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Platformen
De transportrollenseries van Interroll zijn samengevoegd tot vijf 
zogenoemde platformen. Elk platform wordt gekenmerkt door 
een bepaald lagertype en door bepaalde materialen – de twee 
sleutelfactoren voor de werking en de toepassingsmogelijkheden 
van de producten.

Voor een platform geldt het volgende:

· Lagers en materialen voor het lagerhuis en de afdichting zijn 
identiek

· De lagergroottes kunnen verschillen
· Varianten ontstaan door de combinatie van as- en buismaten 

en aandrijfkoppen evenals door de gebruikte materialen

Platform 1100

Bijbehorende rollenserie Cataloguspagina

Zwaartekrachttransportrol 1100 pagina 40

Kunststoffen transportrolletjes 2130 pagina 158

Kunststoffen transportrolletjes 2370 pagina 164

Rollenlijst BU40 met 
kunststoffen 
transportrolletjes

pagina 188

Toepassing

· Voor zwaartekrachtsystemen
· Zeer lichtlopende transportrollen
· In roestvaststalen uitvoering geschikt voor natte zones
· Voor lichte en middelzware transportgoederen
· Niet geschikt voor aangedreven transportrollen

Eigenschappen

Platform 1100 biedt gunstige oplossingen en is uitstekend geschikt 
voor zwaartekrachttoepassingen bij normale 
omgevingstemperaturen. 

Informatie over eigenschappen en toepassingsgebieden van de 
gebruikte kunststoffen vindt u in het hoofdstuk 
Materiaalspecificatie pagina 273.

Lagers en materialen

De lagers zijn van kunststof met kogels van blank staal of 
roestvast staal. De buitenring en de binnenkegel van het lager 
zijn van polypropyleen. De lagers zijn gesmeerd met een vet dat 
geschikt is voor levensmiddelen.

Platform 1200

Bijbehorende rollenserie Cataloguspagina

Stalen transportrol 1200 pagina 46

Stalen transportrolletjes 2200 pagina 162

Rollenlijst BU40 met stalen 
rolletjes

pagina 188

Toepassing

· Voor temperatuurbereiken die buiten de grenswaarden van de 
kunststoffen vallen

· Voor lichte en middelzware transportgoederen
· Voor niet-aangedreven en aangedreven transportrollen

Eigenschappen

Platform 1200 is speciaal ontwikkeld voor gebruik onder extreme 
omgevingstemperaturen. Alle varianten zijn antistatisch.

Lagers en materialen

De geperste stalen lagerschalen en binnenringen van de 
kogellagers zijn gehard en galvanisch verzinkt. De vorm van het 
kogellager is speciaal ontwikkeld voor transportrollen en staat 
een grotere verdraaiing van het lager toe dan bij vergelijkbare 
precisiekogellagers.

Platform 1450

Bijbehorende rollenserie Cataloguspagina

Universele transportrol voor zware lasten 1450 pagina 52

Transportrol voor zware lasten 3600 pagina 118

Dubbelefrictietransportrol 3880 pagina 144

Transportrol voor zware lasten 3950 pagina 148

Toepassing

· Voor zeer zware belastingen en hoge gewichten
· Met stalen rolbodem geschikt voor extreme temperaturen
· Voor niet-aangedreven en aangedreven transportrollen

Eigenschappen

Platform 1450 is ontwikkeld voor de zware belastingen door 
hoge gewichten. Een variant is speciaal ontwikkeld voor 
diepvriestoepassingen.  
De aandrijfelementen van kunststof sluiten vormgesloten aan op 
de buis en zijn zo beveiligd tegen verdraaiing. Voor een optimale 
corrosiebescherming worden de aandrijfkoppen en flenzen van 
staal, na aan de buis te zijn gelast, galvanisch verzinkt. Elke 
lasverbinding is over de gehele omtrek volledig doorgelast en 
niet slechts puntsgewijs. 
Informatie over eigenschappen en toepassingsgebieden van de 
gebruikte kunststoffen vindt u in het hoofdstuk 
Materiaalspecificatie pagina 273.

Lagers en materialen

Standaard worden precisiekogellagers 6205 2RZ resp. 6204 2RZ 
gebruikt. Aandrijfelementen zoals tandwielen op 
tandriemaandrijfkoppen zijn al naar gelang de serie gemaakt van 
met glasvezel versterkt polyamide en polyoxymethyleen of uit 
staal. De rolbodem van de niet-aangedreven kant en de 
afdichtingen zijn van polyamide.

Platform 1500

Bijbehorende rollenserie Cataloguspagina

Transportrol met glijlagers 1500 pagina 58

Omniwheel 2500 pagina 166

Omnimat-bouwsteen 2800 pagina 172

Rollenlijst Floway pagina 184

Toepassing

· Voor natte zones en hygiënezones
· Voor lichte en middelzware transportgoederen
· Voor niet-aangedreven en aangedreven transportrollen

Eigenschappen

Platform 1500 is speciaal ontwikkeld voor hygiënezones en 
corrosiegevaarlijke zones. 
Alle rolbodems zijn naar binnen toe afgesloten zodat vloeistoffen 
of andere stoffen niet in de rollen kunnen binnendringen. De 
transportrollen kunnen met vrij in de handel verkrijgbare 
reinigingsmiddelen worden gereinigd. 
Informatie over eigenschappen en toepassingsgebieden van de 
gebruikte kunststoffen vindt u in het hoofdstuk 
Materiaalspecificatie pagina 273.

Lagers en materialen

De lagers zijn als glijlagers uitgevoerd en zijn van kunststof 
(polyoxymethyleen met een additief van polytetrafluorethyleen 
(PTFE)) met een asbout van roestvast staal. De materialen en 
oppervlakken van de lagerdelen zijn op elkaar afgestemd zodat 
de lagerpunten droog, zonder smering, kunnen draaien. De 
buizen van kunststof of roestvast staal. Alle materialen zijn 
volledig roestvast.
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Platform 1700

Bijbehorende rollenserie Cataloguspagina

Universele transportrol 1700 light pagina 64

Universele transportrol 1700 pagina 68

Conische universele transportrol 1700KXO pagina 76

Universele transportrol 1700 heavy pagina 82

Aandrukrolletjes 2600 pagina 168

Vast aangedreven transportrol 3500 light pagina 86

Vast aangedreven transportrol 3500 pagina 90

Vast aangedreven bochtrol 3500KXO light pagina 102

Vast aangedreven bochtrol 3500KXO pagina 106

Vast aangedreven transportrol 3500 heavy pagina 112

Frictietransportrol, 
dubbelefrictietransportrol

3800 light pagina 124

Frictietransportrol 3800 pagina 128

Dubbelefrictietransportrol 3870 pagina 138

Rollenlijst BU50 pagina 194

Magnetische snelheidsregelaar MSC 50 pagina 154

RollerDrive EC310 pagina 200

Toepassing

· Universeel inzetbaar
· Voor bijzonder stille conveyors met hoge transportsnelheden
· Voor lichte en middelzware transportgoederen
· Voor niet-aangedreven en aangedreven transportrollen

Eigenschappen

Platform 1700 is ontwikkeld voor hoge belastingen bij een zeer 
laag geluidsniveau en biedt bij gebruik optimale flexibiliteit door 
de verschillende aandrijfmogelijkheden. Het lagerconcept 
bestaande uit een rolbodem van polyamide, precisiekogellagers 
en een afdichting van polypropyleen of polyamide zorgt voor 
een extreem stille transportrol die gelijktijdig ook een groot 
draagvermogen heeft. De rolbodem en riemaandrijfkoppen zijn 
vormsluitend in de buizen gemonteerd (omgezette rand bij stalen 
buis en klikkant bij kunststoffen buis). Het bijzondere van het 
platform 1700 is de conische asshuttle, die de voordelen van een 
as met inwendige draad en een verende as combineert (zie 
asuitvoering asshuttle pagina 20).

Informatie over eigenschappen en toepassingsgebieden van de 
gebruikte kunststoffen vindt u in het hoofdstuk 
Materiaalspecificaties pagina 273.

