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ConCar V-riemen uit Polyurethaan

V-riem uit Polyurethaan, 60° hoek

Naast het Gates Polyflex programma bieden wij tevens het prijsgunstiger Concar product als alternatief.  
Ook Concar kent 3M, 5M, 7M en 11M als beschikbare profielen in een min of meer vergelijkbare lengte range.
De hoek van 60° verbetert de ondersteuning van de trekkoorden en zorgt voor betere verdeling van de belasting.
Het voordeel van polyurethaanmengsel is dat het sterker is dan neopreen rubber, een grotere slijtage weerstand heeft,
een grotere buigvermoeiingsweerstand heeft, bijzonder goed bestand is tegen hitte(-54°C - +85°C), chemicalien en olie.
De geribde bovenzijde zorgt voor een betere laterale stabiliteit zonder de buigspanning te verhogen waardoor warmteopbouw 
wordt verhinderd.
Deze riem is zeer geschikt voor compacte aandrijvingen met zeer kleine schijven en hoge toerentallen zoals die worden
aangetroffen op freesmachines, aandrijvingen voor draaibanken, computerrandapperatuur, kleine ventilatoren en 
schoenpoetsmachines.

Kenmerken en Afmetingen

ConCar V-riemen uit polyurethaan met 60° hoek.

Profiel afmeting
B x H (mm)

3M 3x2
5M 5x3
7M 7x5
11M 11x7
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ConCar Krachtband uit Polyurethaan

Krachtband uit Polyurethaan, 60° hoek

Naast het Gates Polyflex programma bieden wij tevens het prijsgunstiger Concar product als alternatief.  
Meervoudige riemen, of krachtbanden leverbaar in de profielen 5M en 7M met 2 - 5 ribben  
en 11M met 2 of 3 ribben.
De hoek van 60° verbetert de ondersteuning van de trekkoorden en zorgt voor betere verdeling van de belasting.
Het voordeel van polyurethaanmengsel is dat het sterker is dan neopreen rubber, een grotere slijtage weerstand heeft,
een grotere buigvermoeiingsweerstand heeft, bijzonder goed bestand is tegen hitte(-54°C - +85°C), chemicalien en olie.
De geribde bovenzijde zorgt voor een betere laterale stabiliteit zonder de buigspanning te verhogen waardoor warmteopbouw 
wordt verhinderd.
Deze riem is zeer geschikt voor compacte aandrijvingen met zeer kleine schijven en hoge toerentallen zoals die worden
aangetroffen op freesmachines, aandrijvingen voor draaibanken, computerrandapperatuur, kleine ventilatoren en 
schoenpoetsmachines.

Kenmerken en Afmetingen

ConCar Krachtbanden uit polyurethaan met 60° hoek.

Profiel afmeting
B x H mm

5MS 5x3
7MS 7x5
11MS 11x7
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ConCar REX V-riemen

Openflank vormvertande V-riemen met smal profiel 

Naast de Gates Quad-Power III als premium merk en Texrope HFX Plus riemen, ons huismerk, is er voor
die aandrijvingen die uitgevoerd zijn met dit type smalprofiel V-riem een alternatief leverbaar.
ConCar Rex V-riemen zijn een alternatief voor die machines waarvoor een Gates of Texrope kwaliteit
niet persé noodzakelijk is omdat het over te brengen vermogen dit toelaat en het aantal operationele 
machine uren minder is. De krachtoverbrenging ligt in vergelijk met een Gates of Texrope zo'n 25% lager. 
Deze REX V-riemen zijn in beperkte mate oliebestendig, hittebestendig tot 95° C voor korte tijd (Gates/Texrope 110°C)
en hebben anti-statische eigenschappen.
Een ConCar Rex riem produceert een geluidsniveau van 93dBA, Texrope HFX-Plus of Gates Quad-Power III
85dBA door een betere tandvorm.
Waar een Texrope riem pas na 3000 uur dient te worden na gespannen zal dit voor een ConCar Rex bij 2500 uur
zijn. 
Deze ConCar REX V-riemen zijn, indien men rekening houdt met de toepassing en de omgevingsfactoren waarin  
de aandrijving operationeel is, een prima alternatief, ook voor de tussenliggende referentie maten die Gates of 
Texrope niet in het gamma hebben.
ConCar Rex openflank vormvertande V-riemen met smalprofiel  zijn leverbaar in de profielen XPZ, 3VX, XPA, XPB,
5VX en XPC.

