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ERA Member

Onmisbaar in uw verhuurprogramma !

De Mini-Maxi transportbanden

De vernieuwde Mini-Maxi transportbanden zijn uitgesproken verhuurtoestellen. 

Deze trendsetters horen thuis in elk verhuurbedrijf.

Voor tuinaanleggers, renovatiebedrijven en aannemers 

van grond- of afbraakwerken zijn deze 

transportbanden onmisbaar.

Lees dus snel verder en haal deze

unieke verhuurtopper in huis !

Mini-MAxi 3 M Mini-MAxi 4,5 M

L x B x H in cm 313 (343 met handvaten) x 49 x 34 448 (478 met handvaten) x 49 x 34

Gewicht 100 kg 135 kg

Bandbreedte 40 cm 40 cm

Motor 0,37 Kw - 230 of 110 V (1/2 Pk) 0,50 Kw - 230 of 110 V

Bandsnelheid 24 m / min 24 m / min

Maximum stijghoek 40° 40°

Capaciteit 50 ton / uur 50 ton / uur

Technische specificaties

Deze specificaties zijn niet bindend en kunnen op ieder 
ogenblik zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden.
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Toebehoren

De Mini-Maxi transportbanden

Ontworpen voor verhuur !
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Voor het laden met een minigraafmachine 
werd er een grotere vultrechter ontworpen.

Zo voorkom je dat er materiaal naast de
transportband terecht komt en kan er onder 
alle omstandigheden op een propere manier 
gewerkt worden.

Enkel de beste materialen komen in 
aanmerking voor de productie van de 
Mini-Maxi transportbanden.

Warm gegalvaniseerd, stalen frame, 
gevulcaniseerde rubberen band, 
stalen bandschraper, Harting koppelingen.

De verplaatsbare steunvoeten laten je toe 
om elke transportband precies boven de 
volgende te plaatsen.

De handige vultrechters zorgen er voor 
dat elke transportband feilloos geladen 
wordt.

Een eenvoudige bandschraper houdt de 
band proper. Openingen werden voorzien 
voor montage met stellingbuizen. 
Makkelijk afstellen van de band.

Rubberband en schakelkast kunnen in 
een oogwenk vervangen worden.

50 ton / uur door zijn unieke bandsnelheid van 24 meter / min
Opstellen in serie PraktischEfficiënt

Degelijk Eenvoudig

De transportbanden staan los van elkaar en kunnen in serie 
opgesteld worden onder eender welke hoek.

Door gebruik te maken van de verbindingskabels kunnen 
- op één voeding - meerdere transportbanden aan elkaar 
gekoppeld worden.

Veiligheid primeert bij Etramo! Elke transportband is uitgerust 
met 2 noodstop-schakelaars, één aan elke zijde van 
de transportband. Eén druk op eender welke noodstop van 
eender welke transportband die deel uitmaakt van de 
serieschakeling, zal alle transportbanden van die serieschakeling 
stil leggen. 

Met deze unieke schakeling profileert Etramo zich met één van 
de veiligste, zoniet dé veiligste transportband op de markt.

Veiligheid boven alles

niets dan voordelen !
Ontworpen door de verhuur voor de verhuur !

Met 30 jaar ervaring in de machineverhuurbranche werden de 
Mini-Maxi transportbanden exclusief ontwikkeld voor de verhuur.

Wij hielden rekening met alle belangrijke factoren vanuit het standpunt 
van de verhuurder enzerzijds en van de gebruiker anderzijds.

• Hoog rendement, goede bezettingsgraad, langdurige verhuringen
• Super robuust, gegalvaniseerd stalen frame met oerdegelijke 

gevulcaniseerde rubberen band
• Makkelijk te manipuleren, te stockeren en zeer eenvoudige mecaniek
• Uniek in de verhuring, weinig concurrentie, hoge verhuurtarieven
• De Mini-Maxi transportbanden voldoen aan de strengste veiligheidsnormen

Stapelen Stockeren
Door hun beperkt gewicht en de 
handige handvatten zijn de transport-
banden te verplaatsen door 1 persoon. 
Dankzij de uitsparingen stapel je ze 
veilig met een heftruck in geen tijd.

Door de handige steuntjes stockeer 
en / of transporteer je de transport-
banden snel tot 6 stuks hoog. Zo 
nemen ze maar heel weinig plaats in.

Verplaatsen
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