Lagers en materialen

Er worden afgedichte DIN-precisiekogellagers 6002 2RZ, 689 2Z 
en 6003 2RZ gebruikt. Alle kogellagers zijn met een siliconenvrij 
vet gesmeerd en zitten door een klikkant goed vast in de 
rolbodem. Het kogellager 6002 2RZ is bovendien in geoliede of 
roestvaststalen uitvoering leverbaar. 
De geïntegreerde afdichting van polypropyleen wordt in de 
binnenring van het kogellager gefixeerd en heeft drie functies: 
Bescherming van het kogellager tegen grof vuil en spatwater, 
diameterverloop van as en binnenring van het kogellagers en 
afvoer van de axiale krachten in het kogellager.

Platform 5000

Bijbehorende rollenserie Cataloguspagina

Kogelrol met stalen huis 5000 pagina 174

Kogelrol met kunststoffen huis 5500 pagina 180

Toepassing

· Voor het verschuiven van bijv. stalen of houten platen
· Voor het uitlijnen van middelzware en zware 

transportgoederen

Eigenschappen

Platform 5000 is ontworpen voor het in alle richtingen 
verschuiven resp. uitlijnen van middelzware en zware 
transportgoederen. 
De series onderscheiden zich op de volgende kenmerken:

· Design van het huis
· Bevestiging
· Materiaal van het huis
· Materiaal van de ondersteuningskogels
· Materiaal van de hoofdkogels
· Draagvermogens

Lagers en materialen

Het principe van de kogelrol bestaat uit meerdere kleine 
ondersteuningskogels die een grote hoofdkogel lageren. De 
hoofdkogel kan al naar gelang de serie van kunststof of staal zijn 
gemaakt. Het huis kan van polyamide of staal zijn gemaakt.
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Assen

Asmateriaal
Interroll biedt assen aan die zijn gemaakt van drie verschillende 
materialen resp. met drie verschillende veredelingen:

· Blank staal
· Verzinkt staal
· Roestvast staal

Alle assen worden vervaardigd van koudgetrokken staal.  
Interroll adviseert het asmateriaal aan te passen aan het 
materiaal van het zijprofiel.

Verzinkte assen worden uit galvanisch verzinkt stafmateriaal 
gezaagd. Daarom zijn de kopse kanten van de assen met 
inwendige draad resp. verende assen nooit verzinkt.

Assen met uitwendige draad kunnen niet worden verzinkt omdat 
het risico bestaat dat het schroefdraad door de zinklaag wordt 
geblokkeerd. Interroll adviseert daarom om assen met uitwendige 
draad en assen met sleutelvlakken van roestvast staal te kiezen 
voor een adequate corrosiebescherming.

Productiemethode
De assen worden na het zagen afgekant. Door de afkanting 
worden vervormingen aan de asuiteinden of beschadigingen aan 
het zijprofiel bij het inbouwen geminimaliseerd. Bovendien 
worden bij het afkanten scherpe bramen verwijderd en is 
verwondingsgevaar uitgesloten. Zo ontstaan niet alleen veilige, 
maar optimaal hanteerbare rollen.

Voor draadgaten worden in een eerste arbeidsstap centergaten 
gemaakt zodat is gegarandeerd dat de draadgaten exact 
gecentreerd in de as worden geboord.

Uitvoeringen

Veeras

Veerassen kunnen uit rond of zeskantig materiaal worden 
gemaakt.

· Eenvoudige asuitvoering
· Zeer snel en eenvoudig in en uit te bouwen
· Ter versteviging van de transportinstallatie moeten geschikte 

dwarsverbindingen tussen de zijprofielen worden aangebracht
· Bij aangedreven rollen kan speling tussen de as en het 

bevestigingsgat (onvermijdelijk door schuine inbouw) geluid 
veroorzaken, met name bij het starten en stoppen van de 
draaibeweging (vooral bij zeskantassen)

· Afhankelijk van de keuze van de materialen (as/zijprofiel) en 
de afmetingen (grootte van gat en veeras) kan na vele starts 
en stops slijtage aan de as (zeskant wordt rond) of het zijprofiel 
optreden

· Bij verzinkt asmateriaal is de kopse kant niet verzinkt

As met inwendige draad

Assen met inwendige draad kunnen uit rond of zeskantig 
materiaal worden gemaakt.

· Levert een zeer stabiele frameconstructie op – gewoonlijk zijn 
geen dwarsverbindingen nodig

· Door de vaste verbinding aanmerkelijk stiller dan niet 
vastgeschroefde assen

· De as van de rol en het zijprofiel stabiliseren elkaar – 
transportrollen kunnen zo zwaarder belast worden dan als ze 
los zijn geplaatst

· Slijtagevrij ten opzichte van veerassen door een vaste 
verbinding in het zijprofiel

· Gemiddeld snel in en uit te bouwen
· Bij verzinkt asmateriaal is de kopse kant niet verzinkt
· Goede afleiding van statische elektriciteit (antistatische 

uitvoering)

Lagers
Interroll gebruikt verschillende lagers zoals glijlagers of speciale 
kogellagers van polypropyleen met stalen kogels. Hieronder 
worden echter alleen de door Interroll gebruikte 
precisiekogellagers beschreven.

Meer informatie over de lagermodules (kogellager met lagerhuis 
en afdichting) kunt u terugvinden in het hoofdstuk Platforms 
(pagina 14) en bij de materiaalspecificatie op pagina 273.

Alle gebruikte precisiekogellagers zijn uitgevoerd in 2RZ, met 
uitzondering van type 689. De stalen afdichtschijven vormen een 
nauwe afdichtspleet, maar zijn desondanks contactloos. Ze 
zorgen voor een optimale aanloop van de rol. De met plaatstaal 
versterkte rubberen afdichtlippen (NBR) leggen zich bij een 
drukbelasting van buitenaf op de binnenring en zorgen zo voor 
een uitstekende 2RS-afdichting. De geoliede uitvoering loopt zeer 
licht aan en draait zeer licht.

Precisiekogellagers conform DIN 625 hebben de volgende 
eigenschappen:

· Standaard DIN-groefkogellagers uit de series 689, 60 en 62
· Hoogste draagvermogen en langste levensduur
· Nauwkeurige kogelloop
· Zeer temperatuurbestendig
· Geluidsarm in gebruik
· In de roestvaststalen uitvoering: volledig gemaakt van roestvast 

materiaal

Alle precisiekogellagers voldoen niet alleen aan DIN 625, maar 
zijn ook gemaakt volgens specificaties van Interroll voor een 
optimale, langdurige en constante werking. Gespecificeerd zijn 
onder meer de lagerspeling, de smering en de afdichting.
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Interroll biedt de volgende schroefdraad en draaddiepten aan:

Schroefdraad Draaddiepten
[mm]

M5 12

M6 15

M8 15

M10 20

M12 20, 25

M16 25

As met asshuttle

Assen met asshuttle worden vervaardigd van zeskantig materiaal. 
De beide uiteinden worden voorzien van de asshuttle van 
polyamide. De conische asshuttle reduceert het zeskantige vlak 
naar het asuiteinde toe.

· Zeer snel en eenvoudig in en uit te bouwen
· Een vergelijkbaar laag geluidsniveau als assen met inwendige 

draad
· Slijtagevrij ten opzichte van veerassen door een spelingvrije 

passing van de as in het zijprofiel (11mm-zeskantgat 
+0,3/+0,8 mm)

· Antistatische uitvoering
· Zeer geschikt om installaties te moderniseren; langdurig 

gebruikte zijprofielen vertonen vaak grote toleranties bij de 
gaten

· Op dezelfde manier uitgelijnde, tegen verdraaiing beveiligde 
shuttles (er hoeft slechts één kant gepositioneerd te worden)

· Beide asuiteinden kunnen worden ingedrukt
· Ter versteviging van de transportinstallatie moeten geschikte 

dwarsverbindingen tussen de zijprofielen worden aangebracht
· Bij het in- en uitbouwen worden de hoogwaardige zijprofielen 

niet bekrast

As met uitwendige draad

Assen met uitwendige draad worden vervaardigd van rond 
materiaal.

