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Välkommen	in	i	vår	nya	katalog	

det är mycket glädjande för oss att presentera vår nya 
produktkatalog. 

du som har vår tidigare katalog ser att det tillkommit
en del nya produkter i vårt sortiment.

Vårt omfattande program av bandavskrapare har utökats 
med en effektiv  maximus förskrapa 8900. en skrapa som
är tillverkad för drivtrummor från ø400 och uppåt, med mycket 
goda rengöringsegenskaper.

Vi har utökat vårt lagersortiment av rullar under det 
senaste året. det innehåller just nu närmare ett 90-tal 
olika sorter. hög kvalitet och snabba leveranser har gjort
att många kunder har hittat till oss.
kanske är det dags för dig att pröva Vendigs rullar!

för att alltid hålla dig uppdaterad med vad som händer på
Vendig och våra produkter så rekommenderar vi ett regel-
bundet besök på vår hemsida www.vendig.se.

Vi hälsar dig välkommen till Vendig!  Passera inte skara
utan ett besök på Vendig.  det är lätt att hitta oss alldeles
vid e20, västra avfarten. Vi har alltid varmt kaffe, så tveka
inte.
har du frågor och funderingar så ring gärna! 
Vi finns här till din hjälp!

med vänliga hälsningar
Anders	Jonsson
försäljningschef

Vendig aB utvecklar, tillverkar och marknadsför bandavskrapare, bandstyrnings- och bandtätnings-
produkter. företaget driver också handel med produkter i anslutning till bandtransportörer.
kontor och lager finns i skara. huvudmarknaden är i sverige med en exportandel på 30% till övriga 
europa. Vendig aB ägs och ingår i jnl utveckling aB.
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tillverkad för trummor ø400 – ø1000mm. skrapbladet är en 
fjädrande polyuretanlist som formar sig efter transportbandets 
och drivtrummans form. Bladbytet är mycket enkelt och det 
sker helt utan verktyg. skrapan är uppbyggd med ett minimum 
av rörliga delar.

maximus förskrapa 8900

Art.nr B-B Skrap-
bredd

Balk-
längd

Art.nr
reservlist

8908 800 695 1300 8928

8910 1000 895 1500 8930

8912 1200 1095 1700 8930

8914 1400 1295 1900 8934

1. maximus Pu-skrapblad
2. Balk
3. Balkförlängning
4. hållare h-hd med Pu-bussning/slangklämma
5. fjäderfäste
6. komplett hävarmspaket med fjädrande hävarm,
 kätting, brandkårskrok och tandad bricka.
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hampusförskrapa 9100med individuellt fjädrande skrapseg-
ment. monteras längst fram på drivtrumman, med hårdmetall-
bladen strax under trummans horisontella centrumlinje, pla-
cerade med 90º vinkel mot bandet. 

när det är trångt runt drIVtrumman 
leVererar VI hamPus förskraPa 9100 med 
100 eller 140 mm höga skraPsegment 
Istället för standard 175 mm.

detaljBIld aV den fjädrande häVarmen.

hampus förskrapa 9�00

Art.nr B-B Antal	
segment

Skrap-
bredd

Balk-
längd

Vikt
kg

9104 400 4 400 1100 9,4

9105 500 5 500 1200 10,6

9106 650 6 600 1300 12,1

9108 800 7 700 1500 14,0

9110 1000 9 900 1700 16,2

9112 1200 11 1100 1900 22,0

9114 1400 13 1300 2000 23,8

9116 1600 15 1500 2300 30,0

9118 1800 17 1700 2500 34,0

9120 2000 19 1900 2700 37,0
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hampus hm-avskraparlist 9��0

Art.nr Storlek

9333 20x100x300

9334 20x100x400

9335 20x100x500

9336 20x100x600

9337 20x100x700

9338 20x100x800

9339 20x100x900

9340 20x100x1000

9341 20x100x1100

9342 20x100x1200

9344 20x100x1400

9345 20x100x1500

9346 20x100x1600

9348 20x100x1800

9350 20x100x2000

avskraparlist i polyuretan, med ingjutna hårdmetallblad. 
skrapan, som är ett alternativ till en vanlig polyuretanlist, 
monteras i en metallram eller befintlig avskrapare. den 
har lång livslängd och mycket god rengöringsförmåga. 

hampus heavy förskrapa 9��0

skraPsegment hamPus 
heaVy 9131 Passar 
äVen tIll hamPus
förskraPa 9100.

Art.nr B-B Antal	
segment

Skrap-
bredd

Balk-
längd

Vikt
kg

9134 400 4 400 1100 9,4

9135 500 5 500 1200 10,6

9136 650 6 600 1300 12,1

9138 800 7 700 1500 14,0

9140 1000 9 900 1700 16,2

9142 1200 11 1100 1900 22,0

9144 1400 13 1300 2000 23,8

9146 1600 15 1500 2300 30,0

9148 1800 17 1700 2500 34,0

9150 2000 19 1900 2700 37,0

segment fInns äVen 
som komPaktmodell.
höjd: 140 mm
art.nr: 9131-140

nu fInns äVen ett 
duBBelsegment som 
mInskar ProBlemen 
VId eVentuell 
BandVandrIng.

hårdmetallskrapa för riktigt tuffa tag 
i tung industri. 
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hampus finskrapa 9200 placeras under drivtrumman. hårdmetallbladens 
tryck mot bandet kommer från två förspända torsionsfjädrar. skrapans 
inbyggnadsmått kan justeras steglöst. skrapan kan inte användas på 
band med reversibel drift. 

