat 

alles geeft Steffen Geisler in grandioze ruimtelijke 

kunst met podiumachtige 

installaties opvallend 

aanschouwelijk weer. 

De Berlijnse kunstenaar, die een aantal maanden 

lang in de hoofdvestiging van Interroll in het 

Zwitserse Sant’Antonino met zijn ongewone 

werken vertrouwde zaken vreemd en vreemde 

zaken vertrouwd deed voorkomen, provoceert. 

Zet aan tot nadenken – overdenken – 

voorbereidend denken.  

Hij stimuleert de ontdekkende geest. En 

stimuleert het innovatieve creëren. Precies 

dat, waardoor goede transporttechniek de 

beslissende tik beter wordt.

inTerroll  –  
CorporaTe arT

Kunst heeft een positieve invloed op de 

werkwereld en -processen. Interroll Corporate 

Art heeft zich tot doel gesteld om dit creatieve 

potentieel symbiotisch te bundelen en om te 

zetten in prikkels, waarbij de beperkingen van de 

bedrijfmatige doelmatigheid worden geslecht.
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E u ro p e 

Austria
Tel +49 2193 23 187
at.sales@interroll.com

Belgium
Tel. +49 2193 23 259
be.sales@interroll.com

Czech Republic/Slovakia
Interroll CZ, s.r.o.
Na Řádku 7/3172
69002 Břeclav
Czech Republic
Tel + 420 519 330 210
cz.sales@interroll.com

Denmark
Interroll Nordic A/S
Hammerholmen 2-6
2650 Hvidovre
Denmark
Tel + 45 36 88 33 33
dk.sales@interroll.com

Finland
Interroll Nordic A/S
Martinkyläntie 53
01720 Vantaa
Finland
Tel + 358 9 54 94 94 00
fi.sales@interroll.com

France
Interroll SAS
Z.I. De Kerannou-BP34
29250 Saint-Pol-de-Leon
France
Tel + 33 2 98 24 4100
fr.sales@interroll.com

Germany
Interroll Fördertechnik GmbH
Höferhof 16
42929 Wermelskirchen
Germany
Tel + 49 2193 23 0
de.sales@interroll.com

Hungary
Lörincz Kft.
Kastély U.27
Pf. 57
2045 Törökbálint
Hungary
Tel + 36 23 337 891
hu.sales@interroll.com

Iceland
IBH ehf
Dugguvogur 10
104 Reykjavik
Iceland
Tel + 354 562 6858
ingi@ibh.ehf.is

Italy
Rulli Rulmeca S.P.A.
Via Arturo Toscanini 1
24011 Almé (Bg)
Italy
Tel + 39 035 43 00 111
vendite@rulmeca.it

Luxembourg
Tel +49 2193 23 259
be.sales@interroll.com

Netherlands
Tel +49 2193 23 151
nl.sales@interroll.com 

Norway
Interroll A /S
Kobbervikdalen 65
3036 Drammen
Norway
Tel + 47 32 88 26 00
no.sales@interroll.com

Poland
Interroll Polska Sp. z o.o.
ul. Płochocińska 85
03-044 Warszawa
Poland
Tel +48 22 741 741 0
pl.sales@interroll.com

Portugal
Rulmeca de Portugal, LDA
Parque Industrial do Tortosendo
Edifício Parkurbis, Loja 7
Apartado 113
6200-865 Tortosendo
Portugal
Tel +351 275 33 07 80
rulmeca@rulmeca-interroll.pt

Romania
Krako International SRL
Str. Sfanta Maria 1-5
Bl. 10A4
Sc 1 Apt 4 Sector 1
001494 Bucuresti
Romania
Tel + 40 21 260 2050
ro.sales@interroll.com

Slovenia
3-TEC, prehrambena- 
tehnologija-hlajenje
Dravska ulica 7
1000 Ljubljana
Slovenija
Tel + 386 1 56 56 370
si.sales@interroll.com

Spain
Interroll España S.A.
Parc Tecnològic del Vallès
C/Dels Argenters, 5 Edificio 1
Bp y Cp
08290 Cerdanyola del Vallès
Barcelona
Spain
Tel + 34 90 211 0860
es.sales@interroll.com

Sweden
Interroll Nordic A/S
Karlsrovägen 64
302 41 Halmstad
Sweden
Tel + 46 35 227 077
se.sales@interroll.com