Assen met uitwendige draad hebben aan de asuiteinden een op 
de as toegesneden schroefdraad. Voor de afdichting is steeds 
een moer op de as geschroefd. De twee moeren worden tijdens 
het productieproces van de rol afgetrokken van de maar van de 
binnenwerkse breedte. Ze verkorten de nuttige lengte van de rol 
in vergelijking met rollen met assen met inwendige draad.

· Door de vaste verbinding aanmerkelijk stiller dan niet 
vastgeschroefde assen

· Zeer stabiele frameconstructie – gewoonlijk zijn geen 
dwarsverbindingen nodig

· De as van de rol en het zijprofiel stabiliseren elkaar – 
transportrollen kunnen zo zwaarder belast worden dan als ze 
los zijn geplaatst

· Slijtagevrij ten opzichte van veerassen door een vaste 
verbinding in het zijprofiel

· De twee moeren aan de afdichting en de twee moeren met 
schijven voor de bevestiging horen bij de leveringsomvang

· Alleen leverbaar in de uitvoeringen blank staal of roestvast 
staal

As met sleutelvlak

Assen met sleutelvlakken worden vervaardigd van rond 
materiaal. Ze zijn aan de zijkant van de asuiteinden parallel 
gefreesd zodat ze in de bijpassende zijprofielgaten passen, bijv. 
in profielen met open slobgaten.

· Zeer snel en eenvoudig in en uit te bouwen
· Ter versteviging van de transportinstallatie moeten geschikte 

dwarsverbindingen tussen de zijprofielen worden aangebracht
· Een lager geluidsniveau dan veerassen omdat er slechts weinig 

speling nodig is (niet schuin ingebouwd)

Aan beide kanten of aan slechts één kant (D-schacht) een 
sleutelvlak worden aangebracht. Het sleutelvlak kan in stappen 
van 0,5 mm worden gedefinieerd. Minimum- en maximummaten 
zijn afhankelijk van de gekozen asdiameter.

Starre as

Starre assen kunnen worden vervaardigd uit zeskantig of rond 
materiaal. De ronde assen kunnen van een sleutelvlak worden 
voorzien. De assen worden meestal in aan de bovenzijde open 
bevestigingsgaten in het zijprofiel gelegd. Om te voorkomen dat 
de as in de geleiding van het zijprofiel draait, adviseert Interroll 
het gebruik van zeskantassen of ronde assen met sleutelvlak in de 
speciaal daarvoor bedoelde zijprofielen.

· Kopse kanten of eventuele sleutelvlakken zijn bij verzinkt 
asmateriaal niet verzinkt

· Eenvoudige asuitvoering
· Zeer snel en eenvoudig in en uit te bouwen bij aan de 

bovenzijde open bevestigingsgaten
· Ter versteviging van de transportinstallatie moeten geschikte 

dwarsverbindingen tussen de zijprofielen worden aangebracht
· Bij aangedreven rollen kan speling tussen de as en het 

bevestigingsgat geluid veroorzaken, met name bij het starten 
en stoppen van de draaibeweging. Interroll adviseert daarom 
de speling tot een minimum te beperken.

Inbouwaanwijzingen
Bij de askeuze en constructie van de zijprofielen moeten de 
volgende aanwijzingen in acht worden genomen:

1. Bij transportrollen met assen met inwendige draad moet de 
gatmaat in het zijprofiel zo klein mogelijk worden gekozen. 
Grote gaten kunnen een hogere tolerantie bij de rollensteek 
en hoogteverschillen van meerdere transportrollen 
veroorzaken. De werking van de rollenbaanconveyor kan 
worden beïnvloed door de keuze van de gaten en schroeven.

2. Bij zachtere zijprofielen van aluminium of met dikke 
poedercoatings moeten altijd assen met inwendige draad 
met maximale diameter en mogelijk kleine draad worden 
gekozen. Daardoor wordt het risico dat de as in het 
aluminium profiel dringt, kleiner.

3. Transportrollen met veeras moeten schuin worden 
ingebouwd. Dat betekent dat de veeras eerst in een gat van 
het zijprofiel geplaatst moet worden. Vervolgens moet het 
andere uiteinde van de rol van een schuine in een 

horizontale positie worden gezet. Pas in het horizontale vlak 
kan de veeras in het tegenoverliggende gat worden 
gestoken. Een te kleine gatmaat bemoeilijkt het inbouwen 
aanzienlijk.

 a

De volgende formule en de tekeningen helpen om de juiste maat 
van het bevestigingsgat te bepalen. Daarbij is een overmaat van 
0,5 mm van d1 ten opzichte van de asdiameter in de meeste 
gevallen voldoende.

d1 = 
S ∙ (H + D/2)

(EL – 1)
+ d

EL

 D

H

d1

S

 d
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Leveringsomvang
Materiaal dat nodig is om de rollen te bevestigen, maakt geen 
deel uit van de leveringsomvang. Denk daarbij aan moerplaten, 
moeren, schroeven.

Uitzonderingen

Product Leveringsomvang

Rollen met assen met uitwendig 
schroefdraad

Moeren en moerplaten

Rollen van de serie 3500KXO light Conische schijven en kogelringen

Opschrift
Alle assen vanaf een lengte van 100 mm worden voorzien van 
het betreffende productieopdrachtnummer. Het nummer staat op 
de as in het binnenste deel van de rol. Hiermee kunnen 
gebruikers een identieke rol bestellen zonder informatie over het 
product zoals de lengte te hoeven specificeren.

Axiale speling

Transportrollen mogen bij het inbouwen resp. bij gebruik niet 
worden vastgezet. Dat betekent dat er speling moet zijn tussen de 
afdichting van de rol en het zijprofiel. Onder belasting moet de 
rol in axiale richting kunnen bewegen.

De axiale speling mag niet te hoog zijn. Rollen met conische 
asshuttle of RollerDrive met conische veeras zijn zodanig 
uitgevoerd dat ze ook bij een grote gattolerantie optimaal in het 
gat van het zijprofiel passen. Hierdoor worden het slijtagerisico 
en eventuele geluiden gereduceerd. Als de axiale speling te hoog 
is, bestaat het risico dat de conische zeskant niet meer genoeg in 
het gat steekt wat tot slijtage en geluid leidt.

Met de maximale speling wordt al bij de productie rekening 
gehouden.

0.50.5

 RL

 EL=AGL

 U

Voorbeeld: Bij de bestelling wordt voor een rol uit de serie 1700 
een binnenwerkse breedte (EL = inbouwlengte) van 500 mm 
aangegeven. De maat gemeten van afdichting tot afdichting 
bedraagt ca. 499 mm. De rol heeft zo dus een axiale speling van 
ca. 1 mm (zie de bovenstaande afbeelding).

16.5

1 7.1

35  RL
 U

 EL=AGL=RL+40

0.5
5

Met welke axiale speling rekening wordt gehouden, is afhankelijk 
van de serie en uitvoering van de rollen. Voor een rol uit de serie 
3500 met tandwielkop, bijvoorbeeld, wordt rekening gehouden 
met een axiale speling van ca. 1 mm op de aandrijfzijde en met 
0,5 mm op de andere zijde (zie de bovenstaande afbeelding).

De aangegeven axiale speling is slechts een richtwaarde. Door 
productietoleranties kan in uitzonderlijke gevallen van deze 
waarde worden afgeweken. De werking van een correct 
ingebouwde en gebruikte transportrol wordt niet beïnvloed.

Variabele aslengte
Bij alle rollenseries kan van de standaard aslengte worden 
afgeweken. De assen kunnen worden verkort of verlengd. De 
axiale ondersteuning van een rol over de afdichting moet altijd 
zijn gegarandeerd. Bij een aantal rollenseries moeten daarom bij 
een asverlenging geschikte maatregelen worden genomen.