önskas lägre Bygghöjd leVererar VI 
hamPus fInskraPa 9200 och Planka 9300 
med ett komPakt skraPsegment 9202, som 
är 24 mm lägre.

för att uPPnå oPtImal skraPeffekt Bör 
en returrulle monteras På InsIdan aV 
Bandets returPart. se rItnIng.

hampus finskrapa  9�00

Art.nr B-B Antal	
segment

Skrap-
bredd

L	vid	
standard	

balklängd

ØD A Vikt	kg

9204 400 4 400 482-582 58 166 4,3

9205 500 5 500 582-682 58 166 4,8

9206 650 6 600 682-782 58 166 5,7

9208 800 7 700 840-940 78 208 7,2

9210 1000 9 900 1040-1140 78 208 12,6

9212 1200 11 1100 1240-1340 78 208 14,6

9214 1400 13 1300 1440-1540 78 208 17,1

9216 1600 15 1500 1700-1800 94 260 28,9

9218 1800 17 1700 1900-2000 94 260 31,5

9220 2000 19 1900 2100-2200 94 260 34,5
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avskraparplanka  för reversibla band. hårdmetallblad 
är ingjutna i skrapsegmenten. skrapan monteras på 
returpartens undersida, vanligtvis som ersättning för 
en returrulle.

flexus 2 9��0 

Art.nr B-B Antal	
segment

Skrap-
bredd

Balk-
längd

Vikt	
kg	

9754 400 4 400 700 5,0

9755 500 5 500 800 5,8

9756 650 7 700 1000 7,3

9758 800 9 900 1200 9,0

9760 1000 11 1100 1400 10,7

9762 1200 13 1300 1600 12,3

9764 1400 15 1500 1800 14,1

9766 1600 17 1700 2000 15,6

9768 1800 19 1900 2200 17,3

9769 2000 21 2100 2400 19,0

Plankan 9300 är samma skrapa som 9200 men utan torsionsfjäder-
paketen. monteras precis som Pu-plankan lämpligast som ersättning 
för en returrulle. en mycket uppskattad placering är på tunnelband, där 
skrapan placeras strax innan bandet går in i tunneln.

hampus plankan  9�00

Art.nr B-B Antal	
segment

Skrap-
bredd

Balk-
längd

Vikt	kg	

9304 400 4 400 700 4,3

9305 500 5 500 800 4,8

9306 650 7 700 1000 5,7

9308 800 9 900 1200 7,2

9310 1000 11 1100 1400 12,6

9312 1200 13 1300 1600 14,6

9314 1400 15 1500 1800 16,6

9316 1600 17 1700 2000 23,0

9318 1800 19 1900 2200 24,3

art.nr 9201
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de fjäderbelastade skrapsegmenten av hårdmetall kan röra sig ±10º under drift 
och är därför mycket följsamma mot bandet. detta gör att de har en mycket hög 
rengöringseffekt. segmenten byts lätt ut med hjälp av en stjärnskruvmejsel. 

flexIBel! Varje skraPsegment kan röra sIg ±10º VIlket ger högre rengörIngseffekt.

Pontus 9�00 

Art.nr B-B Antal	
segment

Skrap-
bredd

Balk-
längd

Vikt	kg

9504 400 4 370 1000 9,7

9505 500 5 460 1100 10,3

9506 650 6 550 1200 11,3

9508 800 8 730 1300 13,1

9510 1000 10 910 1500 16,6

9512 1200 12 1090 1700 19,0

9514 1400 14 1270 1900 20,9
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arcus finskrapa 9800 ger ett maximalt bladtryck i mitten av bandet vil-
ket ger en mycket hög rengöringseffekt även på slitna skålformade band. 
skrapsegmenten med ingjuten hårdmetall sitter i en båge uppspänd mot 
bandet. skrapan monteras under drivtrumman.

arcus finskrapa  9800

Art.nr B-B Antal	
segment*

Skrap-
bredd

Balk-
längd

Vikt	(kg)

9805 500 4 400 1100 8,9

9806 650 5 500 1200 9,4

9808 800 7 700 1400 10,4

9810 1000 9 900 1600 11,4

9812 1200 11 1100 1800 12,3

*dessutom 2 st Pu-sIdosegment 9802
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moBIlskraPan 9600 fInns I tVå utföranden:
1. fInskraPa med gummI-sPännelement
2. Plankmodell som Bultas fast tIll ramen.

hårdmetallBlad är Ingjutna I 
Polyuretansegmenten. detta ger 
Både Bra rengörIng aV Bandet 
och lång lIVslängd På Bladen.

Extra	kraftig	
skrapa	byggd	för	
mobila	krossar

extra kraftig skrapa byggd för mobila krossanläggningar.
skrapan kan givetvis även användas på fasta anläggningar.

mobilskrapan 9�00 

Art.nr B-B Skrap-
bredd

Inbyggnads-	
mått

9604 400 400 720

9605 500 500 820

9606 650 600 920

9608 800 700 1020

9610 1000 900 1220

9612 1200 1100 1420

9614 1400 1300 1620

9616 1600 1500 1820

Art.nr B-B Skrap-
bredd

Inbyggnads-	
mått

9654 400 500 650

9655 500 600 750

9656 650 700 850

9658 800 900 1050

9660 1000 1100 1250

9662 1200 1300 1450

9664 1400 1500 1650

9666 1600 1700 1850

Mobil	Finskrapa	9600

Mobil	Planka	9650
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rasmusförskrapa 8300 symboliserar verkligen vår målsättning att göra 
enkla, effektiva avskrapare. 

enkelhet:skraplistens infästning till balken gör att den är lätt att plocka 
bort (utan verktyg) vid byte av list och vid rengöring. 
enkla hållare garanterar smidig montering och funktionalitet.
en hävarm som fästs till ramverket med en kätting åstadkommer 
erforderligt skraptryck.

rasmus 8�00 

Art.nr B-B Skrap-
bredd

Balk-
längd	

Vikt	kg Art.nr	
reservlist

8304 400 350 1150 9,0 8324

8305 500 450 1250 10,3 8325

8306 650 550 1350 11,2 8326

8308 800 700 1500 12,7 8328

8310 1000 900 1700 14,5 8330

8312 1200 1050 1850 16,3 8332

8314 1400 1250 2050 19,1 8334

8316 1600 1450 2250 24 8336

8318 1800 1650 2450 26 8338

8320 2000 1850 2650 29 8340

rasmus-lIst hellängd = 2,1-2,2 m art.nr 8342
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lillrasmusförskrapa 8000 för trummor ø100-250.något förenklat kan 
man säga att det är en rasmus med hälften så hög rasmus-list och med 
en torsionsfjäder av polyuretan/stålfjäder, som ger ett nästan konstant 
skraptryck mot bandet under skraplistens livslängd.

