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D&M SPECIAAL

HEEFT U SPECIALE WENSEN? ALS HET NIET IN ONS ASSORTIMENT ZIT, KUNNEN WE HET WEL VOOR U MAKEN!

(HER-)BEKLEDING IN VULKOLLAN®

Wij maken er nieuwe wielen van.
Om uw kernen te sparen is het bij ons mogelijk uw wielen te laten 
her-bekleden. Wij maken nieuwe wielen met uw bestaande kernen.

Na het verwijderen van de versleten rubber-, polyurethaan of
Vulkollan® laag, herbekleden wij de wielen of rollen die  u ons
toestuurt met een nieuwe VULKOLLAN® band. Vulkollan® staat voor: 
- met grotere slijtvastheid 
- bestand tegen oliën en vetten 
- met grote kerfsterkte en meervoudig draagvermogen. 
Wij bekleden voor u alle loopwielen, heftruckbanden, spaanderplaat-
en houtbewerkingswielen, lintzaagwielen, pretparkwielen, wielen
voor mengtrommels, Seydel- of Schlumbergerrollen, wielen voor
havenbedrijven, offshore, slachthuizen, vismijnen, voedingsbedrijven,
karton- en papiernijverheid, automobiel-, glas- en staalnijverheid.

PALLETROLLEN IN VULKOLLAN® en Polyamide

D&M Holland heeft een zeer uitgebreid assortiment aan palletrollen
voor diverse toepassingen. Hier kunt u denken aan polyamide,
polyurethaan en Vulkollan® palletrollen in alle soorten en maten.
Een grote standaardrange, maar ook maatwerk zoals:
- alternatieve kameringen
- meerdere lagertypes (2RS,ZV,RVS,…)
- diverse afdichtingssystemen

Palletrollen voor palletwagens, maar ook voor zwaarlast met beperkte
bouwhoogte wel of niet in combinatie met staalgelaste zwenk- en
bokvorken.

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met onze verkoopadviseurs 
onder het telefoonnummer 075 6158836.

HEFTRUCKBANDAGES IN VULKOLLAN®

D&M Holland heeft een zeer uitgebreid assortiment aan Bandages in
Vulkollan® en polyurethaan. Een grote standaardrange van vele
heftrucktypen met:
- cilindrische en conische bandages
- gladde bandages of met profiel
- symmetrische of asymmetrische stalen velgen
- aandrijf- & last- en steunwielen
- geleidende Vulkollan® bandages
- anti hydrolyse toepassingen (in warm & vochtig milieu) 
- specifieke loopvlakprofielen

Eventueel kunt u ook gebruik maken van onze oppersservice. De
banden worden compleet naar ons opgestuurd en wij zorgen voor de
nieuwe bandage incl. het af- en oppersen van de bandage.

SPAAR 
UW DURE
KERNEN!
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Zo bereikt u D&M Holland

 TELEFOON: (075) 615 88 36
voor advies, bestellingen, 
vragen en opmerkingen

TELEFOON: (075) 653 19 13
voor technisch advies

E-MAIL: info@dm-holland.nl
voor advies, vragen en opmerkingen

BEZOEKADRES: 
D&M Holland BV Zaandam
Zuiddijk 394
1505 HE Zaandam   

PRODUCTIE ENGINEERING:
D&M Holland BV Boxtel
Ladonkseweg 3
5281 RN Boxtel

FAX: (075) 670 07 19
voor bestellingen

INTERNET: www.dm-holland.nl
voor algemene en productinformatie 

POSTADRES:
D&M Holland BV
Postbus 184
1500 ED Zaandam
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