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Korte voorstelling Group Intersales
MT Intersales
Hét contactpunt voor wie producten met de hoogste
kwaliteitsstandaard zoekt.

Wij bieden in exclusiviteit roterende Maier-koppelingen, expansie-assen
en klaplagers, spreidwalsen, frictie-assen en borstelwalsen aan.
Bij ons kunt u ook terecht voor herstellingen. Op uw vraag komen wij
vrijblijvend langs om de situatie ter plaatse te evalueren.
CM Engineering
Maatwerk in metaal als antwoord op uw vraag.
Op basis van onze studie of op basis van een aangeleverd ontwerp!

Leenstra
Safety first! Dat is ons motto…
Wij zijn exclusieve verdeler van onze leverancier Niebling voor het
detecteerbaar e niet-detecteerbaar hygiëneprogramma met meer dan
3500 artikelen, IPS, BRC - FDA - HACCP gekeurd.
Bij Leenstra kan u ook terecht voor industriële borstelwalsen, op maat
gemaakt & voor alle doeleinden

MT Services
De vakspecialist als het om matrijzen gaat!
Zowel persmatrijzen als spuitgietmatrijzen worden geproduceerd,
hersteld of aangepast.
Moulding systems hebben voor MT Services geen geheimen

MT Intersales
Ons assortiment
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Roterende Maier-koppelingen
Een roterende koppeling is de verbinding tussen een vast en een
draaiend druksysteem. Elk draaiend systeem dat gekoeld of verwarmd
moet worden is dus aangewezen op roterende koppelingen op water,
stoom, thermische olie. Afhankelijk van de toepassing (druk,
temperatuur, medium, diameter) bieden wij verschillende types aan:
Serie
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DC
Roterende koppeling geschikt voor heet water en stoom bij hoge
drukken en toerentallen. Ontlaste glijringafdichting met externe
waterkoeling. Uitermate geschikt voor papier- en vlieskalanders,
vezel- en golfkartonmachines. Geschikt voor grote stoom verwarmde
drogers. Gepatenteerd systeem.
DP
Universele roterende koppeling voor water en thermische olie met
ontlaste glijringafdichting en rollagers. Afhankelijk van de toepassing
kan gekozen worden uit verschillende afdichtingscombinaties.
Uitermate geschikt voor de druk- en kunststofindustrie.
DQ

Roterende koppeling voor thermische olie bij hoge temperaturen en
toerentallen, ontlaste glijringafdichting. DQ, DQT, DQTX met extra
koelcircuit voor koeling en smering van lagers en afdichting. Uitermate
geschikt voor snellopende kalanders.
DX
Universele roterende koppeling voor water, uitgerust met
glijringafdichting en rollagers. DXS met zeer resistent dichtvlak met
keramische laag voor hogere temperaturen en toerentallen alsmede
een langere strandtijd.

MT INTERSALES

PAGINA 7

DZ
Roterende koppeling voor perslucht. Meerdere kanalen voor
verschillende drukken, grote en kleine volumes. Uitgevoerd in roestvrij
staal met speciale dichtringen en tegenloopvlakken van keramiek of
een ander hard materiaal. Uiterst resistent.
H
Universele roterende koppeling met onderhoudsvrije koolstof
dichtringen en glijlagers. Metaal geïmpregneerde dichtringen voor
thermische olie en hoge drukbelasting bij heet water en stoom.
Ingebouwde vacuümklep bij H3 voor stoomcilinder. Groot aantal
verschillende uitvoeringen.
M

Robuuste roterende koppeling voor verontreinigde media bij lage
toerentallen.Gemakkelijk bereikbare smeerpunten. Steunlager
corrosiebestendig. Loperaansluiting op basis van K-flens verbinding en
genormaliseerde draadverbindingen volgens ISO 228.
Verloopstukken voor NPT draad verkrijgbaar.
MP
Roterende koppeling met meerdere kanalen voor het gelijktijdig
doorlaten van maximaal tien verschillende media. Bv. draaitafels,
gereedschappen, …
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Service team herstellingen Maier-koppeling
Laat uw koppelingen door ons herstellen !
Ons service team is gespecialiseerd in het herstellen van alle
standaardkoppelingen. DQ en DXSA-koppelingen kunnen ook
ter plaatse gereviseerd worden.
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Expansie assen
Werkingsprincipe
Een expansie as is een pneumatisch uitzetbare as. De kern is vast
maar de bruikbare as diameter kan vergroot worden door uitzetbare
nokken of linialen die door perslucht gestuurd worden. Op die
manier is het mogelijk de as in normale toestand in een koker te
brengen en vervolgens perslucht toe te dienen zodat de koker rond
de as spant en meedraait om het materiaal op- of af te wikkelen.
Om de as uit de koker te verwijderen volstaat de lucht te laten
ontsnappen en zo de nokken of linialen terug in te laten schuiven.
Toepassingen