Een lengteverandering is mogelijk voor de volgende 
asuitvoeringen:

· As met inwendige draad
· As met uitwendige draad
· Starre as
· Veeras
· As met sleutelvlak

De mogelijke lengtewijzigingen zijn afhankelijk van de betreffende 
asuitvoering. Neem bij vragen contact op met uw Interroll-
adviseur. Bij een lengtewijziging kan het zijn dat de afdichting de 
as in axiale richting niet kan ondersteunen. Bij grotere axiale 
krachten, bijv. bij het zijdelings afschuiven, moeten zo nodig 
aanvullende constructies zoals afstandstukken worden 
gemonteerd.

Bij assen met inwendige draad kan de as alleen worden verlengd 
als de afdichting axiaal wordt ondersteund. Afhankelijk van de 
schroefdraad en de asdiameter kan een zekeringsring worden 
gebruikt. De zekeringsring wordt gefixeerd door een groef die in 
de as is aangebracht. Ook bij de combinatie van een as met 
inwendige draad en een sleutelvlak moet de afdichting worden 
ondersteund.

Het maximale draagvermogen van de rol neemt bij een 
asverlenging af in vergelijking met de waarden die voor elke 
serie zijn aangegeven.

Asadapters
De asadapter is een geleidend kunststoffen onderdeel dat op de 
rolassen kan worden geperst. Deze kan in zijprofielen met open 
slobgaten worden geplaatst. De rol wordt in dit geval bovenlangs 
geplaatst. De asadapter vermindert het geluidsniveau ten 
opzichte van de blote stalen as aanzienlijk en vergroot de 
inbouwlengte van de rol. De asadapter is geen alternatief voor 
de conische asshuttle (pagina 20).

Technische gegevens

Materiaal Polyoxymethyleen, RAL9005 
(gitzwart)

Temperatuurbereik 0 tot +40 °C

Geschikte assen Starre ronde assen (Ø 8 en 10 mm)

Antistatische uitvoering < 106 Ω

Max. statische belasting van een 
rol bij gebruik van asadapters

Zie het draagvermogen in de 
betreffende tabel (de asadapter 
heeft geen gevolgen voor het 
draagvermogen)

Uitvoeringen

Asdiameter 
[mm]

Tekening Langere 
inbouwlengtes 
[mm]

8 +5

10 +4

1 Adapter 11 HEX (zeskant)
2 Adapter sleutelvlak 12

De asadapter kan bij de volgende rollenseries worden gebruikt:

· Serie 1100
· Serie 1700
· Serie 3500 (bij aandrijfkoppen voor riemen)
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Buizen

Buismaterialen/buisdiameters

Staal/roestvast staal

De door Interroll gebruikte stalen buizen worden conform DIN EN 
10305-1, DIN EN 10305-3 en DIN EN 10305-7 geproduceerd, 
echter met strengere toleranties.

Door het productieproces en het transport van de rollen kunnen 
op het oppervlak van de rollen diepte groeven of krassen 
ontstaan. Deze hebben echter geen invloed op de werking van 
de rol.

Voordelen
· Grote sterkte en buigstijfheid
· Staal – Corrosiebescherming door verzinken, verchromen of 

nitrocarboneren
· Roestvast staal – zeer goede en langdurige 

corrosiebescherming
· Roestvast staal – kan ook in agressieve omgevingen worden 

gebruikt (niet geschikt voor zeewater)
· Tandwielen en flenzen kunnen worden aan- of opgelast 

(flenzen niet in combinatie met roestvaststalen buizen)
· Stalen buizen kunnen om de lagermodule worden omgeslagen 

zodat de rolbodem er niet meer uit kan (niet bij 
genitrocarboneerde of verchroomde buizen of buizen met een 
wanddikte van meer dan 1,5 mm)

Uitvoeringen
· Met groeven (niet bij genitrocarboneerde en verchroomde 

buizen)
· Met opgetrokken PVC- of PU-slang
· Met bekleding
· Met opgeschoven conische elementen
· Met opgelaste flenzen

Bij gebruik in bandconveyors kan contact van de band met de 
gladgemaakte lasnaden in de stalen buizen lawaai veroorzaken. 
Interroll adviseert om de betreffende toepassing te testen.

Aluminium

In vergelijking met stalen buizen hebben aluminium buizen een 
iets geringere hardheid en een ca. 33% lagere buigvastheid. 
Maar ze hebben ook slechts 36% van het gewicht van 
vergelijkbare stalen buizen.

Voordelen
· Aanzienlijk lager gewicht dan stalen buizen
· Corrosiebestendig
· Aluminium buizen kunnen om de lagermodule worden 

omgeslagen zodat de rolbodem niet er niet meer uit kan

Uitvoeringen
· Met opgetrokken PVC- of PU-slang
· Met opgeschoven conische elementen

Ø Rollen
[mm]

Geëloxeerd oppervlak Antistatische uitvoering

16 Ja Nee

20 Ja Nee

50 Nee Ja

PVC

Voordelen
· Geluiddempend
· Hoogslagvast
· Zeer licht
· Corrosiebestendig, geen oppervlaktebehandeling nodig
· Gemakkelijk reinigbaar

Kunststoffen buizen zijn in vergelijking met stalen en aluminium 
buizen met dezelfde diameter aanmerkelijk minder belastbaar. 
Bij kunststoffen buizen met een diameter van 30 mm en groter, 
zijn de lagermodules vormgesloten verbonden met de buis zodat 
een absoluut goede passing is gegarandeerd. 
Voor kunststoffen buizen geldt een omgevingstemperatuurbereik 
van −5 tot +40 °C. Bij een hogere omgevingstemperatuur (vanaf 
30 °C) en een hoge statische continubelasting (meerdere uren 
lang) kan een permanente vervorming van de rollen niet worden 
uitgesloten. 
Bij het dimensioneren van de rollen voor een bestaande breedte 
tussen de zijprofielen (binnenwerkse breedte) moet rekening 
worden gehouden met uitzetting door warmte. Bij grote 
temperatuurverschillen verandert de lengte van de rol 
overeenkomstig de volgende formule:

  ∆LT = 0,08 ∙ L ∙ ∆T
    1000

ΔLT = Lengteverandering door temperatuurverandering (mm)
ΔT = Temperatuurverschil (°C)
L = Buislengte (mm)

Voor een probleemloze werking moet worden voorkomen dat de 
rol bij een hoge temperatuur vast komt te zitten.

Uitvoeringen
· Met opgetrokken PVC- of PU-slang

Kunststoffen buizen zijn in de volgende kleuren leverbaar:

Kleur RAL-nummer Ø Buis
[mm]

Steengrijs 7030 16, 20, 30, 40, 50, 63

Donkergrijs 7024 20

Hemelsblauw 5015 30, 40, 50, 63

Buisdiameter
Het volgende overzicht bevat alle leverbare buisdiameters en hun 
wanddiktes. Welke diameter is welk materiaal beschikbaar is, 
staat in het betreffende hoofdstuk van de rollenserie beschreven.

Ø Buis
[mm]

Wanddiktes
[mm]

16 1,0

20 1,5

30 1,2; 1,8

40 1,5; 2,3

50 1,5; 2,8; 3,0

51 2,0

60 1,5; 2,0; 3,0

63 3,0

80 2,0; 3,0

89 3,0

Veredeling van buismaterialen

Materiaal Oppervlakteveredeling

Staal Verzinken

Staal Verchromen

Staal Nitrocarboneren

Aluminium Eloxeren

Verzinken

Het galvanisch verzinken van stalen buizen is een gunstige 
corrosiebescherming.

Toepassing
· Voor droge toepassingsgebieden met een normale temperatuur
· Beperkt geschikt voor omgevingen met zout en vocht zoals 

installaties in havens of in subtropische landen
· Beperkt geschikt in toepassingen met vochtige of natte 

transportgoederen

Naast verzinkte buizen biedt Interroll ook verzinkte assen en 
verzinkte tandwielkoppen aan. De kopse kanten van assen 
kunnen niet worden verzinkt.

