
PIKE KOPAFSCHRAPER 
VOOR TRANSPORTBANDEN   

IN DE LEVENSMIDDELENINDUSTRIE

endless in service and innovation



PIKE Kopafschraper

 Type Bandbreedte Kleur  FDA A B Torsie-elementen

PIKE 300 300 mm   290 mm 550 mm 1
PIKE 400 400 mm   390 mm 650 mm 1
PIKE 500 500 mm   490 mm 750 mm 1
PIKE 600 600 mm   590 mm 850 mm 2
PIKE 700 700 mm   690 mm 950 mm 2
PIKE 800 800 mm   790 mm 1.050 mm 2
PIKE 900 900 mm   890 mm 1.150 mm 2
PIKE 1.000 1.000 mm   990 mm 1.250 mm 2
PIKE 1.100 1.100 mm   1.090 mm 1.350 mm 2
PIKE 1.200 1.200 mm   1.190 mm 1.450 mm 2

Overige afmetingen op aanvraag

Elke PIKE kopschraper wordt standaard geleverd met 2 torsie-elementen

Overige kleuren en kwaliteiten op aanvraag

Wanneer u last heeft van aanklevende productresten op uw transportband kunt u met behulp van een afschraper 
uw transportband schoon houden. De PIKE kopafschraper van LBS Emmen is speciaal ontwikkeld voor de 
levensmiddelenindustrie en FDA goedgekeurd. De PIKE kopafschraper zal helpen uw transportband en installatie 
schoon te houden.

Het schraperblad van de PIKE kopafschraper is vervaardigd uit een elastisch polyurethaan waardoor het zich kan 
aanpassen aan onregelmatigheden in het oppervlakte van de transportband. De druk van het schraperblad is 
continue aan te passen door middel van de torsie-elementen. Het schraperblad wordt in zijn geheel om een RVS 
draagarm gegoten waardoor er geen naden/openingen ontstaan tijdens de productie.

De PIKE kopafschraper is zeer snel te monteren en demonteren vanwege zijn eenvoudige modulaire opbouw. 

Onderhoud en vervanging van onderdelen is hierdoor ook eenvoudig.
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PIKE Kopafschraper



endless in service and innovation

De schraper moet conform tekening A tegen de 
aandrijftrommel geplaatst worden. Voorkom dat het 
schraapblad na montage direct contact heeft met uw 
materiaal-/productstroom tijdens productie.

Zorg voor twee bevestigingspunten op uw frame 
(met gaten Ø 6,5 mm). Bevestig hieraan de 
montageflenzen (4) behorende bij de kopafschraper.

Versmal de RVS draagarm (1) tot de  
gewenste lengte.

Schuif de polyurethaan bussen (3) op de RVS 
draagarm aan weerszijden. Plaats nu de torsie-
elementen (5) in de RVS draagarm. (Vanaf PIKE 600 
moeten beide torsie-elementen aan weerszijden 
gemonteerd worden.)

Monteer de complete schraper aan 
het frame.

Zorg met behulp van de torsie-elementen (5) voor 
de juiste druk van het schraapblad. Behoud de juiste 
druk door de bouten in de montageflenzen (4) aan te 
draaien.

Pas de druk van het schraapblad indien 
gewenst aan.

1 – RVS draagarm

2 – Polyurethaan schraapblad

3 – Polyurethaan bus

4 – Polyethyleen montageflens

5 – Polyurethaan torsie-element

6 – M6 bout
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HOLE FOR M6 BOLT 
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ø 80 - ø 200

Geschikt voor snelheden tot ca. 1,6 m/sec
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Alle tekst en beeldmateriaal in deze brochure hebben een informatief 

karakter zonder officiële of juridische grondslag. Voor aanvullende 

informatie kunt u contact met ons opnemen.

00.359.464-Versie 2

LBS Emmen bv

Phileas Foggstraat 48

NL-7825 AL Emmen

The Netherlands

Phone  +31 (0)591 668220

Fax  +31 (0)591 668239

Internet  www.lbs.cc

E-mail  info@lbs.cc

endless in service and innovation

Kunststof transportbanden
Rubber transportbanden
Kunststof schakelbanden en kettingen
Drijf-, tand- en rondriemen
Kunststof gaasbanden
Speciale eindloze banden
Componenten voor bandtransporteurs
Technisch rubber en kunststof 
Service, montage en onderhoud

hotcleat

http://www.lbs.cc/
mailto:info@lbs.cc

