
De ESR-breedstrekwals (EcoStretchRoll) is een nieuwe, gepatenteerde 
breedstrekwals waarmee materiaalbanen veilig, voorzichtig en kreukloos 
gestrekt worden. De aparte voordelen van staande breedstreksystemen 
zoals banaanwalsen, borstelwalsen en spiraalvormige rubberen walsen 
zijn in het ESR-systeem verenigd en nog verder ontwikkeld. Folies, 
niet-geweven stoffen, textiel alsook papier laten zich allemaal even 
goed strekken, en dat ook bij moeilijke omstandigheden zoals bv. bij 
hoge snelheden, bij heel dunne materialen of in een draaistafsysteem.

Alle voordelen op een rijtje:

Voordelen van de ESR-breedstrekwals

Uiterst efficiënte 
ESR-breedstrekwalsen

Revolutie op het vlak van breedstrekwalsen

Typeoverzicht

Werkingsprincipe
1300-2600 onafhankelijk van elkaar 
werkende aparte spreidelementen per 
meter wals.

Materiaalbaandikte
Spreidt alle materiaaldiktes tussen  
>4 μm en >10gr/m².

Baansnelheid
De ESR-wals kan tot 800 m/min 
gebruikt worden.  Daarbij werkt de 
wals trillingsdempend en draait uiterst 
rustig.

Veelvoudig gebruik
Het gedeeltelijk invoegen van op het 
vlak van het spreiden neutrale stukken 
maakt veelvoudig gebruik mogelijk.

Contactoppervlak
De licht gebogen, grote contactopper-
vlakken garanderen een markeringsloze 
geleiding zonder relatieve beweging.

Materiaaleigenschappen
EPDM: slijtagebestending, temperatu-
ur- en ozonbestendig, goed antistatisch 
vermogen
TPE: vergelijkbaar met EPDM, kleurbaar, 
recyclebaar, FDA-conform
Silicone: temperatuurbestendig tot 
190 °C, geschikt voor levensmiddelen, 
FDA-conform

Inbouw
De ESR-wals wordt volgens de specifica-
ties van de klant inbouwklaar geleverd. 
Hij is gebruiksklaar zonder externe 
aandrijving.

Omwikkeling
Volledige werking bij 8-180 graden in 
beide draairichtingen.

Rolelementen
De EconomicRoll© van Dreckshage. 
 Lichte aluminium profielbuis met
speciale geometrie voor een hoge 
buigbestendigheid. Reageert snel door 
aanloopgewichten vanaf 20 g
met een lage massatraagheid.

Materiaalbanen
Absolute kreukloosheid tussen 40 en 
500 N/m per materiaalbaan.

Varianten
Vier diameters: 60, 110, 130, 150 mm
Drie materialen: EPDM, silicone, TPE
Twee lay-outs: ESR-ST, ESR-BR. Lengte naar-
gelang de individuele wens van de klant, 
max. 7000 mm.

• sterk spreidend
• markeringsloos
• bijna onverslijtbaar
• kosteneffectief

• trillingsdempend
• hoeft niet extern aangedreven  

te worden
• FDA-conform leverbaar

Type ESR-BR (Basic Roller)
Gebruik: alle media van >30 μm of >45gr/m²,  
Lay-out van de spreidelementen: lineair 

Type ESR-ST (Sensitive Treatment)
Gebruik: alle media van >4 μm of >10gr/m²,
Lay-out van de spreidelementen: verzet

ESR-BR 80/110: Buitendiameter: 110 mm
Snelheid: tot 350 m/min
Materiaal: EPDM zwart 60 +/- 5 Shore,
Silicone grijs 60 +/- 5 Shore (FDA-conform)

ESR-BR 100/130: Buitendiameter: 130 mm
Snelheid: tot 350 m/min
Materiaal: EPDM zwart 60 +/- 5 Shore

ESR-BR 120/150: Buitendiameter: 150 mm
Snelheid: tot 350 m/min
Materiaal: EPDM zwart 60 +/- 5 Shore 

ESR-ST 40/60: Buitendiameter: 60 mm
Snelheid: tot 200 m/min,  Materiaal: TPE 
antraciet 60 +/- 5 Shore (FDA-conform)

ESR-ST 120/150: Buitendiameter: 150 mm
Snelheid: tot 800 m/min
Materiaal: EPDM zwart 60 +/- 5 Shore,
Silicone grijs 60 +/- 5 Shore (FDA-conform)

ESR-ST 100/130: Buitendiameter: 130 mm
Snelheid: tot 500 m/min
Materiaal: EPDM zwart 60 +/- 5 Shore,
Silicone grijs 60 +/- 5 Shore (FDA-conform)

ESR-ST 80/110: Buitendiameter: 110 mm
Snelheid: tot 500   m/min
Materiaal: EPDM zwart 60 +/- 5 Shore

Uw lokale contactpersoon
en verdere samenwerkingsmogelijkheden zijn te vinden op de website op:
https://www.spreading-technology.com/nl/contact/
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Fabrikant:
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