Kenmerken en Afmetingen

ConCar REX openflank vormvertande V-riemen met smalprofiel volgens DIN 7753, BS3790 en ISO 4184.

Profiel afmeting gewicht min. schijf diameter
B x H (mm) (g/m) mm

XPZ 10x8 65 56
XPA 13x10 111 71
XPB 17x13 183 112
XPC 23x18 340 180
3VX 9x8 65 56
5VX 15x13 183 112
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ConCar Smalprofiel V-riemen

Ommantelde V-riemen met smal profiel 

Naast de Gates Super HC als premium merk en Texrope VP2 riemen, ons huismerk, is er voor
die aandrijvingen die uitgevoerd zijn met dit type smalprofiel V-riem een alternatief leverbaar.
ConCar smalprofiel V-riemen zijn een alternatief voor die machines waarvoor een Gates of Texrope kwaliteit
niet persé noodzakelijk is omdat het over te brengen vermogen dit toelaat en het aantal operationele 
machine uren minder is. De krachtoverbrenging ligt in vergelijk met een Gates of Texrope zo'n 20% lager.
Deze V-riemen zijn in beperkte mate oliebestendig, hittebestendig tot 70° C  (Gates/Texrope 80°C) voor korte tijdspanne.
en hebben anti-statische eigenschappen.
De textiellaag beschermt de riem tegen tegen invloeden van buitenaf, zorgt voor grip en is bestand tegen slijtage.
Waar een Texrope riem pas na 2500 uur dient te worden na gespannen zal dit voor een ConCar bij 2000 uur het
geval zijn. 
Deze ConCar V-riemen zijn, indien men rekening houdt met de toepassing en de omgevingsfactoren waarin  
de aandrijving operationeel is, een prima alternatief, ook voor de tussenliggende referentie maten die Gates of 
Texrope niet in het gamma hebben.
ConCar V-riemen met smalprofiel  zijn leverbaar in de profielen SPZ, SPA, SPB, SPC en 19
 
Kenmerken en Afmetingen
ConCar smalprofiel V-riemen volgens DIN 7753, BS3790 en ISO 4184.

Profiel afmeting gewicht min. schijf diameter
B x H (mm) (g/m) mm

SPZ 10x8 70 63
SPA 13x10 119 90
SPB 17x13 194 140
SPC 23x18 360 224
19 18,6x15 250 180

Concar smalprofiel V-riemen zijn eveneens verkrijgbaar in 3V, 5V en 8V profiel volgens de normen RMA/MTPA 
en ASAE S 211.5.
Al deze riemen hebben dezelfde eigenschappen als de hierboven genoemde smalprofiel riemen.
Ze zijn bijzonder geschikt voor machines die ontworpen zijn volgens Amerikaans model.
De riemidentificatie bevat de profielcode 3V, 5V of 8V en de lengtecode.
De lengtecode is een afronding van de effectieve lengte in 1/10".

Kenmerken en Afmetingen
ConCar smalprofiel V-riemen volgens RMA/MTPA en ASAE S 211.5

Profiel afmeting gewicht min. schijf diameter
B x H (g/m) mm

3V/9N 9x8 70 63
5V/15N 15x13 194 140
8V/25N 25x23 567 315
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ConCar Smalprofiel Krachtbanden

Krachtbanden met smal profiel 

Naast de Gates Super HC krachtbanden als premium product is er voor
die aandrijvingen die uitgevoerd zijn met dit type krachtband een alternatief leverbaar.
ConCar smalprofiel krachtbanden zijn een alternatief voor die machines waarvoor een Gates kwaliteit
niet persé noodzakelijk is omdat het over te brengen vermogen dit toelaat en het aantal operationele 
machine uren minder is. De krachtoverbrenging ligt in vergelijk met een Gates zo'n 20% lager.
Concar krachtbanden zijn de oplossing voor aandrijvingen waarin enkelvoudige riemen overmatig trillen,
zich omkeren of uit de groef springen. De riemen worden door een extra stevige verbindingsband 
samengevoegd en deze constructie is dan ook solider dan afzonderlijke riemen samen.
De krachtbanden zijn in beperkte mate oliebestendig, hittebestendig tot 70° C  (Gates 80°C) voor korte tijdspanne.
en hebben anti-statische eigenschappen.
De textiellaag beschermt de krachtband tegen tegen invloeden van buitenaf, zorgt voor grip en is bestand tegen slijtage.
De ConCar krachtbanden zijn, indien men rekening houdt met de toepassing en de omgevingsfactoren waarin  
de aandrijving operationeel is, een prima alternatief, ook voor de tussenliggende referentie maten die Gates 
niet in het gamma mocht hebben.
ConCar krachtbanden met smalprofiel  zijn leverbaar in de profielen SPA, SPB en SPC .
 