Switzerland
Tel. +49 2193 23 190
ch.sales@interroll.com

United Kingdom
Interroll Ltd.
Brunel Road
Corby, Northants NN17 4UX
United Kingdom
Tel + 44 1536 200 322
gb.sales@interroll.com

A f r i c a 

South Africa
Interroll South Africa (Pty) Ltd
Box 327
Isando 1600
Gauteng
South Africa
Tel + 27 11 281 99 00
za.sales@interroll.com

N o r t h  a n d  S o u t h
A m e r i c a

Canada
Interroll Checkstand
8900 Keele Street
Unit 2 & 3
Concord, Ontario L4K 2N2
Canada
Tel +1 905 660 4426
ca.sales@interroll.com

Interroll Canada Ltd.
1201 Gorham Street
Newmarket Ontario L3Y 8Y2
Canada
Tel +1 905 727 33 99
ca.sales@interroll.com

USA
Interroll Corporation
3000 Corporate Drive
Wilmington, N.C. 28405
USA
Tel +1 910 799 1100
us.sales@interroll.com

Interroll Automation LLC
5035 Keystone Boulevard
Jeffersonville, IN 47130
USA
Tel +1 812 284 1000
us.sales@interroll.com

Interroll Dynamic Storage, Inc.
232 Duncan Circle
Hiram, GA 30141
USA
Tel +1 770 943 15 41
ca.sales@interroll.com

Brazil
Interroll Logística
Elementos para Sistemas
Transportadores Ltda
Rua Dom João VI
555 - Parque Industrial SA
Pindamonhangaba - SP
CEP 12412- 805
Brazil
Tel + 55 (0)12 3648 8021
br.sales@interroll.com

A s i a

China
Interroll (Suzhou) Co. Ltd.
Block B & C
Ecological Science Hub
No. 1 Ke Zhi Road
Suzhou Industrial Park
Jiangsu Province
China
Postal Code: 215021
Tel + 86 512 62560383
cn.sales@interroll.com

India
Interroll Drives and Rollers
India Pvt. Ltd.
No. 276, 4th main, 4th phase
Peenya Industrial Area
Bangalore-560058
India
Tel + 91080 41272666
in.sales@interroll.com

Israel
Comtrans-Tech Ltd.
P.O.B. 17433
Tel-Aviv 61174
Israel
Tel + 972 54 4272747
il.sales@interroll.com

Japan
Interroll Japan Co. Ltd.
302-1 Shimokuzawa
Midori-ku
Sagamihara-shi
Kanagawa 252- 0134
Japan
Tel + 81 42 764 2677
jp.sales@interroll.com

Korea
Interroll (Korea) Co. Ltd.
Rm 301
Dongsan Bldg. 333-60
Shindang-Dong
100-826 Choong Ku, Seoul
Tel + 82 2 2231 19 00
kr.sales@interroll.com

Singapore
Interroll (Asia) Pte. Ltd.
386 Jalan Ahmad Ibrahim
Jurong 629156 Singapore
Republic of Singapore
Tel + 65 6266 6322
sg.sales@interroll.com

Sri Lanka
Colombo Machinery
& Equipment Ltd.
No: 102, Fife Road
Colombo 05
Sri Lanka
Tel + 94 11 250 0078/79
lk.sales@interroll.com

Taiwan
First Auto-Transfer Equipment
Co. Ltd
8F-3, No: 65, Song De Road
Hsin Yi District
Taipei 11076
Taiwan
Tel + 886 2 27 59 88 69
tw.sales@interroll.com

Thailand
Interroll (Thailand) Co. Ltd.
700/685, Moo 1
Amata Nakorn
Panthong, Chonburi
20160
Thailand
Tel + 66 3 844 7448
th.sales@interroll.com

A u s t r a l i a  a n d
N e w  Z e a l a n d

Australia
Interroll Australia Pty. Ltd.
70 Keon Parade
Thomastown
Victoria 3074
Australia
Tel + 61 3 94 60 21 55
au.sales@interroll.com

New Zealand
Automation Equipment
(NZ) Ltd.
26 Tawn Place,
Pukete, Hamilton
New Zealand
Tel + 64 (7) 849 0281
nz.sales@interroll.com

Headquarter
Interroll (Schweiz AG)
+ 41 91 850 25 25
info@interroll.com

www.interroll.com