Procedé
Het materiaaloppervlak van de stalen buis wordt galvanisch 
(elektrolytisch) verzinkt. Door de elektrolyse wordt een extreem 
gelijkmatige, dunne coating gevormd. Het volledige procedé 
bestaat uit voorbehandelen, verzinken, passiveren en drogen.

Eigenschappen
Verzinkte buizen kunnen omgezet of gegroefd worden. 
Galvanische verzinking is een tijdelijke bescherming van de stalen 
buis tegen corrosie.

De duur van de corrosiebescherming wordt verkort door 
mechanische en thermische belastingen. Doordat 
transportgoederen over verzinkte stalen rollen worden 
getransporteerd, kunnen deeltjes van de zinklaag worden 
verwijderd.

Verzinkte oppervlakken zijn gevoelig voor krassen en schuren. 
Beschadigingen kunnen puntcorrosie veroorzaken.

Sterke temperatuurschommelingen moeten worden voorkomen 
omdat dit inwendige spanningen kan veroorzaken. Bovendien 
neemt de corrosiebestendigheid bij stijgende temperaturen af.

Om de beschermende werking van de verzinking te behouden, 
moeten de rollen bijv. bij vervoer over zee (zout water) speciaal 
worden verpakt.

Bij langdurige opslag moeten eveneens de juiste maatregelen 
worden getroffen. Verzinking is niet geschikt voor levensmiddelen. 
Een verzinkt of dus gepassiveerd oppervlak reageert met de 
volgende stoffen:

· Luchtvochtigheid
· Zure omgevingen (uitlaatgassen, zouten, houtzuren, enz.)
· Basische stoffen (kalk, krijt, poetsmiddelen, CO2)
· Handzweet
· Oplossingen van andere metalen (koper, ijzer, enz.) Pl
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Laagdikte 6 tot 15 µm

Passivatie Aanvullende blauwe passivatie 
(chroom-VI-vrij)

Nageleefde normen DIN EN ISO 2081
DIN 50961
Verzinking overeenkomstig de 
RoHS-bepalingen

Temperatuurbereik −40 tot +200 °C

Antistatisch Ja

Verzinkt wordt het lange materiaal. Als de buis daarvan wordt 
afgezaagd, zijn de kopse kanten niet verzinkt.

Verchromen

Het glanzend verchromen van stalen buizen is een 
corrosiebescherming die in tegenstelling tot verzinkte rollen geen 
deeltjes op transportgoederen of andere plaatsen achterlaat.

Toepassing
· Voor transportgoederen die gevoelig zijn van kleur- of 

slijtagegevoelige transportgoederen
· Voor droge toepassingsgebieden met een normale temperatuur
· De geschiktheid voor omgevingen met zout, bijv. installaties in 

havens of subtropische landen, moet worden getest
· Geschikt voor de papier- en houtindustrie

Procedé
De laagdikte bedraagt doorgaans bij 15 tot 30 µm. Door de 
elektrolyse wordt een extreem gelijkmatige, dunne coating 
gevormd.

Eigenschappen
Verchroomde buizen kunnen omgezet of gegroefd worden.

Verchroming is een goede bescherming van de stalen buis tegen 
corrosie. De duur van de corrosiebescherming wordt verkort door 
mechanische en thermische belastingen. Beschadigingen van de 
chroomlaag kunnen puntcorrosie veroorzaken.

Sterke temperatuurschommelingen moeten worden voorkomen 
omdat dit inwendige spanningen kan veroorzaken. Om de 
beperkte beschermende werking van de verchroming te 
behouden, moeten bijv. bij vervoer over zee (zout water) speciale 
verpakkingen worden gebruikt. Bij langdurige opslag moeten 
eveneens de juiste maatregelen worden getroffen.

Een verchroomd oppervlak kan met de volgende stoffen 
reageren:

· Zure omgevingen (uitlaatgassen, zouten, houtzuren, enz.)
· Basische stoffen (kalk, krijt, poetsmiddelen, CO2)
· Oplossingen van andere metalen (koper, ijzer, enz.)

Laagdikte 15 tot 30 µm

Nageleefde normen DIN EN ISO 1456
Verchroming overeenkomstig de 
RoHS-bepalingen

Temperatuurbereik −40 tot +200 °C

Antistatisch Ja

De al op de juiste lengte afgesneden buisstukken worden 
verchroomd. Daardoor worden ook de kopse kanten verchroomd.

Nitrocarboneren

Het nitrocarboneren is een slijtarme corrosiebescherming voor 
stalen buizen.

Toepassing
· Voor zwaar belaste transportrollen, bijv. door het transport 

van stalen bakken
· Voor toepassingen waarbij transportgoederen axiaal over de 

rollen worden verplaatst

Procedé
Nitrocarboneren is een thermochemisch procedé. Daarbij wordt 
het oppervlak van de buis verrijkt met stikstof waardoor een 
slijtarme keramische laag ontstaat.

Eigenschappen
Genitrocarboneerde buizen zijn gedeeltelijk (tot een wanddikte 
van 1,5 mm) geschikt om te worden omgezet, maar zijn niet 
geschikt om van groeven te worden voorzien.

De keramische laag is een tijdelijke bescherming van de stalen 
buis tegen corrosie. Deze is ongevoelig voor krassen en schuren. 
Mechanische beschadigingen kunnen puntcorrosie veroorzaken.

Bovendien heeft nitrocarboneren de volgende eigenschappen:

· Slijtvaste oppervlakken
· Goede geleidende eigenschappen
· Hoge temperatuurbestendigheid
· Geringe vervorming
· Vrij van oxidelagen
· Goede corrosiebestendigheid

De keramische laag is niet geschikt voor levensmiddelen. Het 
genitrocarboneerde oppervlak veroorzaakt geen slijtage, kan 
echter kleursporen achterlaten.

Een genitrocarboneerd oppervlak kan met de volgende stoffen 
reageren:

· Zure omgevingen (uitlaatgassen, zouten, houtzuren, enz.)
· Basische stoffen (kalk, krijt, poetsmiddelen, CO2)
· Handzweet
· Oplossingen van andere metalen (koper, ijzer, enz.)

Buiskleur Mat, lichtgrijs, zonder oxidelaag 
(schuren niet nodig/mogelijk)

Min. referentielengte 100 mm

Max. referentielengte 2000 mm

Temperatuurbereik −40 tot +80 °C

Antistatisch Ja

Bij het nitrocarboneren is het buisstuk al op de juiste lengte 
afgesneden. Daardoor worden ook de kopse kanten 
genitrocarboneerd.

Eloxeren

Eloxeren is een corrosiebescherming voor aluminium buizen.

Toepassing
· Voor gewichtsgevoelige toepassingen zoals shuttlesystemen
· Voor aluminium buizen met diameters van 16 en 20 mm

Procedé
Het oppervlak van de aluminium buis wordt voorzien van een 
beschermende oxidelaag. In tegenstelling tot galvanisatie wordt 
de bovenste materiaallaag omgezet in een oxidelaag.

Eigenschappen
De duur van de corrosiebescherming wordt verkort door 
mechanische en thermische belastingen. Doordat 
transportgoederen over geëloxeerde rollen worden 
getransporteerd, kunnen deeltjes afslijten.

Geëloxeerde oppervlakken zijn nauwelijks gevoelig voor krassen 
en schuren. Mechanische beschadigingen kunnen puntcorrosie 
veroorzaken.

Een geëloxeerd oppervlak kan reageren met oplossingen van 
andere metalen zoals koper, ijzer, enz.

Laagdikte ≥ 20 µm

Buiskleur Aluminium kleur (naturel)

Nageleefde normen DIN 17611, DIN EN 754/755

Temperatuurbereik −40 tot +80 °C

Antistatisch Nee

Geëloxeerd wordt het stafmateriaal. Als daarvan buisstukken 
worden afgezaagd, zijn de kopse kanten niet geëloxeerd.

