
INTERNOVI is al sinds jaar en dag 

dè leverancier van verticale transport-

systemen zoals liften en bekerelevatoren.

Speciaal voor alle stortgoederen die tijdens

verticaal transport niet beschadigd mogen

worden levert INTERNOVI bekerelevatoren.

Deze bekerelevatoren staan in de meest 

uiteenlopende industrieën: van farmacie,

levensmiddelen, diervoeders tot bouwstoffen 

en chemische producten.
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Alle machines worden uitgevoerd met een
rubber blokketting in zwart of levensmiddelen-
kwaliteit wit.

Voordelen van de rubber blokketting zijn:
• Geluidsarm
• Slijtvast en onderhoudsvrij
• Door staalkabels zeer hoge trekkracht
• Rek minimaal, geen ketting spannen
• Geen geleidingen waar restproduct 

achter blijft
• Eenvoudig bekers uitnemen en reinigen
• Gering energie verbruik
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zijn eigen problematiek en eigenschappen.
Door uw kennis en ervaring op dit terrein 
te koppelen aan onze kennis en ervaring 
van intern transport, kunnen we u steeds 
een klantspecifieke oplossing bieden. In de 
uiteindelijke uitvoering vormen onze serie-
matig gefabriceerde componenten de basis
voor het op maat te realiseren project.

De uitgangspunten van het basisontwerp en
de toegepaste materialen maken de beker-
elevator van Internovi uitermate geschikt.
De toepassingseisen variëren van geen tot
explosiegevaarlijk, gasdicht, hittebestendig 
en geluidsarm.

Bekers
De bekers zijn vervaardigd uit diverse 
kunststoffen, aluminium of RVS en zijn door
een kunststof flap met elkaar verbonden 
tot een aaneengesloten band. Dit type wordt
veelal toegepast in 24 uur bedrijven en zijn
handmatig te reinigen met water of lucht 
of automatisch d.m.v een ingebouwd 
nozzle systeem

Al meer dan 40 jaar worden transportinstallaties geleverd met deze specifieke rubber blokketting. U treft onze installaties aan in 

de meest uiteenlopende industrieën. Wij leveren bekerelevatoren pendelbekerelevatoren, continue liften, discontinue liften, palletliften,

liften voor bagage en containers, luchtgedragen transportsystemen en golflandtransporteurs. Met onze eigen engineering- en serviceafdeling

en uw specifieke product kennis zorgen wij voor een custom-made oplossing van één machine tot complete turnkey-projecten.

Postbus 187, 7620 AD Borne (O), Holland 

Tel.: 074 - 266 60 06, Fax. 074 - 266 23 05

Email: internovi@internovi.nl 

Internet: www.internovi.nl

Alle opgegeven maatvoering te interpreteren als circa,maatwijziging voorbehouden,exacte maatvoering per type op aanvraag.

Rubber blokketting

Bouwvormen

A

B

C

TYPE SEB 03 WB 130 WB 250 SEB 1 WB 300 SEB 2 WB 370 SEB 5 WB 640

Capaciteit m3 5 6 10 15 20 25 45 50 100

Beker volume ltr 0,3 0,36 0,7 1,7 2,1 3 4 6,5 11

Afmeting A 350 350 500 600 600 700 700 800 800

Beker breedte B 120 130 250 205 300 270 370 375 640

Afmeting C 350 350 350 500 500 600 600 750 750