Kenmerken en Afmetingen
ConCar smalprofiel V-riemen volgens DIN 7753, BS3790 en ISO 4184.

Profiel afmeting gewicht steek
B x H (mm) (g/m)/rib mm

SPA 13x12,7 166 14,5
SPB 17x15,6 261 19
SPC 22x22,6 555 25,5

Concar smalprofiel krachtbanden zijn eveneens verkrijgbaar in 3V, 5V en 8V profiel volgens de normen RMA/MTPA 
en ASAE S 211.5.
Al deze riemen hebben dezelfde eigenschappen als de hierboven genoemde smalprofiel riemen.
Ze zijn bijzonder geschikt voor machines die ontworpen zijn volgens Amerikaans model.
De riemidentificatie bevat de profielcode 3V, 5V of 8V en de lengtecode.
De lengtecode is een afronding van de effectieve lengte in 1/10".

Kenmerken en Afmetingen
ConCar smalprofiel Krachtbanden volgens RMA/MTPA en ASAE S 211.5

Profiel afmeting gewicht steek
B x H (g/m)/rib mm

3V/9J 9x9,9 122 10,3
5V/15J 15x15,1 252 17,5
8V/25J 25x28,6 693 28,6
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ConCar REX V-riemen met klassiek profiel

REX Klassieke V-riemen

De ConCar REX V-riem is een openflank V-riem met vormvertanding en klassiek profiel. 
Het is een riem die Texrope, ons huismerk, niet in het leveringsprogramma heeft en bij Gates,
dat wij als premium merk aanbieden, bekend is als Hi-Power MN. 
ConCar REX klassieke V-riemen zijn een alternatief voor die machines waarvoor de Gates kwaliteit
niet persé noodzakelijk is omdat het over te brengen vermogen dit toelaat en het aantal operationele 
machine uren minder is. De krachtoverbrenging ligt in vergelijk met een Gates V-riem zo'n 20% lager.
Deze V-riemen zijn in beperkte mate oliebestendig, hittebestendig tot 95° C  (Gates 80°C) voor korte tijdspanne
en hebben anti-statische eigenschappen.
Het vezelversterkte rubbermengsel maakt de riem bestand tegen slijtage en zorgt voor een uitstekende grip.
De vormvertanding staat garant voor een uitstekende flexibiliteit en maakt het mogelijk een kleinere 
diameter schijven te selecteren.
Waar een Gates riem pas na 2000 uur dient te worden na gespannen zal dit voor een ConCar bij 1600 uur het
geval zijn. 
Deze ConCar REX klassieke V-riemen zijn, indien men rekening houdt met de toepassing en de omgevingsfactoren   
waarin de aandrijving operationeel is, een prima alternatief, ook voor de tussenliggende referentie maten die Gates
niet in het gamma heeft.
ConCar REX V-riemen met klassiek profiel  zijn leverbaar in de profielen ZX, AX, BX en CX.
In de industrie worden er nog weinig berekeningen gemaakt voor nieuwe aandrijvingen met riemen in klassiek 
profiel. Concar REX klassieke riemen worden vooral in de vervangingsmarkt gebruikt.
In geval de aandrijving in zijn geheel vervangen dient te worden is ons advies deze te herberekenen en ontwerpen
naar een modernere compactere, dus lichtere en efficientere aandrijving.

Kenmerken en Afmetingen
ConCar REX openflank, vormvertande V-riemen met klassiek profiel volgens DIN 2215 en BS 1440

Profiel afmeting gewicht min. schijf diameter
B x H (mm) (g/m) mm

ZX 10x6 62 40
AX 13x8 99 63
BX 17x11 165 90
CX 22x14 276 140
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ConCar V-riemen met klassiek profiel