Vergelijking

De weerstand van de verschillende veredelingen van stalen 
buizen tegen mechanische slijtage varieert. In de volgende tabel 
staat een factor die de geringere slijtage van het buisoppervlak 
ten opzichte van de stalen uitvoering aangeeft.

Materiaal/veredeling Factor

Verzinkt staal 1

Roestvast staal 5

Verchroomd staal 50

Genitrocarboneerd staal 120

Een genitrocarboneerd oppervlak heeft een 120x betere 
bestendigheid dan een verzinkt oppervlak.
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Buizen met groeven

Ribben zijn loopgroeven die in stalen of aluminium buizen kunnen 
worden gemaakt. Ze zijn bedoeld om rondprofielsnaren te 
geleiden. Bij gebruik van de juiste rondprofielsnaren liggen deze 
onder het oppervlak van de rol en komen ze niet in contact met 
het transportgoed.

Als de rondprofielsnaar wordt bewogen, beweegt de transportrol 
ook. Daarbij worden twee mogelijkheden onderscheiden:

· Snaar loopt van rol naar rol
· De snaar loopt om een aangedreven as (koningsas) die onder 

de transportrollen is geplaatst. De geleidingsrollen die nodig 
zijn voor het geleiden van de rondprofielsnaar op de koningsas 
vindt u op pagina 168.

De aandrijving met rondprofielsnaar, die door groeven wordt 
geleid, is op rechte trajecten mogelijk met cilindervormige rollen, 
of in bochten met cilindervormige rollen of rollen met conische 
elementen.

In de volgende rollen en RollerDrive-series kunnen groeven 
worden gemaakt:

Rollen- of RollerDrive-series Cataloguspagina

Universele transportrol 1700 pagina 68

Universele transportrol 1700 heavy pagina 82

Conische universele transportrol 1700KXO pagina 76

RollerDrive EC310 pagina 200

Neem contact op met uw Interroll-adviseur als in andere 
rollenseries groeven aangebracht moeten worden.

Rollen met groeven krijgen altijd een antistatisch element.  
De maximale meeneemkracht van de rondprofielsnaar bedraagt 
300 N.  
Het maximale draagvermogen per transportrol met groef 
bedraagt 300 N gezien de geringe meeneemkracht van de 
rondprofielsnaar. De vermelde draagvermogens in de 
afzonderlijke rollenseries hebben betrekking op rollen zonder 
groeven. 
Het maximale draagvermogen van de transportrol neemt ook af 
bij buislengtes van meer dan 1400 mm. Bij een aandrijving met 
rondprofielsnaar adviseert Interroll een tegen verdraaien 
beveiligde asuitvoering, bijv. een as met inwendige draad. In 
buizen met een wanddikte tot 2 mm kunnen groeven worden 
gemaakt.

Per buis kunnen een tot vier groeven worden gemaakt. Geef bij 
de bestelling de maten A eventueel tot en met D aan. 
Uitvoeringafhankelijke beperkingen van de plaats van de 
groeven vindt u in de betreffende hoofdstukken van de rollen- en 
RollerDrive-series.

A

B

 D

 C

RL

Ribben verminderen de rondloopnauwkeurigheid en het 
draagvermogen van de transportrollen. Om de 
rondloopnauwkeurigheid exact aan te kunnen houden adviseert 
Interroll transportrollen met rondprofielsnaar-aandrijfkop of 
PolyVee-aandrijfkop uit de serie 3500 (pagina 90).

A 
B

min. 8

Rondloopnauwkeurigheid
Transportrollen en RollerDrive worden gemaakt van buizen 
overeenkomstig de DIN-norm. Deze norm laat bij de vorm en 
rechtheid afwijkingen toe en dat resulteert in de 
rondloopnauwkeurigheid.

De rondloopafwijking is de maximale radiale afwijking van de 
buisdiameter vergeleken met een perfecte cirkel.

Voorbeeld: Een rondloopafwijking t = 0,3 mm betekent dat de 
maximale radiale afwijking over de gehele buis 0,3 mm bedraagt.

t

Afb.: Rondloopafwijking t

Rondloopafwijkingen zijn doorgaans afhankelijk van de lengte 
van de buis en het buismateriaal. De afwijking neemt toe 
naarmate de buis langer is, vooral bij kunststoffen buizen.

De gemiddelde rondloopafwijking van de Interroll-transportrollen 
kunt u terugvinden in de volgende diagrammen.

Stalen buizen
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Kunststoffen buizen

Bij kunststoffen buizen nemen de rondloopafwijkingen 
bovenproportioneel toe naarmate de buis langer is. Gebruik geen 
buizen die langer zijn dan hieronder vermeld:

Ø Buis [mm] Max. buislengte [mm]

16 300

20 400

30 500

40/50 600

63 800

1,5

1,0

0,5

0
0 200 400 600 800

Ø 20 mm
Ø 30 mm

Ø 40 mm
Ø 50 mm
Ø 63 mm

Lengte transportrol [mm]

Ro
nd

lo
op

af
w

ijk
in

g 
[m

m
]

Interroll biedt bij stalen buizen met een wanddikte van ≤ 2 mm 
een 100%-controle aan. Daarbij wordt de 
rondloopnauwkeurigheid van elke bestelde rol gecontroleerd en 
wordt de buis zo nodig gericht. Genitrocarboneerde en 
verchroomde buizen kunnen niet worden gericht.

Houd er rekening mee dat bij buizen die conform de DIN-norm 
zijn vervaardigd soms aanmerkelijk hogere rondlooptolerantie 
zijn toegelaten. Daarom kunnen in individuele gevallen de in de 
diagrammen getoonde proefondervindelijk bepaalde 
richtwaarden worden overschreden.
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PVC-slang

De PVC-slang zorgt voor een zeer sterke geluiddemping en biedt 
veel bescherming voor gevoelige transportgoederen. Door de 
hogere wrijvingswaarde ten opzicht van een stalen buis worden 
de transportgoederen beter meegenomen. Transportgoederen 
kunnen eenvoudig worden gescheiden omdat een grotere 
diameter leidt tot een hogere snelheid bij hetzelfde toerental.

Technische gegevens

Algemene technische gegevens

Min. slanglengte 50 mm

Min. inbouwlengte van de 
transportrol

100 mm

Max. inbouwlengte van de 
transportrol

2000 mm

Temperatuurbereik −28 tot +50 °C
Vanaf −30 °C koudebreukgevaar

Materiaal

Buis PVC, verzinkt staal, verchroomd 
staal, roestvast staal, aluminium

PVC-slang • Zacht PVC, RAL7030 (steengrijs)
• Siliconenvrij
• RoHS-conform
• REACH-conform
• Niet geschikt voor 

levensmiddelen
• Niet geleidend
• Niet olie- of benzinebestendig

Slanghardheid 62 + 5 Shore A (bij 20 °C); bij 
lagere temperaturen neemt de 
hardheid toe

Conische rollen kunnen niet worden uitgerust met een PVC-slang.

Uitvoeringen

Ø Buis
[mm]

Materiaaldikte slang
[mm]

30 2 5

40 2 5

50 2 5

60 2 5

80 2 5

De PVC-slang wordt niet op de transportrol gelijmd. De 
transportrol wordt met een persinrichting in de met perslucht 
verbrede slang geschoven. Vervolgens wordt de slang op de 
buislengte resp. op de aangegeven maten gesneden.

Ook transportrollen met aangelast aandrijfelement kunnen met 
een PVC-slang worden uitgerust. Voorwaarde is een 
aandrijfelement met een diameter die niet meer dan 12 mm 
grotere is als de buis.

Frictierollen (serie 3800, 3800 light, 3870) kunnen alleen worden 
uitgerust met een PVC-slang van 2 mm. Rollen met PVC-slang zijn 
altijd voorzien van een antistatisch element. De PVC-slang is niet 
antistatisch.

Afmetingen
De PVC-slang bedekt doorgaand de volledige buislengte. Het is 
mogelijk om bepaalde delen van de rol niet met de PVC-slang te 
overtrekken, bijv. voor vrije ruimte voor groeven. Een 
minimumlengte van 50 mm is nodig voor een passing van de 
slang. Als de axiale krachten hoger zijn, moet een grotere 
minimumlengte worden geselecteerd.

