
217MEER WETEN? WWW.DM-HOLLAND.NL          DIRECT BESTELLEN? BEL (075) 615 88 36

GLASBOLLEN

Hét ideale bolwieltje voor transporttafels in de glasindustrie. Dit
kunnen wij u leveren in Easyroll® rubber, Vulkopan® en polyurethaan,
diverse diameters met links- of rechtsdraaiende vork (SPG patented).

Standaardafmetingen: 
diameter 35 mm met draaicirkel 75 mm, 
diameter 50 mm met draaicirkel 100 mm. 

Andere draaicirkels mogelijk op aanvraag.

Voor een oplossing op maat kunt u contact opnemen met onze
verkoopadviseurs onder het telefoonnummer 075 615 88 36.

VULKOLLAN® C elektrisch geleidend

Vulkollan® C elektrisch geleidend heeft op de internationale
beurs 'Plastics for the Industry de Plastics Innovation Award
2006 gewonnen.

Het Vulkollan C elektrisch geleidende wiel is ontwikkeld voor
bedrijven die explosieve of ontvlambare materialen opslaan,
produceren of verdelen.  Zij zijn zeer beducht voor de gevaren die
dit meebrengt.  De gevolgen van een ontsteking zijn meestal
desastreus.  Deze materialen kunnen ontvlambare gassen,
dampen, poeders of stof zijn. In een mengsel met lucht onder
atmosferische condities zorgen deze materialen voor een
explosieve atmosfeer. 

Dit wiel kan zonder problemen toegepast worden binnen deze
industie. Sectoren waar dit vaak voorkomt zijn: olie en gas,
petroleum producten, aerosols, poeders, plastiek, chemicaliën,
verfindustrie, lijm, explosieven, vernis, lakken, farmaceutica,
luchtvaartbrandstoffen, coatings en inkt, voeding, aroma's, alcohol,
gas, cosmetica, distillateurs.
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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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