lillrasmus 8000 

Art.nr B-B A B C Vikt	
kg

Art.nr
Reservlist

8004 400 350 450 1150 8,4 8024

8005 500 450 550 1250 9,5 8025

8006 650 550 650 1350 10,2 8026

8008 800 700 800 1500 11,4 8028

8010 1000 900 1000 1700 12,9 8030

8012 1200 1050 1150 1850 14,4 8032

8014 1400 1250 1350 2050 18,3 8034

8016 1600 1450 1550 2250 20,5 8036

8018 1800 1650 1750 2450 22,3 8038

8020 2000 1850 1950 2650 24,7 8040

lIllrasmus-lIst hellängd = 2,4 m art.nr 8042
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Vår enklaste bandavskra-
pare! Byt ut en av transport-
bandets returrullar mot en 
Pu-planka genom att trä ett 
plattjärn genom det ingjutna 
fyrkantröret och haka fast till 
ramverket! en mycket om-
tyckt och prisvärd avskrapare 
som lätt kan vändas när ena 
sidan är nedsliten. levereras 
normalt i 2,2 m-längder men 
kan lätt kapas till för att 
passa era behov.

hm-plankan  8��0

På begäran har vi tagit fram en kompakt planka  med ingjut-
na hårdmetallblad. monteras på samma sätt som Pu-plankan, 
se nedan. lång livslängd och mycket effektiv rengöring.

Pu-plankan  8�00

Passar	som	standard	på	
flera	mobilkrossar

Passar	som	standard	på	
flera	mobilkrossar

Art.nr B-B L Vikt
kg

8104 400 350 1,9

8105 500 450 2,4

8106 650 550 3,0

8108 800 700 3,7

8110 1000 900 4,8

8112 1200 1100 5,9

8114 1400 1300 6,9

8116 1600 1500 8,0

8118 1800 1700 9,0

8120 2000 1900 10,2

8122 hellängd 2300 12,1

Art.nr B-B L

8155 500 600

8156 650 700

8158 800 900

8160 1000 1100

8162 1200 1300

8164 1400 1500

HM-plankan

PU-plankan
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Pu-plogen 8500 fästs till transportören med en kätting och ligger sedan 
löst på bandet och hindrar löst material på returparten från att komma 
mellan vändtrumman och bandet och orsaka skador. Plogen är vändbar.

detaljBIlder aV kantstyrnIngen På Pu-Plogen.

Pu-plogen 8�00 

Art.nr B-B L Vikt
kg

t

8504 400 280 4,9 12

8505 500 330 5,2 12

8506 650 390 6,4 12

8508 800 450 7,3 12

8510 1000 540 8,5 12

8512 1200 640 9,2 15

8514 1400 740 10,5 15
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maxi-plogen 8800 är en stabilare och lite tyngre plog, jämfört med plog 
8500. Vid montering träs ett rör Ø40 tvärs igenom  Pu-länken (1) och 
röret fästes därefter till transportörens ramverk.

maxiplogen 8800 

Art.nr B-B L Vikt
kg

Art.nr
Reserv-

list

8804 400 380 6,8 8824

8805 500 430 7,0 8825

8806 650 520 8,8 8826

8808 800 570 10,5 8828

8810 1000 680 13,0 8830

8812 1200 780 15,3 8832

8814 1400 865 17,3 8834

8816 1600 990 20,5 8836

maxI-PloglIst hellängd 2,2 m art.nr 8842
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trumskrapan 8200 skrapar rent vändtrumman.
trumskrapan har två uppgifter:
stenar som ramlar ner på bandets underpart och därefter följer med 
vändtrumman runt förflyttas 1-2 dm/varv i sidled tills de ramlar ner från 
bandet. detta minskar risken för hålskador i transportbandet.
material som har en tendens att bygga på vändtrumman skrapas loss 
vilket medför att risken för att bandet vandrar i sidled minskar. 

Varje segment skraPar 100 mm. 
segmenten är IndIVIduellt  
fjädrande. trumskraPan 
Passar trummor från Ø300 
mm och uPPåt. segmenten är 
gjutna I elastIsk och slItstark 
Polyuretan.

trumskrapan 8�00 

Art.nr B-B Antal	
segment

Skrap-
bredd

Rör-
längd

Vikt
kg

8204 400 5 500 900 6,4

8205 500 6 600 1000 7,2

8206 650 7 700 1100 7,9

8208 800 9 900 1300 9,4

8210 1000 11 1100 1500 11,0

8212 1200 13 1300 1800 12,5

8214 1400 15 1500 2000 17,7

8216 1600 17 1700 2200 21,1

8218 1800 19 1900 2400 25,1
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Precis som namnet säger är detta en skrapa som kan användas där det 
är ont om utrymme. monteras på drivtrumman såsom bilden visar. 8700 
är en mindre skrapa för trummor med en diameter från 100 till 200 mm.

livsmedelsskrapa 8�00

miniskrapan  8�00

Bandavskraparen 8600 är en s.k. förskrapa som monteras under driv-
trumman såsom bilden visar. fördelen är att spillet faller ner på samma 
plats som det transporterade materialet. 8600 är en mindre skrapa utfor-
mad för trummor med en diameter från 100 till 200 mm.

avskraparbladet är gjutet i livsmedelsgodkänt slitstarkt polyuretan. Bla-
det är elastiskt och följsamt mot transportbandet.

avskraparbladets tryck mot 
bandet regleras steglöst 
med en torsionsfjäder mon-
terad i fyrkantsröret.
samtliga delar på skrapan är 
av rostfritt material.

