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Voor meer informatie 

Mulder Montage B.V.
Hoorn 406
2404 HL Alphen aan den Rijn

t +31(0)172 437 891
f +31(0)172 433 971

info@muldermontage.com
www.muldermontage.com  

VerVanGinG
Leuningbanden zijn onderdelen die aan slijtage on-
derhevig zijn. Deze kunnen door een verkeerde in-
stelling of door ouderdom aan vervanging toe zijn. 
Ons team van specialistische vulcaniseurs zorgen 
voor een compleet pakket, van het opmeten tot en 
met de vulcanisatie van de leuningband. 

reParatie
Naast het vervangen van leuningbanden kan plaat-
selijk repareren van een leuningband een uitkomst 
zijn. Dit bespaart kosten en verlengd de levensduur.

inZetStUK
Bij grotere beschadigingen kan ervoor gekozen 
worden een deel van de leuningband te vervangen. 
Ook in dit geval wordt het vervangen van een vol-
ledige leuningband voorkomen en daarmee grotere 
uitgaven vermeden. 

VerVanGen of rePareren?
Leuningbanden zijn van essentieel belang in een 
roltrap of rolpad. Dit onderdeel zorgt voor de veilig-
heid van de gebruikers. Leuningbanden hebben als 
functie gebruikers houvast te bieden en daardoor de 
veiligheid te waarborgen tijdens het gebruik van de 
installatie. Doordat dit onderdeel continu gebruikt 
wordt en in beweging is komt het geregeld voor 
dat reparatie of vervanging noodzakelijk is. Mulder 
Montage heeft de ervaring en vaktechnische ken-
nis in huis om u te adviseren over de status van de 
leuningbanden en een passende oplossing met u te 
bespreken.

LeUninGband VULcaniSatie 
In Europa zijn er slechts enkele specialisten op het 
gebied van leuningband vulcanisatie. De oorzaak 
hiervan is dat het uiterst specialistisch werk is. Naast 
de vereiste vaktechnische kennis zijn ook specifieke 
gereedschappen noodzakelijk voor de vulcanisatie 
van de leuningband. De 2 leuningband einden die-
nen op zorgvuldige wijze ontleed te worden om ver-
volgens aan elkaar gevulcaniseerd te worden. Dit 
proces is noodzakelijk om optimale hechting van de 
twee einden te realiseren.

mogelijkheden voor leuningbanden: 

•	 Advies

•	 Reparatie

•	 Inzetstuk

•	 Vervanging

•	 Reiniging & behandeling

•	 Milieutechnisch afvoeren
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