Geef bij het bestellen van een rol met slang altijd de maten A t/m 
D aan.

Gerichte rollen/rollengtes
De door Interroll vervaardigde rollen hebben altijd een hoge 
rondloopnauwkeurigheid. De rondloopnauwkeurigheid is voor 
bijna alle toepassingen toereikend. Bovendien biedt Interroll bij 
rollen van stalen buizen een 100%-controle aan.

Bij de controle wordt de rondloopnauwkeurigheid van elke rol 
gemeten. Als de rondloopnauwkeurigheid de vastgelegde 
toleranties overschrijd (pagina 28), wordt de buis gericht. De 
rondloopafwijking wordt alleen verbeterd als de tolerantie wordt 
overschreden.

Bij de meting van de rondloopnauwkeurigheid en ook tijdens het 
richten is de buis het referentiepunt. De ronde loop tussen as en 
buis wordt niet gecontroleerd.

Technische gegevens
Het richter is mogelijk voor buizen tot een wanddikte van 3 mm 
gemaakt van blank staal, verzinkt staal, verchroomd staal, 
roestvast staal, aluminium en geëloxeerd aluminium.

De volgende buizen resp. buislengtes kunnen gericht worden:

Ø Buis
[mm]

Wanddikte buis
[mm]

Min. lengte
[mm]

Max. lengte
[mm]

16 1 300 1000

20 1,5 490 1200

30 1,2 400 1200

40 1,5 600 1700

50 1,5 800 2000

51 2 600 1500

60 1,5 1000 2000

80 2 1500 2000

Het richten is niet mogelijk voor rollen die over de volgende 
kenmerken beschikken:

· Rollen met groeven
· Rollen met flens
· Rollen met slang of bekleding
· Rollen met conische elementen
· Genitrocarboneerde en verchroomd rollen en PVC-rollen

Rollengtes
De Interroll-transportrollen kunnen in millimeterstappen in 
verschillende lengtes worden vervaardigd. De meeste varianten 
kunnen vanaf een lengte van ca. 200 mm worden vervaardigd. 
Voor veel series is de grootste lengtemaat ca. 2000 mm. De 
kortste en langste maat is afhankelijk van veel factoren zoals 
uitvoering van de as, het buismateriaal, het productieprocessen of 
de verpakkingsmogelijkheden.

Termen

RL = Referentielengte/bestellengte
EL = Inbouwlengte, binnenwerkse breedte tussen de zijprofielen
AGL = Totale aslengte
U = Nuttige buislengte, lengte rolbodem en bij omgezette metalen 

buis zonder lengte van de omgezette rand

Bij transportrollen met een as met inwendige draad is de totale 
lengte van de as gelijk aan de inbouwlengte.

Alleen bij rollen met as met inwendige draad kan de 
inbouwlengte worden gemeten over de totale aslengte. Bij alle 
andere asuitvoeringen kan de inbouwlengte aan de transportrol 
niet exact worden gemeten. De axiale speling van ca. 0,5 mm 
resp. aan de aandrijfzijden van ca. 1 mm is in de inbouwlengte 
opgenomen en maakt een exacte meting van de inbouwlengte 
onmogelijk.

De referentielengte/bestellengte heeft voor de volgende series 
aan de transportrol meetbare referentiekanten:

· 1100
· 1700
· 1700 light (uitzondering: Ø 20 mm)
· 3500 light
· 3500
· 3500 heavy
· 3800
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PU-slang

De PU-slang zorgt voor een sterke geluiddemping, met name bij 
stalen bakken, en biedt een zeer goede bescherming voor 
gevoelige transportgoederen. Door de hogere wrijvingswaarde 
ten opzicht van een stalen buis worden de transportgoederen 
beter meegenomen. Transportgoederen kunnen eenvoudig 
worden gescheiden omdat een grotere diameter leidt tot een 
hogere snelheid bij hetzelfde toerental. Bij mechanische belasting, 
bijv. bij slijtage, is deze robuuster dan een PVC-slang.

Technische gegevens

Algemene technische gegevens

Min. slanglengte 50 mm

Max. inbouwlengte van de 
transportrol

1500 mm

Min. inbouwlengte van de 
transportrol

100 mm

Temperatuurbereik −28 tot +80 °C

Materiaal

Buis PVC, verzinkt staal, verchroomd 
staal, roestvast staal, aluminium

PU-slang • Polyurethaan, RAL9005 
(gitzwart), glanzend

• Zonder weekmakers
• Vrij van siliconen en halogenen
• FDA-conform
• RoHS-conform
• Niet geleidend
• Olie- of benzinebestendig

Slanghardheid 75 + 5 Shore A (bij 20 °C); bij 
lagere temperaturen neemt de 
hardheid toe

Conische rollen kunnen niet worden uitgerust met een PU-slang.

Uitvoeringen

Ø Buis
[mm]

Materiaaldikte slang
[mm]

40 2

50 2

51 2

60 2

Door de geringe rek kan de PU-slang op geen andere diameter 
en buizen met aangelaste elementen worden aangebracht.

De PU-slang wordt niet op de transportrol gelijmd. De 
transportrol wordt met een persinrichting in de met perslucht 
verbrede slang geschoven. Vervolgens wordt de slang op de 
buislengte resp. op de aangegeven maten gesneden. Rollen met 
PU-slang zijn altijd voorzien van een antistatisch element. De PU-
slang is niet antistatisch.

Afmetingen
De PU-slang bedekt doorgaand de volledige buislengte. Het is 
mogelijk om bepaalde delen van de rol niet met de PVC-slang te 
overtrekken, bijv. voor vrije ruimte voor groeven. Een 
minimumlengte van 50 mm is nodig voor een passing van de 
slang. Als de axiale krachten hoger zijn, moet een grotere 
minimumlengte worden geselecteerd.

Geef bij het bestellen van een rol met slang altijd de maten A t/m 
D aan.

Gedeelde PU-slang en PolyVee-aandrijfkop

 A

 B  C

 D

Gedeelde PVC-slang en PolyVee-aandrijfkop

 A

 B  C

 D

PVC-slang met uitsparingen

 A  D

PVC-slang en 2 groeven

 A  D
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Bekleding

De bekleding zorgt voor een uitstekende geluiddemping en biedt 
een goede bescherming van middelzware tot zware 
transportgoederen. Door de hogere wrijvingswaarde ten opzicht 
van een stalen buis worden de transportgoederen beter 
meegenomen. Transportgoederen kunnen eenvoudig worden 
gescheiden omdat een grotere diameter leidt tot een hogere 
snelheid bij hetzelfde toerental. De bekleding is uitstekend 
bestand tegen mechanische belasting en is zeer slijtvast. In 
tegenstelling tot slangen die geen verbinding met de buis hebben, 
zijn axiale krachten hier wel toegestaan.

Technische gegevens

Algemene technische 
gegevens

Min. referentielengte van de rol 112 mm

Max. referentielengte van de rol 1350 mm

Temperatuurbereik −30 tot +80 °C

Min. inbouwlengte van de 
transportrol

110 mm

Materiaal

Buis • Blank staal
• Roestvast staal

Bekleding, zwart • Nitrielrubber
• Vrij van siliconen en halogenen
• Goed bestand tegen alkalinen
• RoHS-conform
• Niet FDA-conform
• Niet antistatisch
• Olie-, vet- of benzinebestendig
• Niet bestand tegen aromaten
• Hardheid 65 ± 5 Shore A

Bekleding, wit of blauw • Nitrielrubber
• Vrij van siliconen en halogenen
• Goed bestand tegen alkalinen
• RoHS-conform
• FDA-conform
• Niet antistatisch
• Olie-, vet- of benzinebestendig
• Niet bestand tegen aromaten
• Hardheid 70 ± 5 Shore A

Conische rollen kunnen niet worden uitgerust met een bekleding. 
Beklede rollen hebben standaard geen antistatisch element.