Art.nr B-B Skrap-
bredd

Balk-
längd

Antal	
fjädrar

Vikt
kg

8703 300 290 540 1 1,3

8704 400 390 640 1 1,6

8705 500 490 740 1 1,9

8706 600 590 840 2 2,3

8707 700 690 940 2 2,6

8708 800 790 1040 2 2,9

8709 900 890 1140 2 3,2

8710 1000 990 1240 2 3,5

8711 1100 1090 1340 2 3,8

8712 1200 1190 1440 2 4,1

Art.nr B-B Skrap-
bredd

Balk-
längd

Antal	
fjädrar

Vikt
kg

8603 300 300 550 1 1,6

8604 400 400 650 1 2,0

8605 500 500 750 1 2,4

8606 600 600 850 2 2,9

8607 700 700 950 2 3,3

8608 800 800 1050 2 3,7

8609 900 900 1150 2 4,1

8610 1000 1000 1250 2 4,5

8611 1100 1100 1350 2 4,9

8612 1200 1200 1450 2 5,3

hos Vendig kan du också köpa plattor 
Pehm500 som är fda-godkända att användas 
som skärbräden i livsmedelsindustrin.
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Pu-slagrulle 3500 …för rengöring av medbringarband. slaghylsorna 
som är monterade på en returrulle, slår mot bandet 5-7 ggr. per sekund 
vid normal bandhastighet, vilket gör att vidhäftande partiklar lossnar.

detaljBIld aV 
Pu-slagrullehylsa.

Pu-slagrulle ��00 

Art.nr B-B RL EL AL	 Antal	
hylsor

L A

3505 500 600 608 638 3 100 100

3506 650 750 758 788 3 125 113

3508 800 950 958 988 4 125 100

3510 1000 1150 1158 1188 4 150 133

3512 1200 1400 1408 1438 5 150 113
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Pu-kilen6750 underlättar byte och justering av kantlistgummi på band-
transportören.
fäste 6755 svetsas mot sidoplåten eller pålastningstratten. Pu-kilen 
6751, knackas fast med en hammare, mellan fästet och ett vinkeljärn 
och låser fast gummit. den dagen kantlistgummit behöver bytas ut, 
knackas kilen loss. enkelt och mycket tidsbesparande!

Pu-kilen ���0 
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origo styrrullställ 3400 placeras över bandets returpart, ca 2-3 dm från 
en returrulle. rullarnas vinkel mot bandet gör att detta hela tiden styrs 
mot sitt mittläge. Passar från B-B 500 till 1000 mm.

origo styrrullställ ��00
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3302

3463-3498

Pu-kantstödrulle 3302 är ett skon-
samt stöd för returparten när bandet 
vill gå snett. lagrad och tätad stål-
rulle med en påpressad midjehylsa. 
anslutningsgänga m20x50.

diskus bandstöd är en sidostöds-
rondell av polyuretan som pressas
på en returrulle och låses fast med
en stoppskruv. Passar till rör ø63, 76,
89, 108 och 133 mm.  

Pu-kantstödrulle  ��0�

diskus bandstöd  ����–��99

Art.nr Ø	rör ØDy Bredd

3463 63 190 35

3464 63 250 55

3476 76 190 25

3489 89 200 25

3498 108 215 28

3499 133 250 32

fästjärn tIll Pu-kanstödrulle
3303 höger
3304 Vänster
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sidotätningslist 6450 tätar effektivt mellan bandet och sidoplåten där 
man har problem med materialspill vid pålastningsstället. gjuts i 2-meters 
längder i extra mjukt polyuretan.

sidotätningslist ���0 
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rullställ 

länkrullset  �900

ett enkelt länkrullset som byggs av standardrullar, sammankopp-
lade med ett länkset 4901.
• ett enkelt sätt att bygga en transportör.
• jämfört med vanliga rullställ kan inte småstenar kila fast rullen.

nedsänkt modell, 30˚

B-B A B C D E 3	rullar

500 565 190 +90 90 680 ø108x200

650 705 185 +60 120 830 ø108x250

800 880 180 +20 160 1030 ø108x315

1000 1060 185 -10 195 1230 ø108x380

1200 1290 175 -60 245 1480 ø108x465

avskraparplankan +250˚ 9��0

Värmetålig hårdmetallskrapa för montering under bandtransportören. 
ej för montering mot drivtrumma.

*förstärkt Balk

Art.nr B-B Skrap
bredd

Balk
längd

9364 400 500 700

9365 500 600 800

9366 650 700 900

9368 800 900 1100

9370 1000 1100 1300

9372 1200 1300 1500

*9374 1400 1500 1700

*9376 1600 1700 1900

rullställ 

Plan modell, 30˚

B-B A B C D 3	rullar

500 564 295 194 800 ø108x200

650 700 320 194 950 ø108x250

800 878 353 194 1150 ø108x315

1000 1056 385 194 1350 ø108x380

1200 1288 429 194 1600 ø108x465
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rullar

Bärrullar
Axel ø20 NV:14x9, Tectyl
76x180/195/213 45-076-180
76x200/208/226 40-076-200
76x210/225/243 45-076-210
76x230/245/263 45-076-230
76x250/258/276 40-076-250
76x280/295/313 45-076-280
76x315/323/341 40-076-315
76x380/388/406 40-076-380
76x465/473/491 40-076-465

89x200/208/226 40-089-200
89x250/258/276 40-089-250
89x315/323/341 40-089-315
89x380/388/406 40-089-380

108x180/195/213 45-108-180
108x200/208/226 40-108-200
108x210/225/243 45-108-210
108x230/245/263 45-108-230
108x250/258/276 40-108-250
108x280/295/313 45-108-280
108x315/323/341 40-108-315
108x350/365/383 45-108-350
108x380/388/406 40-108-380
108x400/408/426 40-108-400
108x465/473/491 40-108-465
108x530/538/556 40-108-530

Bärrullar
Axel ø20, B-spår 7x3mm, 
5mm från axelände
76x275/316/340 45-076-275
76x240/266/290 45-076-240
108x275/316/340 45-108-275

Bärrulle,	Origo	
Axel ø20 NV:14x9, EFZ.
Med inv. gänga M8x20 i båda ändar.
108x315/323/341 3404

Bärrulle	
Axel A:ø25, NV:18x12, EFZ. 
133x530/538/562 40-133-530

Sidobärrullar
Axel ø20 NV:14x9,
15mm kortare mantel på ena sidan
108x235(250)/258/276 40-108-235(250)
108x300(315)/323/341 40-108-300(315)
108x365(380)/388/406 40-108-365(380)
108x450(465)/473/491 40-108-450(465)

Kantstödrullar	
PU ø63/122x100/145 M20x45
3302
ø63x100/145 M20x45 3316
ø76x130/180 M20x50 3320
ø76/90x130/180 M20x50  3325

PSV-rullen	från	Rulmeca	med	
unik	tätning.	
kraftigt byggda rullar för drift i 
gruvor, krossanläggningar, sågverk 
mm. en rulle av mycket hög kva-
litet. den unika dubbeltätningen 
med en trevägs labyrinttätning och 
en forsheda v-tätning förlänger 
livslängden rejält. spårkullager 
6204 med toleransklass c. gods-
tjockleken på rören är tjockare på 
PsV-rullen än hos de flesta andra 
förekommande på marknaden.

