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De GRZK-banden kunnen op meerdere manieren omgeleid worden. Aangezien de band een boven en 
een onderkant heeft kan de band positief gebogen worden, zoals bij de aandrijfwielen en de overname 
neusjes, en negatief gebogen (tegen gebogen) worden zoals b.v. de omsingeling bij eventuele 
positioneerassen en rollen.  
 
De omleid/keer/overname asjes en rolletjes bij positieve gebogen grillebanden kunnen op meerdere 
manieren uitgevoerd worden en de omleiding is meestal voorzien van een groef t.p.v. de bandknoop 
omdat deze onder de band uitsteekt. Voor negatieve bandomleidingen is deze uitsparing voor de 
bandknoop niet nodig.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

 positieve buiging band        negatieve buiging band 
                Dp:                 Gd:            B1                         Dn: 
   P:       minimum                                             diameter       diameter                                     
Steek   roldiameter   groefdiepte                      minimaal       nominaal  
(mm)       (mm)              (mm)         (mm)            (mm)            (mm)           
4.0 12        3                 6                  20                 35 
4.24         12                  3                  6                  20                 35                
5.0           14                  3,5               6                  22                 40 
5.5           14                  3.5               6                  22                 40                 
5.64         14                  3.5               6                  22                 40           
6.0           16                  4                  6                  25                 45  
6.35         16                  4                  6                  30                 50          
6.4           16                  4                  8                  30                 50 
7.26         18                  4                  8                  35                 60 
9.0           24                  5,5               8                  40                 70 
11.3         28                  6,5               8                  45                 90 
12.7x1.8      30                  6,5               8                 50                 100 
12.7x2.3      38                  6.5               8                 70                 100    
20.3         55                  7                  10                90                140          
 
         Aan de onderkant van 

een GRZK- grilleband 
zijn de bandknopen 
voelbaar. Deze knopen 
steken ca 1.5 x de 
draaddikte onder de 
product dragende draden 
uit. 

De omleid/keer/overname asjes 
en rolletjes bij positief gebogen 
grillebanden kunnen op 
meerdere manieren uitgevoerd 
worden. 
 
Figuur 1: 
Een stilstaande of draaiende as 
met groefjes t.p.v. de knopen 
 
Figuur 2: 
Stilstaande as of vaste 
pennetjes met gegroefde 
kunststof rolletjes 
 
Figuur 3: 
Massieve kunststof neus 

Bovenkant van een 
GRZK- grilleband is 
vlak. 

De lijst hiernaast geeft per bandsteek de 
kleinst toelaatbare  omleiddiameters zowel 
in positieve (Dp) als in negatieve buigrichting 
(Dn).   
 
E.e.a. neemt niet weg dat indien men bij het 
ontwerp de mogelijkheid heeft om de 
omleiddiameters groter te maken, dit de 
levensduur van de band ten goede komt. 
Zeker in het geval van de wat grotere 
transportlengtes en daarmee gepaard 
gaande bandbelastingen. 
 
  


