
 Schoon, droog én ontsmet in één 
        arbeidsgang.

 Geschikt voor zowel gladde als  
        schakelbanden.

 Uw transportband reinigen terwijl u 
        produceert. 

 Snel, effectief en milieuvriendelijk. 

 Bespaar tot 80% op water- en chemie 
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Transportbandreiniging met stoom

Voordelen transportbandreiniging

Om de kwaliteit van het productieproces te waarborgen 

is het van groot belang de transportband goed schoon te 

houden. Dit is vaak een tijdrovende klus waarbij ook 

de productielijn stil gelegd moet worden.

Door met stoom te reinigen kunt u tot 80% sneller reinigen. 

Stoom reinigt én ontsmet de productielijn in één 

arbeidsgang. De productielijn is na gebruik direct droog 

waardoor er geen downtime in het productieproces zit. 

 

Doordat de stoom een dieptereiniging uitvoert en veel  

micro organismen doodt (ontsmet), bereikt u een  

verbluffend reinigingsresultaat. 

Uniek reinigingssysteem

Maakt tot 80% sneller en beter schoon

Bespaard tot 80% op water en chemie

Ontvet én ontsmet in één arbeidsgang

Reinigt efficiënt op plekken die moeilijk 
te bereiken zijn

Minder last van storingen tijdens het 
productieproces 

Een hoger kwaliteit eindproduct en 
een beter imago

Een transportband reinigen is nog nooit zo 
eenvoudig geweest. De Tecnovap transportband 
reiniger is een uniek reinigingssysteem 
geschikt voor zowel gladde- als schakelbanden. 

Altijd de juiste 
oplossing voor u 

Iedere situatie is uniek. Om het beste 

reinigingsresultaat te behalen worden de 

transportband reinigers op maat ontwikkeld. 

Gladde transportband efficiënt reinigen met stoom

Schakelband reiniging met afzuiging



De werking van het systeem

GEÏNTERESSEERD?
Bent u geïntereseerd in onze transportband reiniging oplossingen?

Kijk dan op www.innovibv.nl of neem contact met ons op.

Gladde transportbanden reinigen
Op de transportband wordt een stoom- zuigunit gemonteerd.  
De stoom weekt de vervuiling los van de transportbanden wat 
vervolgens wordt opgezogen. Dit zorgt voor een hygiënisch 
schoon resultaat. 

U bespaart met deze reinigingsmethode tot 80% op
reinigingsmiddelen en water. Dit is goed voor mens, milieu, 
machine én het eindproduct. De maximale breedte van dit 
systeem is 2 meter. 

Schakelbanden reinigen
Op de band komt een roterende reinigingskop en onder de 
band wordt een (RVS-tegendruk) plaat gemonteerd om het 
systeem vacuum te laten trekken en het vuil af te zuigen 
zodat het niet op de retourband kan belanden. 
 
De band maakt de eerste run:  
De reinigingskop voert gelijktijdige perslucht- en zuigacties 
uit om droog vuil te verwijderen. 
 
De band maakt een tweede run:  
De reinigingskop maakt gelijktijdige stoom- en vacuümacties 
om het oppervlak te ontvetten en het losgekomen vuil direct 
op te zuigen.

De Tecnovap transportband reiniger kan worden ingezet op nieuwe- 
als bestaande transportbanden. De reiniger zorgt ervoor dat middels 
stoom het vuil van de transportband wordt losgeweekt wat 
vervolgens door de afzuigunit wordt afgezogen. Het resultaat is een 
schone en droge transportband die direct klaar is voor gebruik. Volautomatisch reinigen 

tijdens productie
Voor de gladde banden is het ook mogelijk 
om het systeem op de onderzijde van de 
transportband te monteren. Zo kunt u ook 
reinigen tijdens productie. 

Voor schakelbanden kan het systeem met 
segmenten ingesteld worden.

Dit alles levert u zowel tijd- als geldwinst op. 
En de investering? Die verdient u binnen één 
jaar weer terug. 



Van idee tot concept en realisatie
Het begint met een idee. Welke oplossing wij bieden 
heeft te maken met het type vervuiling en type band.          

Wij maken een afspraak met u om de situatie 
te bekijken om samen met u de oplossing 
te bepalen.

Op basis van bovenstaande maken wij 
vrijblijvend een voorstel.

Na akkoord wordt de maatvoering bepaald 
en wordt er een 3D ontwerp gemaakt.

Vervolgens zorgen wij dat de oplossing op 
maat geproduceerd gaat worden. Installatie 
gebeurt in overleg met opdrachtgever.

Volautomatisch uw 
transportband reinigen
De transportband reiniger kan met een 
Steam Plant aan de stoomreiniger gekoppeld 
worden. Hiermee kunt u meerdere transportband
reinigers aansturen, specifieke stoomdruk en 
tijdschama’s instellen.

Steam Plant
Voltage: 3~ N 400V (50/60 Hz)
Boilerinhoud: 11L
Vermogen: 6 - 10 bar
Stoomtemp: 165°C - 183°C 
Stoomproductie: 291 - 970 gr/m

Extern controle paneel 
U kunt de stoomreiniger koppelen aan 
een externe switch box om op afstand 
de transportband reiniger aan te sturen.

www.innovibv.nl
0546-66 07 10

Dealer stempel

Schakelband reinigen met handbediening

Steam Turbo
Voltage: 400V (50/60 Hz)
Boiler output: 10,8 - 36 kW
Vermogen: 6-10 bar
Stoomtemp: 165-180°C 
Stoomproductie: 291 – 970 gr/m