Kraftigt	utökat	sortiment	–	nu	
90	olika	modeller		
nu erbjuder vi ännu bättre service 
på rullar. Vi har utökat sortimentet
på det som vi kallar standardrullar. 
dessa representerar de vanligaste 
behoven på den svenska markna-
den.

Hög	tillgänglighet	
Snabba	leveranser
den satsning vi gjort på att ha 
många olika rulltyper i lager är 
mycket uppskattat av våra kunder. 
dels så slipper man binda upp för 
mycket lager och om det är bråt-
tom och man ringer före 12.00 så 
skickar vi rullarna redan samma 
dag. normal skickas godset dagen 
efter att ordern in-
kommit.
   
Vi	tillverkar	rullar	efter	Ditt	
behov
när inte standard passar då kan 
du med förtroende vända dig till 
oss på Vendig. Vi har lång erfa-
renhet av det vi kallar specialrullar. 
rullar med alla typer av axlar och 
axeländar, rullar för kedjedrift, från 
ø63-194 mm. normalt levereras 
dessa rullar på 4 veckor.

Läs	om	rullmätning
På sidan 48 kan du läsa om hur 
rullar mäts och vad siffrorna i
tabellerna betyder.

Plastrullar
läs om toP-rullen på sidan 67.
ett bra alternativ till tradtionella 
rullar.

rullar
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Returrullar,	släta,	universal
Axel ø20, En sida slät 100 mm
En sida gängad M20x100 Tectyl
76x550/750 41-076-055
76x700/900 41-076-070
76x800/1000 41-076-080
76x900/1100 41-076-090
76x1000/1200 41-076-100
76x1100/1300 41-076-110
76x1200/1400 41-076-120
76x1300/1500 41-076-130
76x1400/1600 41-076-140
108x1100/1300 41-108-1100

Returrullar,	släta
Axel ø20 NV:14x8.5  B-spår  EFZ.
63x500/508/533 42-063-050
63x600/608/633 42-063-060
63x750/758/783 42-063-075
63x950/958/983 42-063-095
63x1150/1158/1183 42-063-115
63x1400/1408/1433 42-063-140

Returrullar,	släta
Axel ø20, NV:14x15, Tectyl.
63x1250/1258/1288 42-063-125
63x1450/1458/1488 42-063-145
108x600/608/638  42-108-060
108x750/758/788 42-108-075
108x950/958/988 42-108-095
108x1150/1158/1188 42-108-115
108x1400/1408/1483 42-108-140
Axel ø25, NV:18x12, EFZ.
133x1600/1608/1632 42-133-160

Returrullar,	universal
Axel ø20, En sida slät 100 mm
En sida gängad M20x100, Tectyl.
Gummiringar ø108/76x40.
76/108x550/750 42-076-055
76/108x700/900 42-076-070
76/108x800/1000 42-076-080
76/108x900/1100 42-076-090
76/108x1000/1200 42-076-100
76/108x1100/1300 42-076-110
76/108x1200/1400 42-076-120
76/108x1300/1500 42-076-130
76/108x1400/1600 42-076-140

Antal	gummiringar	på	
returrullar
B-B	 RL	 Antal	ringar
500 600 2+1+2
650 750 2+2+2
800 950 3+2+3
1000 1150 3+3+3
1200 1400 4+4+4

Returrullar
Axel ø20 NV:14x8.5 med B-spår, EFZ.
Gummiringar ø108/63x40.
63/108x500/508/533 41-063-050
63/108x600/608/633 41-063-060
63/108x750/758/783 41-063-075
63/108x950/958/983 41-063-095
63/108x1150/1158/1183 41-063-115
63/108x1400/1408/1433 41-063-140

rullar

PU-kantstödrulle
Pu-kantstödrulle 3302 är ett 
skonsamt stöd för returparten när 
bandet vill gå snett. lagrad och 
tätad stålrulle med en påpressad 
midjehylsa. anslutningsgänga 
m20x50.

Dämprullar
Axel ø20 NV:14x9, Tectyl. 
Med chockgummiringar ø108/63x30.
63/108x200/208/226 42-108-200
63/108x250/258/276 42-108-250
63/108x315/323/341 42-108-315
63/108x380/388/406 42-108-380
63/108x465/473/491 42-108-465

Länkrullset	för	mobila	
krossar	och	sorteringsverk
en medveten satsning från Vendigs 
sida är att erbjuda snabba lever-
anser på länkrullset för de mobila 
enheterna. 
Vi har länkrullset till de vanligaste 
modellerna på lager i skara. du kan 
även köpa lösa rullar till länkrullset.

