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Ændringer forbeholdt.

SKANCROSS TVÆRSTABILE TRANSPORTBÅND
Skancross tværstabile transportbånd er kendetegnet ved en meget høj tværstabilitet. De tværstabile 
egenskaber opnås ved en speciel båndopbygning. Som standard tilbyder SBK tværstabile bånd med 2 
separate, tværstabile duge, som er integreret i dæk- og løbelaget af båndet (betegnet EM). Dette bety-
der en forhøjet og forbedret tværstabilitet til hårde applikationer. Til lette applikationer kan vi tilbyde 
såkaldte XEM bånd, hvor de tværstabile egenskaber (monfiler) er indvævet i selve dugpakken.

Ved belastninger, hvor tværstabiliteten i standard båndene er utilstrækkelig, tilbydes et tværstabilt 
bånd med special stålwire i tværretningen. Tætheden og tykkelsen af disse bestemmes ud fra den en-
kelte opgave. Disse bånd kalder vi XE-SB bånd, og de leveres kun med fuldgummikanter.

Til ekstreme belastninger og meget høje løft tilbydes et tværstabilt bånd med special stålwire i tværret-
ningen samt i længderetningen. Disse bånd kalder vi XE-SC-SB, og de leveres kun med fuldgummikanter. 
Denne type bånd er kendetegnet ved meget lav forlængelse (ca. 0,25% af båndlængden). Installation 
og samling af stålwire bånd kan kun udføres af specialuddannet personale samt med special udstyr.

* D1 angivet ved 30-60% udnyttelse af brudstyrken. Minimum tromlediameter for et givent bånd skal 
altid vælges ud fra den største tromle diameter, dvs. hvis båndet er angivet til Ø400 mm, og den valgte 
bølgekant og/eller medbringer er angivet til f.eks. 480 mm vælges 480 mm.

SKANCROSS STANDARDPROGRAM

TYPE
Dæklag/løbelag Tykkelse

ca. mm
Vægt

Kg/m2

Antal dugindlæg Tromle Ø 
D1* mmTop Bund EP EM

XE250/2+2 2 2 8,5 8,60 2 1 250

XE400/3+2T 4 2 11,50 11,25 3 2 315

XE500/3+2 4 2 11,80 11,56 3 2 400

XE630/4+2 4 2 12,90 12,55 4 2 500

XE800/5+2 4 2 14,00 13,55 5 2 630

XE1000/5+2 4 2 14,75 14,10 5 2 800

SKANCROSS KAN TILBYDES I FØLGENDE KVALITETER

Y  = Normal kvalitet

OIL-GM  = Olie- & fedtbestandig

K  = Flammehæmmende

OIL-GM-K  = Flammehæmmende + olie- & fedtbestandig

T130-T150  = Varmebestandig

Andre brudstyrker tilbydes ved forespørgsel. 
Derudover kan vi tilbyde tværstabile bånd med dugbagside og andre dæklags og dugkombinationer m.m.


