ROLBEKLEDING VOOR DE
TRANSFORMATIE VAN PLASTIC
WIKKELEN EN SNIJDEN
De toenemende baanbreedte en lijnsnelheid, in
combinatie met steeds dunner wordende folie, maakt
het moeilijker om fouten tijdens het wikkelen of snijden
te vermijden. De Hannecard Groep biedt bekledingen
die garant staan voor merkelijke kwaliteitsverhoging en
een langere levensduur.
UW VEREISTEN
• Vermindering van fouten tijdens het wikkelen of
snijden
• Stabiel gedrag bij contact tussen rol en folie
• Egaal oppervlak

CONTACT-, LAY-ON EN DRUMROLLEN
Afhankelijk van de lijnsnelheid, de baanbreedte of het type folie biedt Hannecard
volgende oplossingen:
Product

Eigenschappen en voordelen

• Vermindering van trillingen

NipFoil-S

• Uitstekend bestand tegen ozon en temperaturen tot 125 °C

• Lange levensduur

Grijs - Rubber
30-80 shore A

• Goede slijtvastheid

• Hoge precisie in de afwerkingsgraad

Type

• Lichte kernen, geen onbalans
• Antistatisch (wanneer nodig)

NipFoil-S-AS

• Release eigenschappen (wanneer nodig)
Standaard

Zwart - Rubber
50-90 shore A

• Goede fysische eigenschappen
• Uitstekend bestand tegen ozon en temperaturen tot 125 °C
• Goede slijtvastheid
• Goede fysische eigenschappen
• Antistatisch
• Uitstekend bestand tegen ozon en temperaturen tot 125 °C

ClearFoil-S-AS

• Goede slijtvastheid

Groen - Rubber
65-85 shore A

• Goede fysische eigenschappen
• Non-black, non-staining, sanitary
• Antistatisch

Hannethane

ONZE OPLOSSINGEN
• Bekledingen in rubber, polyurethaan en composiet
tot 12 meter lang
• Standaard, antistatische en geleidende bekledingen

Blauw/Bruin - PU
25-95 shore A
Standaard

• Meerlaagse bekledingen

Hannethane-AS

• Van zeer gladde tot zeer ruwe afwerking

Zwart - PU
40-90 shore A

• Cylindrische, gebogen en speciale oppervlaktesvormen

Hanethane-SC

• Afwerking met groeven of gravures

Semi-geleidend

• Speciale meetinstrumenten (Shonthaler, laser...)
• Trillings- en dynamisce onbalansmetingen,
dynamisch uitbalanceren van rollen tot 12
meter lang

Zwart - PU
40-85 shore A

DuoStar-AS

• Lichte kernen: nieuw, herstellingen, onderhoud

Zwart - PU
35 + 60 shore A

• Uitstekende sljitvastheid
• Uitstekende fysische eigenschappen
• Uitstekend bestand tegen ozon
• Uitstekende sljitvastheid
• Uitstekende fysische eigenschappen
• Licht antistatisch
• Uitstekend bestand tegen ozon
• Uitstekende sljitvastheid
• Uitstekende fysische eigenschappen
• Semi-geleidend
• Zeer dempende onderlaag met een slijtvaste
polyurethaan toplaag
• Kreukvrij wikkelen van folie op grote breedte tegen hoge
snelheden
• Uitstekende slijtvastheid
• Antistatisch

Speciaal

• Schuim-polyurethaan

Flexolys-Foam
Wit - PU

• Speciaal geschikt voor drumrollen
• Samendrukbare coating die alle stressgerelateerde
vervormingen absorbeert
• Dichtheid tussen 0,4 en 0,6
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ZUIGROLLEN
Voor tweezijdig-georiënteerde en andere delicate foliën kunnen zuigrollen worden
gebruikt om de folie op te transporteren. Vaak is een bekleding nodig om het contact
tussen de folie en de zuigrol te verbeteren.
Er zijn verschillende bekledingen in polyurethaan beschikbaar, eventueel in combinatie
met basislagen in composiet, zowel in standaard als in antistatische uitvoering. Hannecard biedt eveneens een dunne, beschermende bekleding in polyurethaan:
Type

Product
HanneLine

Multi-Performant

Grijs
60-98 shore A

Eigenschappen en voordelen
• Aangeraden hardheid: 90 shore A
• Maximum dikte: 1 mm
• Kan worden geslepen en gepolijst
• Uitstekende slijtvastheid

SPLICER ROLLEN
Type

Product

Multi-Performant

MicroGraf

Eigenschappen en voordelen
• Aangeraden hardheid: 40 shore 00
• Micro-cellulaire bekleding
• Permanente en blijvende elasticiteit

VERWANTE DOCUMENTEN
• Oplossingen - ‘Bi-lateraal georiënteerde folie’
• Oplossingen - ‘Blaasextrusie’
• Oplossingen - ‘Vlakextrusie’
• Oplossingen - ‘Corona-behandeling’
• Oplossingen - ‘Het spreiden van plastic folie’
• Oplossingen - ‘PVC en andere zachte plastics’
• Oplossingen - ‘Plastics industrie’

MEER WETEN?
Voor meer informatie, gelieve uw lokale
Hannecard-partner te contacteren of bezoek
onze website: www.hannecard.com

