
www.abm-tecna.be

TRANSMECA 
TROMMELS
De beste prijs-kwaliteitverhouding 
voor uw transportbanden!

Onze sterkten 
 • Onklopbare prijs-kwaliteitverhouding

 • Perfect berekend en aangepast aan de toepassing

 • Rationalisatie van een volledige park

 • Permanente voorraad

 • Een gamma onderdelen : lagers, ingrijpbeveiliging, 
draaidetectie, ... 

 • 24-uurs service



TRANSMECA,  
Dimensionering, productie en montage
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ABM TECNA. THE GLOBAL SOLUTION  Efficient in conveying & power solutions

Permanente voorraad van buizen en assen  
van verschillende afmetingen, diktes en diameters

Bewerking van de trommelstructuur met onze numerieke machines
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 • Voor trommels volledig aangepast aan uw 
toepassingen

• Dimensionering en ontwerp dankzij een specifieke 
inhouse berekeningsoftware  

• Productie volgens studie of volgens uw eigen 
plannen

• Een permanent voorraad

• Talrijke buizen, assen en toebehoren in alle 
afmetingen , voor een korte productietijd

• 24-uurs service

Bepaling van de dimensionering en Reactiteit

Productiecapaciteiten

• Productie in België (Doornik)

 • uitmuntende  knowhow

 • kwaliteit, prijs, reactievermogen, efficiëntie

• maximale Ø: 609/813 mm

• Lengte tussen centerpunten: 4000/2800 mm

• Voorraad buizen Ø 50 tot 813 mm.  
De meest gebruikte afmetingen daarvan zijn: 114, 
133, 139, 159, 168, 178, 194, 203, 219, 244.5, 
273, 298, 323, 355, 406, 457, 508, 559, 609, 711 
en 813mm ; voor andere afmetingen gelieve ons te 
raadplegen.

• Mogelijke asuitvoeringen:

 • as gemonteerd op klembussen

 • as warmgekrompen

 • gelaste as

 • met spie verbonden as

 • vrij draaiende as (lagerhuizen)

• Mogelijkheid om grotere maten te produceren via 
partners



Bekleding in de werkplaats, zoals:

• Bekleding in de werkplaats, zoals: 

• 45 et 65°SH A Vlak (ABMGrip LIS ) of geruit 
(ABMGrip LOS), dikte 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 et 20mm 
aandrijftrommels

• Talrijke opties: agrovoedingsindustrie (BL), vetbestendig 
(G), Brandwerend en antistatisch  (K)

• Keramiek Bekledingen

 • Samengesteld uit groene poreuze keramische platen 
ingebed in een polymeer (ABMCeraGum)

 • Volkeramische vlakke tegels, geïntegreerd in een 
rubberen drager (ABMCeraWhite)

 • Van zuiver volkeramische tegels (ABMCeraFull)

Onderhoudsgemak en eenvoudige installatie  
on site

• Bekleding met verwisselbare segmenten op glijlatten  
(Slide Lag)

• Bekleding met verwisselbare segmenten op schalen  
(Shell Lag)

• Polyurethaan (raadpleeg ons)

Werkplaatsen en op elkaar afgestemde voorraden 

ABM TECNA is een uniek team. Vaak coördineren onze 
werkplaatsen zich om een globale oplossing te bieden aan 
de problemen van onze klanten. Ieder gespecialiseerde 
werkplaats maakt gebruik van zijn afgestemde voorraad om 
een hoogwaardig product af te leveren. De werkplaats die 
belast is met het project zorgt voor de assemblage van het 
geheel:

• Elektromechanische onderdelen: (motor)reductoren, 
riemen, lagers, koppelingen, assen,...

• Transportbandonderdelen: banden, rollen, schrapers, 
afdichtings- of uitlijningstoebehoren...

• Op maat bewerkte onderdelen of plaatconstructie

TRANSMECA Trommels 
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Een waaier van mogelijkheden  
voor bekledingen en bijbehorende componenten

Verlijming van een trommelbekleding

Plaatsing van lagers direct op de assen

Trommelbekledingen 

Onze Globale Oplossing



ABM TECNA gecertificeerd voor
• Haar voorraadbeheer en de kennis van haar technici voor de selectie en montage   

van TIMKEM® door TIMKEM® EUROPE

• Haar werkplaatsen door Siemens :

· « SIMOGEAR Exclusive Assembly & Repair Center » 

· « MOTOX Exclusive Repair Center »

• Haar voorraad en advies over motoren door ABB :

· « ABB Value Provider motors »

ONS BEREIKEN

Zwedenstraat, 9  |  B-9940 EVERGEM  |  T : +32 9 245 24 62  |  T : +32 71 85 82 80  |  sales@abm-tecna.be

VOLG ONS : www.abm-tecna.be

werkplaats biedt ook:

De productie van op maat gemaakte rollen of elevatortrommels, 
met afmetingen en specifieke kenmerken afgestemd op de 
behoeften van uw toepassing. 


