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GRZK-grillebanden worden normaliter aangedreven door vertandde wielen. Correcte montage van de 
aandrijf-, keer-  en omleidassen in het frame resulteert in een onderhoudsvriendelijke en exacte 
bandloop. In het algemeen kent een grilleband installatie slechts 1 aandrijfas met vertandde wielen. 
Alle andere omleid- en keerassen en of omleid- en keerrollen, zijn glad en (eventueel) voorzien van 
een groefje ter plaatse van de bandknopen. 
 

 
 
GRZK-grillebandwielen worden gemaakt van RVS, kunststoffen zoals POM en diverse PA-varianten, 
en van andere materialen op aanvraag. 

 
 

 
  

De afmetingen van de aandrijfwielen zijn afhankelijk van het 
gewenste tandental, steek van de band en asspecificaties. De 
wielen worden op maat gemaakt en hebben een breedte van 14 
mm.  
Twee aandrijfwielen bevinden zich in alle oneven mazen net 
naast de knooppunten (zie foto hiernaast). Het aantal 
aandrijfwielen op een aandrijfas van een willekeurige band 
wordt hiermee: (aantal mazen/vakken + 1)  stuks 
 
De vrije  ruimte tussen wiel en knooppunt bedraagt ca. 
3-5 mm. 
 
Een afwijkende aantal wielen bij hele korte banden is mogelijk. 

De lijst hiernaast geeft een 
voorkeursrange van veel voorkomende 
aandrijfwielen.  
 
Aandrijfwielen met tandental Z1 kunnen 
gemonteerd worden op assen t/m 25 
mm. 
 
Wielen met tandental Z2 kunnen 
gemonteerd worden op assen t/m 40 
mm.  
 
 
Van een aantal wielen wordt een 
minimum voorraad aangehouden. 
 

   P:          Z1:                 D1:                      Z2:                D2:                  
Steek   tandental   steekcirkeldiam.        tandental  steekcirkeldiam.  
(mm)                       (mm)                                               (mm)               
4.0           35 44,6                              53               67,5 
4.24         34  45,9                              50           67,5                
5.0           29  46,2                              42               66,9 
5.5           26   45,6                              38               66,6 
5.64         26  46,9                              38               68,4 
6.0           24   46,0                              35               66,9  
6.35         22  44,6       35               70,8 
6.4           22  44,9                              35               71,4  
7.26         20   46,4                              29               67,1 
9.0           16   46,1                              24               68,95 
11.3         13   47,2                              19               68,65 
12.7         11  45,1                              17               69,1 
20.3          -              -                                   11               72,0 
 
         

Naast  de standaard Esfo grilleband aandrijfwielen kunnen de 
wielen zo breed uitgevoerd worden dat ze een hele maas vullen 
(zie foto hiernaast). 
 
Ook kan de aandrijving uitgevoerd worden als een massieve wals. 
De  vertanding wordt dan aangebracht in een massieve as of buis. 
 
Neemt u voor afwijkende maten, uitvoeringen en materialen 
contact op, zodat wij ook voor u een passend ontwerp kunnen 
maken. 


