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Voorgebogen 
golfplaten voor 
transportband 
overkappingen

TRANSPORTBANDKAPPEN RENOLIT ONDEX
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Samenstelling
De transportbandoverkappingen RENOLIT ONDEX zijn ge-
maakt in het profiel 70/18, translucide neutraal van kleur en 
voorgebogen in fabriek.
Zij beschikken over identiek dezelfde kwaliteiten als de PVC 
RENOLIT ONDEX platen.

 (zelfdovend en onbrandbaar)

Toepassingen
Omwille van hun kwaliteiten en vormgeving zijn de transport-
bandoverkappingen RENOLIT ONDEX uitermate geschikt om 
transportbanden te beschermen zowel binnen in het gebouw 
als buiten en in havengebieden.

Hun bestendigheid tegen corrosie laat toe ze te plaatsen in 
zeeklimaat.

Hun bestendigheid tegen talrijke chemische producten laat 
toe ze te plaatsen in de agro-en voedings- en chemische in-
dustrie

Het gevarieerd aanbod van afmetingen biedt heel wat mo-
gelijkheden.

De doorzichtigheid van het materiaal vergemakkelijkt het 
zicht op de transportband.

Kap n°

A
Band-

breedte
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C
Hoogte
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Ontwikke-
ling

(mm)

Bevestigingsmateriaal geleverd 
door RENOLIT Ondex                         

                            Code

Aantal 
bevesti-

gingen per 
kap

1 400 700  350 550 1 500 Bevestigingsband 20 630 1

2 500 800 400 600 1 660 Bevestigingsband 20 631 1

3 650 950 475 675 1 890 Bevestigingsband 20 632 1

4 800 1 150 575 775 2 200 Bevestigingsband 20 654 2

5 1 000 1 350 675 875 2 520 Beugel + bevestiging 20 633 2

6 1 200 1 600 800 1 000 2 910 Beugel + bevestiging 20 634 2

7 1 400 1 800 900 1 100 3 230 Beugel + bevestiging 20 635 2

Speciaal 2 000 2 400 1 200 1 400 4 220 Beugel + bevestiging 2

Technische kenmerken

Profiel greca 70/18

Kap RENOLIT ONDEX

totale breedte

nuttige breedte
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Mini.
35 mm

Mini.
30 mm

Plaatsing

Onderconstructie

Recht been
200 mm

Constructiebreedte

Bevestiging met bevestigingsbanden voor kap n° 1-2-3-4 Bevestiging met beugels voor kap n° 5 en groter

Haak Ø 5 mm

Stelschroef

Veer
(intrekken veer > 2,5 cm)

Bevestigingsband

Doorlopend 
hoekprofiel

Bandbreedte

Ondersteu-
ningsbeugel

min. 35

Onderconstructie

Recht been
200 mm

Constructiebreedte

Bout en rondel

ONDEX kap

Doorlopend 
hoekprofiel

Bandbreedte

Bevestigingshaak

Vleugelmoer
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Boorgat Ø min.9 
mm

Kap RENOLIT ONDEX

Schroef M6 x 45

Bevestiging met bevestigingsband voor kap n° 1-2-3

Bevestiging met beugels voor kap n° 5 en groter

Bevestiging met bevestigingsband voor kap n° 4



RENOLIT ONDEX

Avenue de Tavaux 

21800 Chevigny-Saint-Sauveur

FRANCE 

Tel +33 (0)3 8046 8000

Fax +33 (0)3 8046 8002 

commercial.ondex@renolit.com

www.renolit.com

www.ondex.com 

Innovatie
Een prioriteit voor RENOLIT ONDEX

La stratégie d’innovation de RENOLIT Ondex s’appuie sur 2 
axes Onze innovatiestrategie steunt op twee belangrijke peilers 
: voortdurende verbetering van de bestaande producten en 
ontwikkeling van nieuwe toepassingen.

Om aan de vragen van onze klanten te kunnen beantwoorden, 
is onze afdeling Marketing, Onderzoek en Ontwikkeling 
voortdurend bezig met de ontwikkeling van nieuwe profielen en 
kleuren.

De brede waaier van producten en toepassingsgebieden is één 
van de motors voor innovatie, maar het zijn op de eerste plaats 
onze klanten die onze creativiteit stimuleren.

Meer dan 100 nieuwe producten zien jaarlijks het levenslicht !

Duurzame ontwikkeling
PVC is 100 % recycleerbaar

Milieubewust recycleert RENOLIT ONDEX intern alle 
productieafval.

Aan het einde van hun levensduur kunnen de platen  zonder 
problemen gerecycleerd worden door gespecialiseerde  firma’s 
om alzo een nieuw leven te beginnen !

7 goede redenen om voor RENOLIT ONDEX te kiezen

De gegevens in dit dokument zijn volgens ons weten correct en worden louter informatief vermeld.  Ze 

zijn gebaseerd op onze kennis op het ogenblik van opstelling van dit dokument.  Ze mogen niet worden 

beschouwd als advies om onze producten te gebruiken in strijd met bestaande patenten, nationale of 

andere plaatselijke

wettelijke voorschriften.  De koper staat zelf in voor alle informatie en advies aan de eindgebruiker.  Wij 

kunnen in geen geval verantwoordelijk worden gesteld door de koper voor eventuele niet-naleving van de 

raadgevingen, voorschriften en adviesplicht
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Lichtdoorlaatbaarheid

Bestand tegen chemische 
producten*

* lijst op aanvraag

Slagvastheid

Bestand tegen hagel

Bestand tegen lage 
temperaturen

Brandklasse M1
B s d0

100 % recycleerbaar