Länkrullar	
Axel ø20 NV:14x21,hål ø8,3mm
89x200/208/250 4901-089-200
89x250/258/300 4901-089-250

Länkrullar	
Axel ø20, hål ø8,3mm
108x230/278 4901-108-230
108x250/298    4901-108-250
108x315/363 4901-108-315
108x380/428 4901-108-380
108x465/513 4901-108-465
108x600/648 4901-108-600
108x750/798 4901-108-750

rullar

Ett rullexempel:
ø    RL     EL    AL
76x250/258/276 NV:14x9

ø – Diameter
RL – Rörlängd
EL – Inbyggnadsmått
AL – Axellängd
NV – Nyckelvidd

Hur	man	mäter	rullar
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driv- och vändtrumma 

Välj mellan ø220, 270, 300/320, 400 och 500 med mantellängd och 
axeldiameter enligt önskemål. axeln kan antingen vara låst till trumman 
med spännelement eller fastsvetsad. Vändtrumman kan vara utrustad 
med lager invändigt i trumman eller lager monterade på axeln.

eldrivtrumma 

>  Motor & växellåda helt inkapslade
 Tätningsklass IP66/67
> Enkel och snabb installation
> Upp till 97% verkningsgrad
 från växellåda till transport-
 bandet ger en effektbesparing
 på upp till 30%
> Kräver inget annat underhåll än 
 oljebyte efter 10 000 tim
> Hög säkerhet ingen 
 utvändig drift med växel-
 låda, kedjor och remmar
> Jämt fördelad vikt
>  Tar liten plats
>  Höjer säkerheten på anläggningen
>  Låg ljudnivå

Stora	fördelar	med	
eldrivtrumma!

ge oss nedanstående uppgifter, så får du uppgift om vilken trumma som 
passar bäst för ditt aktuella behov. givetvis kommer också uppgift om 
pris- och leveranstid. 
> diameter 
> trumbredd 
> transportörlängd c-c 
> hastighet 
> ton/tim 
> stigning, grader eller meter 

Finns från
ø220 mm – ø800 mm
0,37kW – 132kW
0,13 – 4,5 m/sec.
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huv 6800 fungerar både som dammkapsling och snö-, regn- och vind-
skydd över transportbandet. huven är självbärande, vilket innebär att inga 
stöd-
bågar behöver monteras på transportören.
 
tvåvägsöppning: två muttrar lossas och kåpan viks upp från antingen 
höger eller vänster sida. fyra muttrar lossas och kåpan lyfts av. den 
korrugerade huven är tillverkad av varmgalvaniserad stålplåt.
huvarna monteras med c-c 1050 mm.
längd: 1100 m

Skydda	banden!	

huv för bandtäckning  �800

Art.nr B-B Inv.	B C H	 A

6824 400 700 690 480 200

6825 500 800 790 540 200

6826 650 950 930 600 210

6828 800 1150 1130 685 210

6830 1000 1350 1300 770 230

6832 1200 1600 1550 900 250

6834 1400 1800 1750 1000 250

VarIatIon aV måtten kan uPPkomma Pga transPort/staPlIng mm.



� � � �

extrem slitgummikvalitet med mycket höga egenskaper. 
en avnötning på max 80 mm³
Bredd:  1,5 m.
densitet:  1,10kg/dm3

hårdhet:  60º shore
avnötningstal:  80mm3 enl. dIn53516 60-s
utan vävarmering.

slitgummi Vendig 60-s

Slitstarkare	kvalitet!

Vendig	60-S

6008 8 mm 15 m2 /rulle

6010 10 mm 15 m2 /rulle

6015 15 mm 7,5 m2 /rulle

6020 20 mm 7,5 m2 /rulle

6025 25 mm 7,5 m2 /rulle

6030 30 mm 7,5 m2 /rulle

6040 40 mm 7,5 m2 /rulle

material för höga krav på mekaniska egenskaper. god väderbeständighet 
och slitstyrka. Beständig mot icke oxiderande syror.

aVnötnIngsVärden är VIktIga 
VId Val aV slItgummI. de 
angIVna aVnötnIngsVärdena 
är mått enlIgt dIn 53516 och 
anges I mm³. 
ju lägre Värde, desto Bättre 
aVnötnIngs-egenskaPer.

6004 4 mm 15 m2 /rulle

6006 6 mm 15 m2 /rulle

6608 8 mm 15 m2 /rulle

6610 10 mm 15 m2 /rulle

6615 15 mm 7,5 m2 /rulle

6620 20 mm 7,5 m2 /rulle

6625 25 mm 7,5 m2 /rulle

6630 30 mm 7,5 m2 /rulle

6640 40 mm 7,5 m2 /rulle

Bredd:    1500 mm
densitet: 1,12 kg/dm³
hårdhet: 60°shore
avnötning:  max 150 mm³
 enligt dIn53516 

slitgummi Vendig 60-P 

kantlistgummi 

dammtätningsduk 

klämlist 

Väderbeständigt och elastiskt 40º shore sBr-gummi. tjocklek 2 mm. 
Bredd 1,4 meter. arbetstemperatur 

-30º till +80º. Båda sidor med knottrig yta.	

klämlist för dammtätningsduk.
Passar på rundjärn 8 mm.

skala 1:1

6406 metervara 25 m/rulle

6407 hörn 90˚, öppning inåt, horisontell

6408 hörn 90˚, öppning sida, vertikal

6409 Hörn 90°, öppning utåt

svart sBr gummi, 60º shore.

10 mm = 25 m/rulle                 
15 mm = 20 m/rulle

6402 rulle 28 m2 

6710	 Eco	kval. 6715 P60	kval.

10x75 10x200 15x75 15x200

10x100 10x250 15x100 15x250

10x150 15x150

andra mått Beställs med leVeranstId
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Gummisiktduk
stansad, självbärande eller förspänd
gummisiktduk i slitstarkt och slag-
tåligt slitgummi. tjocklek: 6-60 mm.  
säljes med alla typer av falsar.

Polyuretansiktduk
Polyuretansiktduk med mycket hög
slitstyrka, mycket lämpligt vid siktning
av klibbiga och fuktiga material.