Expansie assen werden oorspronkelijk uiteraard vooral in de
textiel- en papierindustrie gebruikt. Het systeem kan echter perfect
geïntegreerd worden in elk verpakkingsproces waarbij met rollen
papier of folie gewerkt wordt. Ten opzicht van een systeem met
conische stukken biedt een expansie as volgende voordelen:
- Grote nauwkeurigheid
- Tijdswinst
- Geen manuele tussenkomst vereist
- De rollen worden over de volledige breedte
opgespannen
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Standaard types expansie assen
Expansie assen met nokken

Expansie assen met linialen

Spanmoffen

Port à faux

Service team herstellingen expansie assen
Laat uw expansie assen bij ons herstellen!
We hebben de meeste slijtage onderdelen bij ons op stock liggen.
Hierdoor kan ons service team u telkens een snelle service bieden
voor het herstellen van uw beschadigde as.
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Klaplagers
Werkingsprincipe
Afhankelijk van het type machine is het nodig om de expansie
assen met behulp van klaplagers te monteren. Dit kan met een
motor gemonteerd worden om de as aan te drijven of met een rem
om die af te remmen.
Deze zijn te verkrijgen in verschillende uitvoeringen: met of zonder
aandrijfas, op voet of met flens.

Klaplagers op voet

Klaplagers met flens
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Spreidwalsen
Werkingsprincipe
Spreidwalsen worden gebruikt om de plooien uit gewikkeld materiaal
te verwijderen. We vinden ze in heel wat sectoren terug.
Het gewikkeld materiaal kan bestaan uit:
- papier
- karton
- textiel
- aluminium
- plastic folie
Dit gaat ook voor warm of koud en droog of nat materiaal.
De spreidwalsen kunnen tot 10 meter breed zijn en hebben een vaste
of verstelbare boog.
Service team herstellingen spreidwalsen
Laat uw spreidwalsen bij ons herstellen!
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Frictie assen
Werkingsprincipe
Frictie assen worden gebruikt bij toepassingen waar verschillende
kleine rolletjes op één as liggen. Doordat de trekspanning van het
materiaal (papier of folie) dikwijls niet volledig identiek is over de hele
breedte van de moederrol, kan het gebeuren dat versneden rollen
niet op dezelfde lengte uitkomen.
Daardoor is het soms nodig dat de rollen lichtjes kunnen doorslippen
wanneer een zekere spanning bereikt wordt. Deze spanning kan door
de gebruiker ingesteld worden.
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ROBA-slipkoppelingen
Werkingsprincipe
Slipkoppelingen worden gebruikt als bescherming tegen overbelasting
van machines met kettingen, tandwielen en katrollen alsook van dure
en gevoelige motoren, versnellingsbakken of machine onderdelen.
Wanneer de overbelasting optreedt, gaat het aandrijf element slippen
en wordt de draaikracht beperkt.
Deze koppelingen worden gebruikt voor verschillende machines in
verschillende industrieën: verpakkingsmachines, transportsystemen
en apparatuur, bouwmachines, textielmachines, landbouwmachines,
mechanische apparatuur, diervoerder apparatuur, laadsystemen,
machines voor de chemische industrie en in machines en apparatuur
in het algemeen industriële machinebouw.
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Swiveljoints
Werkingsprincipe
Draaikoppelingen zijn de basiselementen in beweegbare
pijpsystemen en maken het mogelijk om pijpsystemen 360 ° te
bewegen in één of meerdere horizontale– en verticale vlakken.
Het lage draaimoment van de draaikoppelingen zorgt ervoor dat
gecontroleerde driedimensionale bewegingen kunnen worden
uitgevoerd.
Draaikoppelingen hebben een legio aan toepassingsmogelijkheden in
alle industrieën. Zij worden ingezet voor diverse media:
- Vloeistoffen
- Gassen
- Poeders
- Granulaten

CM Engineering
Korte voorstelling
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Korte voorstelling
CM Engineering staat in voor al uw constructie, herstellingen,
gaande van tandwielen en andere machine onderdelen tot rekken,
trappen, opvangbakken, enz….
Maatwerk in metaal als antwoord op uw vraag.
Op basis van onze studie of op basis van een aangeleverd ontwerp!
- Draai en freeswerk
- Metaalconstructie
- Werken in onderaanneming
- Machinebouw
- Onderhoud etiketteermachines SRD met sorteerstation

CM ENGINEERING

Machinebouw

Werken in onderaanneming
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Metaalconstructie

Draai– en freeswerk

Leenstra
Korte voorstelling
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Korte voorstelling
Niebling by Leenstra
Safety first!
Safety first!