Klassieke V-riemen

Naast de Gates Hi-Power als premium merk en Texrope S84 riemen, ons huismerk, is er voor
die aandrijvingen die uitgevoerd zijn met dit type klassiek profiel V-riem een alternatief leverbaar.
ConCar klassieke V-riemen zijn een alternatief voor die machines waarvoor een Gates of Texrope kwaliteit
niet persé noodzakelijk is omdat het over te brengen vermogen dit toelaat en het aantal operationele 
machine uren minder is. De krachtoverbrenging ligt in vergelijk met een Gates of Texrope zo'n 20% lager.
Deze V-riemen zijn in beperkte mate oliebestendig, hittebestendig tot 70° C  (Gates/Texrope 80°C) voor korte tijdspanne.
en hebben anti-statische eigenschappen.
De textiellaag beschermt de riem tegen tegen invloeden van buitenaf, zorgt voor grip en is bestand tegen slijtage.
Waar een Texrope riem pas na 2000 uur dient te worden na gespannen zal dit voor een ConCar bij 1600 uur het
geval zijn. 
Deze ConCar V-riemen zijn, indien men rekening houdt met de toepassing en de omgevingsfactoren waarin  
de aandrijving operationeel is, een prima alternatief, ook voor de tussenliggende referentie maten die Gates of 
Texrope niet in het gamma hebben.
ConCar V-riemen met klassiek profiel  zijn leverbaar in de profielen 5, 6, K/8, Z, A, B, 20, C, 25 en D.
ConCar V-riemen met klassiek profiel E is uitsluitend leverbaar op aanvraag.
In de industrie worden er nog weinig berekeningen gemaakt voor nieuwe aandrijvingen met riemen in klassiek 
profiel. Concar klassieke riemen worden vooral in de vervangingsmarkt gebruikt.
In geval de aandrijving in zijn geheel vervangen dient te worden is ons advies deze te herberekenen en ontwerpen
naar een modernere compactere, dus lichtere en efficientere aandrijving.

Kenmerken en Afmetingen
ConCar klassieke V-riemen volgens DIN 2215 en BS 1440

Profiel afmeting gewicht min. schijf diameter
B x H (mm) (g/m) mm

5 5x3 18 20
6 6x4 26 28
K/8 8x5 42 40
Z 10x6 65 50
A 13x8 112 71
B 17x11 198 125
20 20x12,5 268 160
C 22x14 330 180
25 25x16 422 250
D 32x20 675 355
E 40x25 1030 500
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ConCar GardenPower V-riemen

GardenPower V-riemen voor Tuin- en Grasmaaimachines

Deze V-riemen zijn speciaal ontwikkeld voor aandrijvingen op tuin- en grasmaaimachines. 
Bij dit soort machines variereert de prestatie behoefte van de aandrijving enorm hetgeen
opgesloten zit in de toepassing van de machines. 
Om deze omstandigheden het hoofd te bieden is het GardenPower programma ontwikkeld.
De V-riemen zijn bestand tegen de barre omstandigheden waarin zij moeten functioneren zoals 
hevige schokbelastingen, hoge temperaturen, omgekeerde buigbelasting van de V-riem en blootstelling
aan stof en olie. In deze moeilijke omstandigheden zal met GardenPower V-riemen 
een stille, betrouwbare en efficiente overbrenging worden gerealiseerd met een lange standtijd.
De speciale ommanteling van GardenPower riemen zorgt voor een soepel in- en uitschakeling of wisseling
van de V-riemaandrijving die in deze situatie functioneert als koppeling.
Leverbare profielen in het Concar GardenPower programma zijn; 3L (3/8") 9,5x5,5mm, 4L (4/8") 12,7x7,9mm en
5L (5/8") 16,6x9mm.
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ConCar Hexagonale V-riemen

Dubbele of zeskante V-riemen

Concar Hexagonale V-riemen zijn ontwikkeld voor serpentine-aandrijvingen met V-riemschijven 
die in tegengestelde richting draaien. Hierbij wordt het vermogen zowel zowel via de boven- als 
onderzijde overgebracht. 
De samenstelling van de riemen is vergelijkbaar met die van Concar klassieke riemen.
De V-riem wordt beschermd door een textielversterkte ommanteling.
De profielen van deze riem werden ontworpen voor schijven met A-, B- en C profielen en 
worden aangeduid als HAA, HBB en HCC, volgens ASAE S 211,5 norm.
De riemen bieden weerstand tegen minerale olien en temperaturen van -30°C - +70°C.
de riemen zijn gemaakt van statisch geleidend neopreen rubbermengsel. 
Het toepassingsgebied bij uitstek is de landbouw.
Dit Concar programma is in aanvulling en alternatief op het Texrope Hexago programma dat
HAA als profiel niet voert. 