Vi har också tillbehör till siktmedia,
ex. spännbult och renslänk till 
sållgaller.

siktmedia av gummi och polyuretan

Så	här	mäter	Du	sållgaller

sållgaller 

Vi levererar högklassiga 
svensktillverkade tråd-
sållgaller helt enligt era 
önskemål. sållgallren 
är tillverkade av 
specialtråd med hög 
hårdhet i kombina-
tion med seghet enligt sIs 
1774-04 - 1774-05. Vi levererar också galler 
med rostfria trådar och falsar.
gallren kan förses med olika typer av falsar: u-fals, s-fals, P-fals, 
lokomo-fals.
normalt levereras galler med kvadratiska eller avlånga maskor, från:
tråd: ø 0,9 mm – ø 8 mm
maskvidd: 1,5 mm – 120 mm
till de tuffa applikationerna vävs galler med dubbla ø8 mm trådar. 
för riktig finsiktning levereras trådduk med tråd ner till ø0,5 mm 
och med maskor ner till 0,8 mm.

 ge oss:

 > mått invändigt i falsen

 > falslängden + ev överlapp

 > falstyp

 > maskvidd

 > tråddiameter

 ... så ger vi er pris & leveranstid
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topp slirskydd  ��0�

wIrerullset 
ett flexibelt bärrullset. lasten bärs upp av gum-
miringar, som är fastvulkade på en wire. wiren 
är lagrad vid upphängningskrokarna. Brottgrän-
sen för wiren är 6,6 ton.

wirerullset  �9�0

En	effektiv	och	
lättmonterad	lösning	
när	bandet	slirar
en grovknottrig armerad 8 mm tjock gummiduk. dukens ena ände skru-
vas fast i trumman med ett plattjärn. andra änden hänger löst.

6501 ur1-kompakt, lyfthöjd 15 mm, 10 m/rulle

6501-1 ur1, lyfthöjd 15 mm, 25 m/rulle

6502 ur2, lyfthöjd 22 mm, 10 m/rulle

6503 ur1220, lyfthöjd 20 mm, 20 m/rulle

6505 ur0808, lyfthöjd 8 mm, 30 m/rulle

6507 ur-lhd 60/35, 25 m/rulle

understödslist för sållgaller 

ur1-kompakt ur1 ur2

Denna ritning och alla bilagor förbliva vår egendom. De får icke vare sig i ursprungligt eller ändrat skick utan vårt
medgivande kopieras eller mångfaldigas, för att på annat sätt delgivas eller utlämnas till tredje person och ej heller
användas för tillverkning. Överträdelse härav beivras med stöd av gällande lag.

This drawing and all the enclosure belong to us. They must not be copied or dublicate - neither in orginal,
nor in modified form - shown to or given to third part or used for manufactoring purpose without our
permission. As to infringments here of, legal action will be taken with the support of existing law.
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Pu-lister 

Pu-plattor 

Plast 

ett mycket elastiskt och nötnings- 
starkt material. 95º shore.

7010 Pu 95 list 10x100x2000

7012 Pu 95 list 12x100x2000

7015 Pu 95 list 15x100x2000

7020 Pu 95 list 20x100x2000

till bandavskrapare

7110 10x1000x2000 mm

7112 12x1000x2000 mm

7115 15x1000x2000 mm

7120 20x1000x2000 mm

glid & slitplast i många olika 
kvaliteter. ex. Polyeten Pe, ac-
etatplast Pom, Polyamid Pa, även 
livsmedelsgodkänd fda till han-
tering inom livsmedel. allt kapat 
och bearbetat efter dina önske-
mål. hör av dig så berättar 
vi mer.

95º shore.

Vi kan även leverera lister med andra 
bredder.

laglappar, repband 

dämpbalk 

Balkarna har goda stötdämpande 
egenskaper, vilket skyddar bandet från 
skador vid pålastningsstället. lågfrik-
tionsplast i balkens ovansida och dämp-
gummi med hårdhet 45º shore.
andra storlekar offereras.

5802 100 x 75 x 1200

5801 100 x 50 x 1200

reparationslappar med vävlager, rombformade.

6073 200x260 mm

6074 270x360 mm

6095 repband 150 mm väv

kallvulk 

för vulkning av laglappar och vulkband. 
utvecklat för vårt kalla klimat.
 
   6099 kallvulk + härdare 0,8 kg



� � � �

Bullerdämpning 

> grus- och krossindustrin
> gruvor                                                              
> sågverk
> massaindustrier
> återvinningsanläggningar

samtliga akustikväggar är tillver-
kade av armerat och flamskyddat 
kompositmaterial. out t-50 är 
anpassad för montage utomhus då 
akustikabsorbenten är inkapslad i 
en plastficka. 

standardfärger är gul eller blå.

Fasta	väggar:	
Bredd: 710 eller 1310 mm
höjd: 2000 / 2500 / 3000 mm 
inkl 100 mm kappa i nederkanten.

alla väggar har öljetter	i	ovan-
kant för att enkelt kunna hängas 
upp i wire eller liknande system.

Vi tillverkar också väggar helt enligt 
era egna önskemål/mått.

Akustikväggar,	
bullerbekämpande	
akustikprodukter

Storlek Art.nr

710x2000 6911

710x2500 6912

710x3000 6913

1310x2000 6921

1310x2500 6922

1310x3000 6923

avskärmningar som passar de flesta miljöer där det finns behov av 
bullerdämpning, såsom:

kapellduk 

slirskydd 

den självhäftande tejpen monteras runt omkret-
sen på drivtrumman. då tejpens yta kan liknas 
vid ett grovt sandpapper, ger den en god friktion 
mot bandet.
tejpen är också stark mot nötning.

			6300 Bredd 152 mm. längd 18,3 m.

när du vill skydda t.ex en transportör mot regn och snö – skaffa en 
skräddarsydd kapellduk från Vendig. Vi levererar en slitstark PVc-be-
klädd väv av högsta kvalitet som även är uV-beständig. Vi syr helt efter 
dina önskemål och monterar öljetter.
finns i färgerna blå, gul och grå.
kontakta oss för mer information.

slirskyddsmassa. appliceras på 
trumman för högre friktion.

   6310			1 lit. täcker 1,2 m2/liter 
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överspänningsskydd
art.nr 5708

förstärkare art.nr 5709

kopplingsbox
vid dubbelmontage art.nr 5713

detektorspole art.nr 5704/5703

metalldetektor 

Metalldetektor	
-	en	billig	försäkring	mot	
dyrbara	skador
skyddar krossen från skador orsakade av att skiftnycklar 
och skoptänder eller dylikt passerar på tranportbandet.

leveransen innehåller:
detektorspole, förstärkare, överspänningsskydd och 
skärmade Pur-kablar.

