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WRB ROLLENBOK

voor pijp 3” tot 24” en 24” tot 56”

• losse draaibare rollen • zware uitvoering
• zeer stabiel • pijp kan roteren of horizontaal bewegen
De WRB rollenbokken zijn zeer stabiel en extra zwaar
uitgevoerd. De hoogbelastbare losse rollen kunnen
eenvoudig worden gedraaid zodat de pijp of buis om z’n
as kan draaien of in de lengterichting worden verplaatst.
Zie detail draaibare rollen op de foto rechts.
Voor de kleinste diameters wordt de WRB 3-24 geleverd
die een bereik heeft van 3” tot 24”. De WRB 24-56 is geschikt voor pijp en buis vanaf 24” tot maar liefst 56”.
Om intern transport te vergemakkelijken is de WRB 324 voorzien van handgrepen en kan de WRB 24-56 met
een palletwagen worden opgepakt.
Voor de WRB 3-24 is een schraag leverbaar om het
werkstuk op werkhoogte te brengen. Zie details achterzijde.

voor
• warmtewisselaarsbouw • offshore constructie
• apparatenbouw • scheepswerf
• machinebouw • pijpleidingbouw

WRB rollenbok specificaties

Bereik in inches
Bereik in mm
Standaard aantal rollen
Draagvermogen
Afmeting (L x B x H)
Gewicht

WRB 24-56

WRB 3-24

Schraag voor WRB 3-24

24 tot 56 inch

3 tot 24 inch

n.v.t.

610 tot 1425 mm

88 tot 610 mm

n.v.t.

2

2

n.v.t.

1500 Kg

1500 Kg

1500 Kg

1312 x 330 x 640 mm

710 x 140 x 270 mm

1000 x 600 x 631 mm

110 Kg

32 Kg

29 Kg

Elke WRB rollenbok wordt standaard geleverd met
twee losse rollen.
De afbeelding links toont de WRB 3-24 op een
schraag. De rollenbok is aan de schraag bevestigd
middels twee bouten.

