
TROMMELBEKLEDING
DUNLOP ULTIMA

GEMAAKT VAN TOPKWALITEIT RUBBER MET EEN 
UITZONDERLIJKE SLIJTAGEBESTENDIGHEID

KENMERKEN
Doordat het gemaakt is van een uitzonderlijk slijtagebestendige topkwaliteit 
rubber, heeft Dunlop Ultima Trommelbekleding een uitstekende levensduur 
en levert het waarde voor uw geld. Het ruitprofiel zorgt ervoor dat vocht 
gemakkelijk wegloopt en dat er geen materiaalophoping of slip kan ontstaan 
tussen de band en de trommel. De bekleding doet ook dienst als slijtage-
indicator, zodat onderhoud op tijd gepland kan worden, voordat er schade aan 
het stalen oppervlak van de trommel ontstaat.

Dunlop Ultima-bekleding heeft een plaklaag op basis van neopreen. Dit geeft 
het een eenvoudige, maar zeer effectieve hechting met het stalen oppervlak 
van de trommel, mits de juiste lijm wordt gebruikt. Ultima is geschikt voor alle 
soorten (aandrijf)trommels en kan in één lengte aangebracht worden om het 
aantal lassen te minimaliseren.

TELEFOONDIENST
+31 (0) 512 585 555
Als onze klanten onze hulp of ons advies nodig hebben, zijn we nooit verder weg dan een telefoontje. Deze
service is zeer goed ondersteund door ons uitgebreide netwerk van Dunlop geautoriseerde distributeurs, 
service firma’s en goedgekeurde agenten.

MEER INFORMATIE
WWW.DUNLOPCB.COM

UITSTEKEND 

SLIJTAGEBESTENDIG

BESTAND 

TEGEN OZON (EN/ISO 1431)

2 JAAR GARANTIE

 ► Minimaliseert stops door storingen

 ► Verlengt de levensduur van de 
infrastructuur van uw bedrijf

 ► Beschermt uw installatie tegen slijtage, 
chemicaliën, zuren en lawaai

 ► Voorkomt ophoping van getransporteerd 
materiaal, water, sneeuw of ijs

 ► Optimaliseert de frictie coëffieciënt 
tussen de bekleding en de transportband

 ► Veilig in gebruik, geheel conform REACH 
richtlijnen

 ► Uitstekende hechting

 ► Weinig onderhoud nodig, makkelijk 
schoon te houden



TECHNISCHE INFORMATIE

Standaard dikte [mm] Breedte [mm] Lengte [m] Meeteenheid Artikelnr.

Ultima 60PL
8 1500 10 m2 9560PL08

10 1500 10 m2 9560PL10

HET ULTIMA TROMMELBEKLEDINGSASSORTIMENT

The Netherlands (Head Office) +31 (0) 512 585 555 • France +33 (0) 130555419 • Spain +34 (0) 93 770 45 97 • Italy +39 0363 906266 • 
Poland +48 (0) 32 218 5070 • Morocco +212 (0) 522 34 65 80/85 • Russia +7 495 780 88 64 • United Arab Emirates +971 (0) 4 880 6337

RUITPROFIEL
Ultima bekledingsrubber heeft een standaard ruitpatroon, zoals weergegeven in 
de onderstaande afbeelding.
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STANDAARD RUIT

Ultima 60 Standaard

Dichtheid [g/dm3] 1.17 ± 0.03 ---

Hardheid [Shore A] 62 ± 5 ASTM D2240

Slijtage [mm3] 130 DIN ISO 4649 (10N)

Treksterkte [MPa] 14 ASTM D412

Rek [%] 350 ASTM D412

Kleur Zwart ---

Groeven voor eenvoudige afvoer 
van vuil en water

CN Hechtlaag

Alle informatie in deze brochure geeft naar ons beste weten en zo accuraat mogelijk, de laatste technische ontwikkelingen weer. Sommige producten kunnen echter inmiddels achterhaald zijn 
door recentere technische ontwikkelingen. Wij kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor aanbevelingen die uitsluitend op de inhoud van deze brochure zijn gebaseerd.


