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Bandtransportör EBS40 
EBS40 är vår storsäljare. Bandtransportörer för transport av lätt och medeltungt styckegods.  

Systemet finns i ett antal olika typer av utföranden:  

- Direkt drift på drivrullen (D1) 

- Direkt drivning och Knife Edge i vändände (D2) 

- Indirekt drift på drivrullen (I1) 

- Indirekt drivning och Knife Edge i vändände (I2) 

- Mittdrift längs sidan på transportören (M1) 

- Mittdrift och Knife Edge i vändände (M3) 

- Trummotordrift med returrulle i diameter 45mm 

 

Se vår hemsida för förklarande bilder. 

EBS40 är uppbyggda av en stomme av aluminiumprofiler med T-spår för enkel infästning av t.ex. 

sidostyrningar, pushers, givare, ben eller för att fästa upp transportören i ett befintligt stativ. 

 

EBS40 finns i valfria bredder upp till 600mm. 

 

EBS40-D1 

  

Vill ni att vi bygger den komplett med benstativ, start/stop låda med frekvensstyrning och CE-märkt så 

gör vi naturligtvis det också.  

 

http://www.easy-conveyors.se/


  3 

   Easy Systems Svenska AB    Tel: 010-209 33 10  info@easysystems.se 
    Mörsaregatan 11 A   Fax: 042-20 16 44 www.easysystems.se 
   254 67 Helsingborg 

Bandtransportör EBS80 
 

EBS80 är vår största serie av bandtransportörer för transport av medeltungt och tungt styckegods.  

 

Systemet finns i ett antal olika typer av utföranden:  

- Direkt drift på drivrullen (D1) 

- Indirekt drift på drivrullen (I1) 

- Direkt mittdrift (M1) 

- Indirekt mittdrift (IM1) 

- Trummotordrift med returrulle i diameter 85mm (T1) 

EBS80 är uppbyggda av en stomme av aluminiumprofiler med T-spår för enkel infästning av t.ex. 

sidostyrningar, pushers, givare, ben eller för att fästa upp transportören i ett befintligt stativ. 

 

EBS80 finns i valfria bredder från 200mm upp till 1200mm. 

 

 

EBS80-D1 

 

 

Vill ni att vi bygger den komplett med benstativ, start/stop låda med frekvensstyrning och CE-märkt så 

gör vi naturligtvis det också.  
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En partner för många lösningar 
 

Bandtransportörer Bandtransportörer  
med stativ 

Rullbanor drivna  
eller odrivna 

  
 

 

 

Modulband i aluminium  
eller rostfritt 

Lamellkedjetransportörer i  
aluminium eller rostfritt 

  
 

 

Vetter minitransportörer med 
inbyggda 24v DC motorer 

Aluminiumprofilsystem  
med tillbehör 

  
 

www.easysystems.se 

http://www.easysystems.se/

