
Onderlossers
Een onderlosser is een korte transportband die kan heen en weer zwenken op zijn frame. Ideaal voor het 
laden van een plantmachine of ook te gebruiken als tussen of grondband. De onderlosser komt standaard 

met dubbele cilinders, chevronband van 650cm en een knik in de kop.
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Cermax 400

4.2 mLengte

2.2 mMax. hoogte

2.45 mZwenkbereik

1.6 mOversteek

Cermax 500

5.3 m

2.8 m

2.75 m

2.35 m

Cermax 600

6.4 m

3.2 m

3.2 m

2.9 m

Cermax 700

7 m

3.6 m

3.3 m

3.45 m



Eigenschappen 
• Rubber chevronband met hoge meenemers
• Grote aandrijftrommels
• Grote stevige instorttrechter
• Traploos instelbare band snelheid
• Grote wielen voor wegtransport 14”
• Band stopt niet bij hydraulische hoogte verstelling
• Uitgerust met 2 cilinders voor meer stabiliteit 
• 2 componenten lak

Uitvoeringen
• Alleen hydraulisch aangedreven  

verstelling met ventielblok
• Alleen elektrisch aangedreven door  

een 1 of 2 toeren
• Elektrisch/hydraulisch aangedreven  

door middel van een hydro-unit

Algemene opties
• Komband (gesloten profiel) in plaats van 

een standaard chevronband
• Hydraulisch zwenken uitgezonderd type 400  

(een aanrader) 
• Elektrisch zwenken
• Andere kleur laten spuiten 
• Frequentiedrive  
• 2-toerenmotor
• Grote 15 inch. wielen met 5 gaats naven  

in plaats van 14 inch. wiel 
• Aan beide kanten van de band  

de ventielblokbediening (een aanrader) 
• Radiografische afstandsbediening samen  

met elektrische ventielen met 3 functies 
• Kogelkraan aan de kop van de band om  

de transportband te stoppen
• Extra opklapbaar steunwiel (een aanrader) 
• 2 traps Valbreker aan de uitstortzijde 
• Rijverlichting op de kop van de band  

met een afgeknotte driehoek
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Uitvoering: elektrisch/hydraulisch aangedreven  
door middel van een hydro-unit

Optie: : Aan beide kanten van de band de 
ventielblokbediening

Uitvoering: alleen elektrisch aangedreven, Frequentiedrive