		

5701  till B-B 400-800

5702 till B-B 1000-1200
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kilremmar

Plastrullar

toP-rullen, en transpor-
törrulle av termoplast 
(hdPe), är en stark, 
lätt och miljövänlig rulle 
från rulmeca. med det 
patenterade PsV- la-
gertätningssystemet. 
toP-rullen är perfekt 
för transport av cement, 
kol, grus, gödsel, kemi-
kalier. den kan belastas 
som en stålrulle, men 

väger bara hälften jämfört med en standardrulle av stål. lägre strömför-
brukning tack vare mindre rullmotstånd. enkel installation, billigare frakt, 
slitstark och korrosionsbeständig. lång livslängd, låg ljudnivå och själv-
rengörande yta. ring oss så berättar vi mera.

Vendig kan erbjuda ett stort sortiment på kilremmar. ringer du före kl 
12.00 så skickar vi godset redan samma dag från vårt fabrikslager. från 
oss kan du få en lista på våra kilremmar. listan finns även på vår hem-
sida www.vendig.se.

Vi kan nu leverera elevatorskopor i en rad olika utföranden. 
Plåt, PVc, Polyamid och polyeten etc. 

endast kända fabrikat ex.
Starco
Colombus
Vercan

elevatorskopor & Bult

Fyll	i	följande	mätvärden	
så	skickar	vi	offert:

a.......................mm

B.......................mm

c.......................mm

d......................mm

f.......................mm

øe.......................mm.......................st

t.......................mm

Stor	sortering	av	elevatorbult	DIN	15237
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tappväxlar

stP-tappväxel kan används i såväl 
tyngre som lättare drifter. Växeln 
finns för närvarande i tio olika stor-
lekar med utväxlingen 15:1. (20:1). 
storleksbeteckningens två första 
siffror anger centrumshylsans stan-
darddimension.

Växeln är utförd med växelhus i 
oljetätt gjutgods, kugghjul och drev 
i speciallegerat stål samt härdade. 
samtliga kugghjul och drev är sned-
skurna för att ernå en jämn, tyst 
gång. alla axlar är lagrade i kullager 
samt på erfoderliga ställen försedda 
med tätningar med dammtunga.

stP-tappväxel är utrymmesbespa-
rande och lätt att installera. utgående axel är utformad som hylsa och 
växeln monters på den drivna axeln, samt låses med tre stoppskruvar

motoreffekten överföres med kilremmar och motorn kan vara fast mon-
terad genom att kilremsspänningen justeras på befintliga spännarm på 
växeln. kombinationen med kilremmens fördelar att uppta stötbelast-
ningar och avge mjuka starter är en driftsäker enhet vid ojämna belast-
ningar och många starter. Växeln kan levereras med inbyggd backspärr. 
rotationsriktningen bör då anges vid beställningen.

Växeln levereras med borrade och gängade hål för montering av motor-
hylla, och kan förses med anslutningsfläns för trycklufts- eller hydraulmo-
tor.

kontakta Vendig så skickar vi offert!

säkerhetsprodukter - nödstopp

nödstoppsbrytaren lrs är konstruerad för svåra driftsförhållanden och 
för att ge ett optimalt skydd för driftspersonalen. dessutom förhindra 
stora materiella skador på anläggningen.

nödstoppsbrytaren lrs004 har två brytande och en slutande kontakt 
som aktiveras vid ett drag i draglinan. lrs är självövervakande d.v.s bry-
taren aktiveras även vid slak lina eller linbrott.

efter aktivering är lrs låst i detta läge och ska återställas med den röda 
knappen på brytarens framsida. lrs är även försedd med en ”svamp-
tryckknapp. denna kan aktiveras som ett traditionell t nödstopp.

ring oss så får du mera info om våra säkerhetsprodukter.
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Trumskrapan

Flexus	2
Reversibel	skrapa

Origo	
bandstyrning

Diskus

PU-kilen

Rullar
Rullställ

Driv	&	vänd-
trumma

Maxiplogen

transportörkomponenter från Vendig 

Länkrullset Eldrivtrumma

Pontus	Finskrapa

Hampus	Förskrapa

Returrullar

Hampusplanka

Huven

PU-kantstödrulle

PU-plankan

Lagerleveranser:

levereras normalt från Vendig dagen efter 

order. Viss bearbetning/montering kan 

förekomma, som kan fördröja leverans-

tiden någon dag.

Beställningsleveranser:

Beställes från leverantör och levereras 

mot ordererkännande och bekräftad 

leveranstid.

Fraktvillkor:

Varorna levereras fritt Vendigs kund.

alla leveranser till kund sker med utvald 

transportör, dB schenker aB.

Varorna är försäkrade vid transporten av 

Vendig aB.

frakten debiteras tillsammans med va-

rorna på faktura från Vendig aB.

Transportskador:

synliga transportskador måste anmärkas 

på fraktsedeln direkt vid mottagandet.

anmäl skadan till Vendig aB inom 7 dagar 

från mottagandet.

Emballage:

Varorna levereras i emballage avsett för 

transport av varor. 

emballaget debiteras tillsammans med 

varorna på faktura från Vendig aB.

Monteringsanvisningar:

Vissa produkter levereras med montering-

sanvisningar. det är mycket viktigt

att dessa anvisningar följs till 100% för 

att undvika fel. Vid felmontering gäller inte 

Vendigs garanti.

Allmänna	leveransbestämmelser:

Vi levererar efter allmänna leverans-

bestämmelser nl 01, till danmark, fin-

land, norge, och sverige. till övriga länder 

efter orgalime s 2000.

Garantier:

Vendig garanterar eventuella produkt och 

materialfel.

Ansvarsbegränsning:

Vendig aB ansvarar inte för s.k. indirekta 

skador, som t. ex. inkomstbortfall,

fördyrande kostnader eller skador på an-

nat än de levererade varorna.

Returer:

Vid eventuella returer kontakta alltid Ven-

dig innan åtgärd.

Betalningsvillkor:

Betalning sker efter 30 dagar netto, om 

inte annat avtalats. efter förfallodag deb-

iteras dröjsmålsränta enligt räntelagen.

leverans- & betalningsvillkor Vendig aB
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