Kenmerken en Afmetingen
ConCar Hexagonale V-riemen volgens norm ASAE S 211,5

Profiel afmeting gewicht
B x H (mm) (g/m)

AA/HAA 13x10 15
BB/HBB 17x13 25
CC/HCC 22x17 44
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ConCar Vari-Speed Variatorriemen

Openflank vormvertande Variatorriemen

Naast de VRX/VNN variatorriemen van Texrope, ons huismerk, bieden wij met Concar Varispeed
Variatorriemen een complete range als alternatief aan.
Variatorriemen zijn net als V-riemen met Klassiek profiel een product dat meer en meer 
vooral in de vervangingsmarkt wordt gebruikt. Met de opkomst van electronisch geregelde    
units worden in de industrie nog weinig nieuwe variator aandrijvingen berekend en ontworpen
behoudens voor die speciale toepassingen waar de aandrijving om technische redenen
met electronisch geregelde units niet goed functioneren en om die reden blijvend 
voor een variator aandrijving wordt gekozen zoals dit bijvoorbeeld het geval is bij
zelflossende aanhangers.
Omdat er, ook bij Texrope, gedurende de tijd referenties minder goed beschikbaar zijn of 
zelfs vervallen vanwege teruglopende vraag en productie aantallen bieden wij u met het Concar 
gamma een zo goed mogelijk alternatief aan om toch over een zo compleet mogelijk pakket
variatorriemen te kunnen beschikken met korte levertijd.
Wij worden vanuit het Concar DC 2x per week geleverd.
Het Concar Vari-Speed leveringsprogramma omvat variatorriemen conform ISO 1604, het standaard
profiel.

Leverbare Variatorriem profielen zijn:
13x5 32x10 70x18
17x5 34x8
17x6 36x14
21x6 37x10
22x6 41x13
22x8 47x10
23x10 47x13
26x8 52x16
28x8 55x16
30x10 65x20

Heeft u voor uw toepassing een andere breedt maat nodig is daar bij Concar een mogelijkheid voor.
De extra prijs toeslag voor een afwijkende breedte maat bedraagt 20% van de geldende bruto prijs.
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ConCar V-Ribriemen

V-ribriemen

Naast het Texrope VSX en Gates Micro-V programma bieden wij als alternatief het Concar programma aan.
Voor die aandrijvingen en toepassingen waar een Gates of Texrope Premium kwaliteit niet vereist is is het Concar  
programma een uitstekend alternatief. Bovendien is dit programma een zinvolle uitbreiding op het Gates/ Texrope
programma voor eventueel tussenliggende referentie maten en profielen.
Daar waar Gates en Texrope het K- profiel wel noemen in de catalogi is dit profiel niet standaard voor industriele
aandrijvingen leverbaar. Binnen Gates wordt het K-profiel voor automotive toepassingen geproduceerd en verloopt 
de distributie uitsluitend via het automotive kanaal, voor de industrie altijd speciaal op bestelling.
Concar V-ribriemen met J, L, M, H en ook K-profiel zijn vanuit het DC voor onze industriele gebruikers uit voorraad 
leverbaar en worden 2x per week aangeleverd.
Concar kent ook V-ribriemen gemaakt uit polyurethaan in het J(PU) profiel. Voor gebruikers met aandrijvingen
uitgevoerd met polyurethaan riemen in het TB2 profiel heeft Concar ook V-ribriemen in het assortiment.
Indien u lengtematen gebruikt die niet standaard zijn kunnen die speciaal voor u worden besteld. Levertijd en prijs
zijn op aanvraag, het is uitsluitend mogelijk wikkels te bestellen, de wikkels kunnen voor onze relaties als riemen
worden versneden op het aantal ribben die worden gewenst. Wij doen dit op onze moderne snijmachine.
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SunRope

Groene Eindig Geperforeerde V-riem volgens DIN 2216 

SunRope eindig geperforeerde V-riem vindt zijn toepassing op warmtewielen en die situaties 
waar een snelle noodreparatie noodzakelijk is om stilstand van een machine te beperken in geval een
V-riem gebroken is.
De eindige riem kan op de juiste lengtemaat van de rol worden gesneden, waarna de uiteinden
Met behulp van een verbindingsschakel aan elkaar worden gekoppeld. 
SunRope eindig geperforeerde V-riem is leverbaar in de profielen Z, A, B en C.
Verbindingsschakels zijn voor elk profiel leverbaar in 2 uitvoeringen, de standaard rechte, korte  
schakel en de lange schakel met gewricht.
De riemen worden standaard geleverd op rollen van 50 meter. 
Het is ook mogelijk het gewenste aantal meters te bestellen die u nodig heeft, toeslag per meter
is in dat geval 10% van de geldende bruto prijs.
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VOLTA Rondriemen

