
TotalSource rupsbanden
Ideaal voor intensief dagelijks gebruik. De rubberen 

rupsbanden zijn gemaakt van voornamelijk natuurlijke 
rubbermengsels die uitstekende penetratiebestendige 

eigenschappen bieden. De geïntegreerde doorlopende stalen 
riem beschermt tegen voortijdige uitval en machinestilstand. 

Deze met rubber beklede interne kabels zijn behandeld om 
corrosie te voorkomen. Rubberen rupsbanden met een ideale 

prijs-kwaliteitverhouding.

ALGEMENE 
PRESTATIES

LEVENSDUUR VAN DE 
RUPSBAND

PERFORATIEWEERSTAND VIBRATIEDEMPING

4 4 3,54,5



ZOEK DE CORRECTE REFERENTIE OP EN BESTEL JE RUPSBANDEN

Ons assortiment aan rupsbanden vind je eenvoudig terug in onze cataloog. Of gebruik MyPartsFinder met 
je machinegegevens om de gewenste rupsbanden te vinden.

Wij hebben een grote voorraad aan zwarte en witte (non-marking) rupsbanden, inclusief minder courante 
en ongebruikelijke afmetingen voor speciale toepassingen. 

Vond je de rupsband niet die je nodig hebt? Neem contact met ons op en wij helpen je graag verder.

VOORDELEN VAN ONZE RUBBEREN RUPSBANDEN 

Behandeling van de metalen 
onderdelen en de stalen riem
Deze hebben een grondige 
corrosiebehandeling ondergaan en zijn 
omwikkeld met een speciaal rubber om 
een superieure hechting met het rubber 
op de rupsband zelf te garanderen.

Speciale vorm van de metalen onderdelen binnenin de 
rupsband
Voorkomt vervelende trillingen.

Minstens 50% van de rubberen 
rupsband bestaat uit natuurlijk 
rubber
Dit biedt een betere weerstand 
tegen slijtage en mogelijke 
insnijdingen.

OOK IN ONS GAMMA: RUBBERKUSSENS 

Wij leveren ook rubberkussens voor jouw machines met stalen rupsbanden. We bieden 
verschillende types rubberkussens: uitvoeringen met clips (clip-on), om vast te bouten 
(bolt-on) of rechtstreeks op de ketting bevestigd (direct-to-chain) ... Noem maar op, wij 
bieden het aan.
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