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Trelleborg onthult revolutionaire ProTex, een elektrisch geleidende, nietmarkerende samenstelling voor banden voor intern transport op CeMAT 2018
Op CeMAT 2018 lanceert Trelleborg ProTex, een unieke revolutionaire samenstelling
voor banden voor intern transport die een niet-markerende functie combineert met een
goede elektrische geleidbaarheid. De nieuwe oplossing voldoet aan de strenge EN 1775norm en zal de veiligheid bij intern transport verhogen en operators beschermen tegen
de risico’s van statische elektriciteit.
Trelleborg is de eerste fabrikant die een volledig niet-markerende robuuste band op
basis van een antistatische samenstelling aanbiedt. De oplossing zal worden
voorgesteld op de komende CeMAT-beurs op een premium robuuste Trelleborg-band
die onderdeel zal zijn van een elektrisch circuit dat een led voedt. Bezoekers zullen op
de stand een experiment kunnen uitvoeren om de elektrische geleidbaarheid van de
samenstelling aan te tonen.
Gianluca Abbati, Director R&D Material Handling and Construction van Trelleborg Wheel
Systems stelde: “De intensiteit van intern transport toepassingen in potentieel explosieve
omgevingen is een enorme uitdaging. Als je dit kunt controleren, garandeer je de
veiligheid van zowel de machine als de operator, en zorg je ervoor dat de
goederenbehandeling vlot verloopt.
“Wat de ProTex-samenstelling echt speciaal en uniek maakt, is het feit dat ze 100 %
antistatisch is door de unieke polymeerformule. Er wordt voortdurend statische
elektriciteit vrijgegeven bij elk contact tussen de band en de grond, terwijl tegelijkertijd
het risico van markeringen wordt uitgesloten. Onze ontwerpers hielden rekening met de
hoge intensiteit van de taken van heftrucks en ontwikkelden een oplossing die EN1775conform is.
“We zijn supertrots om de ProTex-innovatie, waar we jaren aan hebben gewerkt, te laten
zien aan onze klanten en partners op CeMAT 2018. Deze effectieve, gebruiksklare
oplossing kan effectief de veiligheid bij intern transport waarbij niet-markering een
essentiële vereiste is, verbeteren.”
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De ProTex-samenstelling voldoet aan de strenge EN 1775-norm en zal geleidelijk
beschikbaar zijn voor premium Trelleborg niet-markerende banden voor intern transport
waarop ook de Pit Stop Line is aangebracht. Aanvankelijk zal de ProTex-innovatie
worden geïntroduceerd op sterke banden, de populairste type band voor intern transport
in Europa. De optie zal in de toekomst echter worden uitgebreid naar de volledige
Trelleborg-bandenserie voor intern transport.
ProTex zal worden voorgesteld op CeMAT, van 23 tot 27 april 2018 in Hannover
(Duitsland) op stand L29, hal 26.
Ga voor meer informatie naar : www.trelleborg.com/wheels.
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For press releases from the whole of Trelleborg Group, visit the Trelleborg Media Center. The Products
and Solutions section allows you to select news by industry. Go to www.trelleborg.com/news where you can
also subscribe to our newsletter.

Trelleborg Wheel Systems is a leading global supplier of tires and complete wheels for agricultural and
forestry machines, materials handling, construction vehicles, motorcycles, bicycle and other specialty
segments. It offers highly specialized solutions to create added value for customers and is partner of the
leading Original Equipment Manufacturers. Its manufacturing facilities are located in Italy, Latvia, Brazil,
Czech Republic, Serbia, Slovenia, China, Sri Lanka, Sweden and U.S. www.trelleborg.com/wheels

Trelleborg is a world leader in engineered polymer solutions that seal, damp and protect critical
applications in demanding environments. Its innovative solutions accelerate performance for customers in
a sustainable way. The Trelleborg Group has annual sales of about SEK 32 billion (EUR 3.28 billion, USD
3.69 billion) and operations in about 50 countries. The Group comprises five business areas: Trelleborg
Coated Systems, Trelleborg Industrial Solutions, Trelleborg Offshore & Construction, Trelleborg Sealing
Solutions and Trelleborg Wheel Systems. The Trelleborg share has been listed on the Stock Exchange
since 1964 and is listed on Nasdaq Stockholm, Large Cap. www.trelleborg.com
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