Rondriemen uit Polyurethaan

Het Volta programma rondriemen waarover u kunt beschikken is een van de meest complete en omvangrijke.
Volta heeft rondriemen in vele diameters, hardheden, temperatuur ranges, frictie waarden en uitvoeringen.  
Binnen dit aanbod zijn er veel rondriemen die FDA/USDA zijn goedgekeurd om toegepast te worden op 
machines of apparaten die worden gebruikt in de levensmiddelen- en farmaceutische industrie.

Leverbare rondriemen zijn:
1. RL, 80Sh A, Bruin, met een temperatuursrange van -40°C - 55°C, frictie waarde 0,55 en FDA/USDA goedkeuring.
2. RLC, 80Sh A, Transparant, met een temperatuursrange van -40°C - 55°C, frictie waarde 0,55 en FDA/USDA goedkeuring.
3. RLW, 80Sh A, Blauw, trekkoorden versterkt, met een temperatuursrange van -40°C - 55°C, frictie waarde 0,55 en FDA/USDA goedkeuring.
4. RO, 83Sh A, Oranje, met een temperatuursrange van -40°C - 55°C, frictie waarde 0,55 en FDA/USDA goedkeuring.
5. ROS, 83Sh A, Oranje,trekkoorden versterkt, met een temperatuursrange van -40°C - 55°C, frictie waarde 0,55 en FDA/USDA goedkeuring.
6. RPN, 88Sh A, Groen, met een temperatuursrange van -30°C - 80°C, frictie waarde 0,38, geen FDA/USDA goedkeuring.
7. RPS, 88Sh A, Groen, trekkoorden versterkt, met een temperatuursrange van -30°C - 80°C, frictie waarde 0,40, geen FDA/USDA goedkeuring.
8. RM, 90Sh A, Rood, met een temperatuursrange van -30°C - 60°C, frictie waarde 0,45 en FDA/USDA goedkeuring.
9. RMW, 95Sh A, Beige, trekkoorden versterkt, met een temperatuursrange van -30°C - 60°C, frictie waarde 0,36 en FDA/USDA goedkeuring.
10. RCW, 100Sh A, Wit, trekkoorden versterkt, met een temperatuursrange van -20°C - 75°C, frictie waarde 0,27 en FDA/USDA goedkeuring.

De rondriemen worden geleverde op rollen;   
Alle type rondriemen met een diameter van 2mm ve 60 m,
Rondriem RCW ve 150 m,
Rondriem RCW 12,5mm diameter ve 75 m,
Alle overige typen en diameters ve 30 m.
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NSW Rondriemen

Rondriemen uit Polyurethaan

NSW is een onderdeel van de General Cable company.
NSW heeft zich gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van rondriemen.
Zij produceren rondriemen uit diverse materialen:

1. Polyurethaan elastomeer met een teperatuurbereik van 0-80° C, leverbaar in een standaard uitvoering PUW   
en een uitvoering die versterkt is met Polyester trekkoorden, PUW RP.
Deze producten worden geleverd in de kleur groen, 87 Sh A, 34D.

2. Polyester elastomeer met een temperatuurbereik van -5° C - 70°C, leverbaar in een standaard uitvoering PW 
en een uitvoering die versterkt is met Polyester trekkoorden, PW RP of Kevlar trekkoorden PW RK.
De producten worden geleverd in de kleur beige, 92Sh A, 40D.

3. Polyesterelastomeer met een temperatuurbereik van -5° C - 80°C, leverbaar in een standaard uitvoering PH 
en een uitvoering die versterkt is met Polyester trekkoorden, PH RP, Kevlar trekkoorden PH RK en Stalen trekkoorden, PH RS
De producten worden geleverd in de kleur beige, 55Sh D.

Levering geschiedt op aanvraag, minimale afname van complete rollen. 
Minimum afname 1 verpakkingseenheid:
0-5 mm rol à 200 m,
6-10 mm rol à 100 m,
12-20 mm rol à 50 m,
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