www.leenstra-art.be

Safety first! Dat is ons motto… We zijn actief op het vlak van
hygiënemateriaal en hebben meer dan 3500 artikelen in het gamma,
detecteerbaar en niet-detecteerbaar. Door deze hygiënematerialen
zijn we ons ook gaan specialiseren in het vervaardigen van
schaduwborden om deze artikelen aan op te hangen.
We hebben de daardoor opgedane expertise ondertussen ook
toegepast op het ontwerpen van technische schaduwborden, voor het
ophangen van gereedschappen, elektronische componenten, enz.
We werken samen met enkele grote bedrijven, die belangrijke klanten
van ons geworden zijn, vooral in de voedingsindustrie, maar ook in de
textiel sector ed.
Ons uitgebreid gamma van detecteerbare en niet-detecteerbare
hygiënemateriaal is HACCP-, BRC, IFS– en FDA– gecertificeerd en
beschikbaar tot 12 verschillende kleuren voor een betere internet
organisatie.
Bezoek onze webshop! -> www.leenstra-art.be
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Ophangsystemen en schaduwborden Leenstra
Op maat gemaakte schaduwborden voor het ophangen van al uw
hygiënematerialen, maar evengoed voor het ophangen van
gereedschappen, elektronische componenten, enz. daarenboven
kunnen wij ook uw signalisatieborden realiseren. Onze ontwerpen
zorgen voor een persoonlijke look, uw logo, uw afdeling, uw mascotte,
een motiverende slogan, in de kleuren, afmetingen en afwerking die u
wenst…
Alles is mogelijk! Onze medewerkers ontwerpen met passie en uw
medewerkers zullen het leuk vinden om hun materiaal op deze manier
te organiseren!
Borstelwalsen
De oplossing op maat voor verschillende sectoren:
•

Voedingsindustrie: Borstelwalsen kunnen ingezet worden voor
het reinigen of schillen van voedingswaren zoals bijvoorbeeld
groenten, fruit, aardappelen…

•

Folie en plastic: Bij plastic folie zorgt de borstelwals voor een
efficiënte en milde afvlakking van kreuken in de foliefilms tot in
de kleinste hoeken.

•

Papier: Ook voor papierbanen is de borstelwals een uitstekende
manier voor afvlakking en stabilisatie van het weefsel.

•

Textiel: Dankzij de flexibele borstelharen zorgt de borstelwals
voor een optimale aanpassing aan het textiel.

•

Algemeen: Reinigen van transportbanden in alle sectoren.

LEENSTRA
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Een greep uit ons aanbod
Industriële Borstelwalsen
Steeds op maat gemaakt, en voor alle sectoren. Voedingsbedrijven,
HACCP, BRC, IFS, FDA gekeurd, al dan niet detecteerbaar. Industrie,
verschillende kwaliteiten van assen en beharing. Wij meten alles voor
u op en ontwerpen een technische tekening volgens uw wensen.
Industriële Schaduwborden
Een schaduwbord help veel gebruikte of waardevolle objecten een
plaats te geven, zo schep je makkelijk orde en netheid. Geen verloren
objecten meer!

Standaard Hygiëne Schaduwborden
Een ophangsysteem op maat gemaakt voor hygiëne materiaal. Hou
materiaal in dezelfde ruimte door gebruik te maken voor
kleurencodes, ieder gebruiksvoorwerp kent dan ook zijn plaats op het
schaduwbord, je kan in de schaduw ook een serie nummer drukken
voor als iets besteld moet worden.
Signalisatieborden
Naast onze standaard en industriële schaduwborden kunnen we ook
uw signalisatiebroden realiseren, volledig op maat en volgens uw
voorkeur van kleur, afmeting en afwerking.

LEENSTRA

Schaduwborden
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Detecteerbaar Hygiënemateriaal
Ons productassortiment is verkrijgbaar in maximaal 12 kleuren.
Dit bevordert de exacte toewijzing van eens reinigingsgereedschap
tot een bepaald stadium van de productie, waardoor mogelijke
kruisbesmetting wordt voorkomen, wat zou gebeuren als ze
“buiten hun kleur” zouden worden gebruikt.
Wij leveren dit materiaal in metaal detecteerbare en x-ray versie.
Niet-detecteerbaar Hygiënemateriaal
Detect of niet detect? Aan u de keuze… Alle materialen zijn HACCP,
BRC, IFC & FDA gekeurd.

ESD-geleidend, antistatisch gereedschap
Geleidende reinigingsapparatuur en gereedschappen om vonken te
voorkomen - meer veiligheid voor uw medewerkers en producten.
PBM
We hebben nu ook een uitgebreid gamma van Persoonlijke
Bescherming Middelen, gaande van laarzen en schoenen tot
hoofd- en knieberscherming. Contacteer ons gerust voor uw vragen!
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