Uitvoeringen
Voor de buisdiameters 40, 50, 51, 60, 80 en 89 is een bekleding 
met een dikte van 2 tot 5 mm in incrementen van 0,1 mm 
mogelijk.

Rollenserie Ø Buis
[mm]

Rolbodem 
aandrijfzijde/niet-
aandrijfzijde

Min. afstand bekleding 
tot buiseinde links/
rechts
[mm]

1450 80 Omgezet/omgezet 10/10

1450 89 Omgezet/omgezet 10/10

1700 40 Omgezet/omgezet 10/10

1700 50 Omgezet/omgezet 10/10

1700 50 Cilindervormig/
cilindervormig

0/0

1700 51 Omgezet/omgezet 10/10

1700 51 Cilindervormig/
cilindervormig

0/0

1700 60 Omgezet/omgezet 10/10

1700 80 Omgezet/omgezet 10/10

1700 heavy 50 Omgezet/omgezet 10/10

1700 heavy 51 Omgezet/omgezet 10/10

1700 heavy 60 Omgezet/omgezet 10/10

3500 40 Cilindervormig/
omgezet

0/10

3500 50 Omgezet/omgezet 15/15

3500 50 Cilindervormig/
omgezet

0/10

3500 50 Cilindervormig/
cilindervormig

0/0

3600 80 Omgezet/omgezet 25/25

3600 89 Omgezet/omgezet 25/25

RollerDrive 50 Cilindervormig/
omgezet

0/15

RollerDrive 50 Cilindervormig/
cilindervormig

0/0

De bekleding wordt door hete vulkanisatie aangebracht en 
geslepen. Daardoor ontstaat een hoogvaste verbinding tussen 
bekleding en buis en dus een zeer slijtvast, precies oppervlak. Bij 
blank staal wordt de buisoverstek met zwarte lak tegen corrosie 
beschermd. Bij aangelaste aandrijfkoppen blijven de buis en de 
aandrijfkop onbehandeld.

Frictierollen (serie 3800, 3800 light, 3870, 3880) kunnen alleen 
met een bekleding van 2 mm worden voorzien.

Afmetingen

Roestvaststalen buis met 2 groeven en gedeelde bekleding

 A
 B C

D

Blank stalen buis met 1/2" kunststoffen dubbeletandwielkop 
met 14 tanden en bekleding

 D A
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Flenzen

Flenzen leiden de transportgoederen en voorkomen dat ze 
zijdelings verlopen. Lasnaden rondom zorgen voor een grote 
stabiliteit.

Technische gegevens
Het aantal flenzen en de rollenafstand moeten zodanig worden 
gekozen, dat het transportgoed altijd door minimaal twee flenzen 
wordt geleid.

Max. referentielengte 1600 mm

Materiaal Verzinkt staal, blank staal

Max. aantal flenzen/rol 4

Temperatuurbereik Afhankelijk van de rollenserie

Uitvoeringen

Ø Buis
[mm]

Ø Flens, buiten
d2 [mm]

Materiaaldikte 
flens s [mm]

Breedte flens
b [mm]

50 75 3 8,5

60 100 3 8,5

80 150 4 18,0

89 150 4 18,0

De volgende rollenseries kunnen met flenzen worden geleverd:

· 1200
· 1450
· 1700
· 1700 heavy
· 3500
· 3500 heavy
· 3600
· 3950

Afmetingen
Geef bij het bestellen van een rol met flens altijd de maten A t/m 
D aan.

Flens

 A

 s

 b

 d
2

 d
1

Afb.: Flens links

 d
1

 s

 d
2

 b
 D

Afb.: Flens rechts

Series 1450, 1700 en 1700 heavy met 2 flenzen

d1
[mm]

d2
[mm]

s
[mm]

b
[mm]

Amin

[mm]
Dmin

[mm]

50 75 3 8,5 23 23

60 100 3 8,5 23 23

80/89 150 4 18 25 25

 s

d1

b

d2

A D

Serie 3600 met 2 flenzen

d1
[mm]

d2
[mm]

s
[mm]

b
[mm]

Amin

[mm]
Dmin

[mm]

80/89 150 4 18 25 25

b
DA

 s

d2 d1

Serie 3950 met 2 flenzen

d1
[mm]

d2
[mm]

s
[mm]

b
[mm]

Amin

[mm]
Dmin

[mm]

80/89 150 4 18 23 25

 s

d2

DA
b

d1

Serie 1200

d1
[mm]

d2
[mm]

s
[mm]

b
[mm]

Amin

[mm]
Dmin

[mm]

50 75 3 8,5 23 23

60 100 3 8,5 23 23

Serie 3500

d1
[mm]

d2
[mm]

s
[mm]

b
[mm]

Amin

[mm]
Dmin

[mm]

50 75 3 8,5 20 23

60 100 3 8,5 20 23

Serie 3500 heavy

d1
[mm]

d2
[mm]

s
[mm]

b
[mm]

Amin

[mm]
Dmin

[mm]

60 100 3 8,5 20 23
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Antistatisch element
Het antistatische element zorgt voor een permanente elektrische 
verbinding tussen de metalen buis en de as van de rol. Als het 
zijprofiel correct is geaard en er een elektrische verbinding is 
gemaakt tussen de as van de rol en het zijprofiel, ontstaat er 
geen statische elektrische oplading op het metalen buisoppervlak.

Het antistatische element kan bij de volgende buismaterialen resp. 
buisveredelingen worden gebruikt:

Materiaal Oppervlakteveredeling

Staal Zonder

Staal Verzinken

Staal Verchromen

Staal Nitrocarboneren

Roestvast staal Zonder

Aluminium Zonder (geen eloxallaag)

Het antistatische element wordt standaard bij alle transportrollen 
met geïntegreerde groef of conische elementen ingezet en is als 
optie leverbaar bij de volgende series:

· Serie 1100
· Serie 1450
· Serie 1700 light
· Serie 1700
· Serie 1700KXO
· Serie 1700 heavy
· Serie 3500
· Serie 3500KXO light
· Serie 3500KXO
· Serie 3600
· Serie 3950

Het antistatische element is leverbaar voor de volgende 
roldiameters:

· 20 mm
· 30 mm
· 40 mm
· 50 mm
· 60 mm
· 80 mm
· 89 mm

Interroll adviseert de elektrische verbinding tussen de rolas en het 
zijprofiel te maken en voor en tijdens het gebruik van de rol de 
massa-aansluiting op het roloppervlak te controleren. Het meest 
geschikt om een goede elektrische verbinding te maken zijn 
geschroefde assen.

Buis met geluiddemping

Voordelen
· Goede geluiddemping, met name bij stalen bakken
· Reduceert het frequentieniveau en de naklank bij het aanslaan 

van de rollen

Technische gegevens

Min. referentielengte voor 
demping

250 mm

Max. referentielengte voor 
demping*

2000 mm

Ø Buis 50 mm

Temperatuurbereik −28 tot +80 °C

Buismaterialen Blank staal, verzinkt staal, roestvast 
staal, aluminium

*Het isolatiemateriaal wordt met een maximale lengte van 1000 mm in de 
buis geplaatst. Deze lengte is voor geluiddemping voldoende.

Uitvoeringen
De volgende series kunnen van geluiddemping worden voorzien:

· Serie 1100
· Serie 1200
· Serie 1500
· Serie 1700
· Serie 1700 heavy
· Serie 3500

Rollen met geluiddemping worden voorzien van een binnenbuis 
van schuimstof. De schuimstof wordt tijdens het productieproces in 
de buis geperst. De geluiddemping is ook mogelijk voor rollen met 
groeven.

Pl
a

nn
in

g
sg

ro
nd

sl
a

g
en

R
o

lle
n 

| T
ra

ns
p

o
rt

el
em

en
te

n 
| R

o
lle

rD
ri

ve
 | 

B
es

tu
ri

ng
en

 | 
A

cc
es

so
ir

es
A

lg
em

en
e 

te
ch

ni
sc

he
 in

fo
rm

a
ti

e


