SLIDDELE TIL
BROKK® MASKINER

astrakgroup.dk/stabiliseringspads

Ekstrem
holdbarhed
Astraks

Duraline

XD-stabiliseringspads

til

Brokk®-robot nedrivningsmaskiner er designet
og produceret med ekstrem holdbarhed og let
montering i tankerne.
Fås i alle stilarter / størrelser, så de passer til
den aktuelle Brokk®-serie, fra 60s til 400s.
Duraline

XD-serien

produceres

inden

for

Astraks specialiserede produktionsfaciliteter fra
slidbestandig gummi af førsteklasses kvalitet ved
hjælp af det nyeste udstyr og næste generations
kvalitetskontrolprocesser.

kompatibilitet

Test

DuraLine XD

OEM

Hardness
(Shore A)

78

73

DuraLine XD Varenr.

Brokk® Varenr.

Elongation at
break (%)

471.7

360

ORP100/000/BK

3136108867S

Tensile Strength
(kgf/mm2)

2.10

1.71

ORP200/000/BK

3136114340S

Density (g/cm3)

1.134

1.163

ORP300/000/BK

3136131365

Volume at loss
(%)

6-7%

6.81

ORP400/000/BK

3136704214

ORP500/000/BK

3136101391

Gummibælter
du kan stole på
Astraks udvalg af brancheførende gummibælter
er ideelle til nedrivningsrobotter, med mange

RING TIL:

4376 0206
denmark@astrakgroup.com
astrakgroup.dk/gummibaelter

funktioner og innovationer, der sikrer, at de aldrig
svigter dig.
Flere og flere maskinførere ved, at når det er tid til
at opgradere, så skal der Astrak gummibælter på
maskinen.

Et omfattende sortiment
Med

størrelser

fra

180mm

til

800mm

brede,

finder du gummibælter, der ikke kun passer til
nedrivningsrobotter, men til omkring 4000 modeller
af

gravemaskiner,

skridstyret

læssemaskiner,

motorbør, dumpere, og andre bæltedrevne maskiner.
Astrak kan garantere, at vi har stort set alle typer
bælter på lager, til næsten enhver type maskine.

Høj kvalitet
Når du køber vores gummibælter, køber du kvalitet;
vores kontinuerligt viklede indre ståltråde uden
samlinger er stærkere, vores short pitch led reducerer
vibrationer

og

slidtage,

og

vores

avancerede

gummiblanding er mere slidstærk.
Du køber også ro i sindet; års erfaring sikrer, at vi
leverer det rigtige gummibælte hver gang og vores
samme dag forsendelsestjeneste sikrer, at din
maskine er oppe at køre igen med minimal nedetid.
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