
transport anlæg



Nogle kender RSL for transportbånd til sand, 

grus, sten og kul, andre for bånd til rustfrie 

produktionslinjer til fødevareindustrien. 

Andre kender os for tandremme, transport-

ruller, og endelig er der også dem, der siger 

reservedele til transportører. De har alle ret.

Formålet med denne brochure er i al sin 

enkelthed på en hurtig og overskuelig måde, 

at vise, hvordan du kan drage fordel af  

vores knowhow og konstruktive kreativitet  

til mange forskellige opgaver. 

Vi er placeret i Nordjylland, hvor vi har 

samlet alle vores produktionsprocesser og 

dygtige medarbejdere. Herfra opnår vi en 

overbevisende kvalitet gennem produktion 

på eget værksted eller hos kunden  

- og altid til kundernes fulde tilfredshed.

Det er dét vi brænder for.

Tænk bredt, når du tænker RSL.  

Det betaler sig.

Et produktprogram 
- bredere end de f leste
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Vi går aldrig på kompromis med vores kunders krav om 

maksimal driftssikkerhed, råstyrke, lang holdbarhed og 

korrekt dimensionering. Sammen med en høj service er 

de alle vigtige parametre for vores kunder i den tunge 

industri - og dermed en naturlig del af vores hverdag.

 

Uanset om det er sand, grus, sten eller kul, så har vi 

altid en standardløsning til hurtig levering eller kan 

udvikle individuelt tilpassede løsninger. Alle vores løs-

ninger bygger på mange års bred erfaring, grundige 

analyser, samt detaljerede beregninger af det konkrete 

behov. Et RSL transportanlæg leveres således altid 

med bånd fra markedets mest anerkendte leveran-

dører og når det er relevant, med vores egne robuste 

Rødhætte transportruller.

tung Industri



Let

transportørEr

Et af vores kerneområder er transportanlæg til den 

lettere industri, der kendetegnes af krav om stor 

alsidighed. Her er de konstruktive udfordringer større 

og mere varierede - og kræver ofte utraditionelle 

løsninger. Netop her kommer vores erfaring ind og 

sikrer, at vi kan løse opgaven.
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let industri
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rust fri industri
Til fødevareindustrien har vi udviklet transportører og 

produktionslinjer med rustfrie komponenter, så de 

opfylder de hygiejniske og veterinære krav fra myndig-

hederne. Fødevareindustrien er kendetegnet ved en 

varieret produktion, hvilket stiller store krav til vores 

kreativitet  - og som vi formår at løse.



rullestel
Vores rullestel fremstilles i en række standardformater, 

samt efter opgave i forskellige materialer og dimen-

sioner. Rullestellene fungerer desuden både med og 

uden transportbånd.

tromler
Afhængig af hvilken transportopgave og båndtype der 

er tale om, kan vi levere tromler i forskellige materialer 

og dimensioner. Tromlerne produceres både med og 

uden overfladebelægning.

tromlemotorer og gearmotorer
Vi er leveringsdygtige i et bredt sortiment af motorer, 

gear og lejer, der opfylder ethvert krav om sikker drift  

i produktionen.

Båndskrabere
Et effektivt afrensnings- og rengøringssystem til glatte 

bånd er vores standard frontafskraber. Til medbringer-

bånd bruges rensebørste i stedet. 

KomponEntEr 
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gummibånd
Vi tilbyder gummibånd i flere afskygninger. Endeløse  

baner, med og uden vulkaniserede profiler, samt i mange 

bredder og længder. De anvendes primært i den tunge 

industri, hvor mange forskellige opgaver, stiller krav om 

råstyrke og lang levetid.

pVC- og pU-bånd
Til den lette industri og fødevareindustrien leverer vi et 

stort udvalg i PVC- og PU-bånd i forskellige udførelser 

og med opgaverelaterede overflader.

Drivremme
Vi tilbyder et komplet program af drivremme i forskellige 

dimensioner, materialer og farver – afhængig af opgave-

type- og omfang.

BånD og rEmmE
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specialremme
Vi er lagerførende inden for tandremme med et 

bredt sortiment. Fladremme og specialremme frem-

stilles efter individuelle ønsker og specifikationer.

plastkæder
Vi fører et bredt udvalg af plastkæder, modulbånd, 

tandhjul, føringer og andre tilhørende dele, som 

hovedsageligt anvendes i den rustfri industri og 

fødevareindustrien.

teknisk gummi
Vi kan levere en række forskellige former  

for teknisk gummi, som slidgummi,  

afskrabergummi, sideføringsgummi,  

valsebelægning, samt gummiprofiler.
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Know how 
og kvalitet

KonstruktionKonstrUKtIon

montage
Vores rutinerede montører kører over hele  

landet. De varetager alle typer af montage,  

opstart, reparation og kundeservice på hele  

vores produktprogram.

Vores servicebiler er udstyret med alt tænkeligt 

udstyr, for at kunne løse enhver kundeopgave. 

Desuden kan montørerne udføre almindeligt 

smedearbejde, samt reparation af bånd på  

stedet. Endvidere giver de en grundig instruktion  

i betjening og vedligeholdelse af udstyret.
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sErVICE

24 
timers
montør 

Konstruktion

24 timers servicevagt
RSL Service inkluderer alt fra teknisk rådgivning før 

køb - til reparationer og service ved akut stilstand. 

Vi kan kontaktes 24 timer i døgnet - uanset om 

det gælder den daglige vedligeholdelse eller 

driftsforstyrrelser i produktionen.
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Bakmøllevej 61, Nørhalne
DK-9430 Vadum
Tel +45 9826 8799
Fax +45 9826 8735
www.rsltransportbaand.dk


