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OB – KK :    Draadogenband met kopkanten.           
 
Bovenstaande tekening toont de principe opbouw van een draadogenband met kopkanten.  
De steek van de draadogen (p) geeft de bouwgrootte van de band. De gewenste doorlaat van de band wordt verkregen door de ogen 
op een zekere afstand van elkaar aan te brengen (spoed s). De steek is te kiezen uit een aantal voorkeurswaarden. De spoed is, 
afhankelijk van uitvoering en constructie, vrij te kiezen. Steek, spoed en andere maten zijn terug te vinden op de basislijst. 
 
I.v.m. de trekvastheid van de band worden een of meerdere rijen plaatjes  regelmatig verdeeld over de breedte van de band. De beide 
zijkanten worden gewoonlijk voorzien van een dubbele rij plaatjes. Gebruikelijk is om onder deze rijen plaatjes de bandondersteuning 
aan te brengen.  (afmeting plaatjes: e, h, w) 
 
*  De afstand tussen de rijen plaatjes bedraagt ca 250 – 450 mm (maat y) (e.e.a. afhankelijk van 
    belasting en belading van de band) 
** Tolerantie op de breedte (b**) van de band is: 0 - d. (diameter oogstaafje). 
***Maten e/h  zijn de maten van de plaatjes die centrisch maar ook excentrisch aan de dwars  
    staven bevestigd  kunnen zijn (extra slijtlaag onderzijde) 
  

 
Er zijn 6 manieren om de opening tussen de draadogen van de band te fixeren: 

   
 
 
 
 
 

 
OB example of a type specification of a belt with lamellar edges and a single wire welded underneath: 

 
Type of  - edge –  pitch    –   pitch       /   diameter  –  diameter   / distance 

belt      wirelinks   cr.rods       wire link       crossrod      keeper 
 By means of springs:                             wire links kept at a distance by a spring between the wire links        exec. VE        

(s)           (p )        /     (d)              (c) 
OB  - KK    -      8       -     50         /    2.5          -       5             /    EO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Zonder extra 
fixatie. Ogen 
fixeren elkaar:                    
Draadogen 
 liggen tegen 
elkaar aan. De 
opening is net zo 
groot als de dikte 
van de draad          
 
uitvoering: GE      

Met een enkele 
ondergelaste 
draad: 
Draadogen 
worden op afstand 
gehouden middels 
een gelaste  
draad onder de  
ogen 
 
uitvoering: EO 
 

Met een dubbele 
ondergelaste 
draad: 
Draadogen 
worden op afstand 
gehouden middels 
twee gelaste  
draden onder de 
ogen 
  
uitvoering: DO 
 

Met 
bovengelaste 
draden:  
Draadogen 
worden op afstand 
gehouden middels 
gelaste draden 
bovenop de  
draadogen 
 
uitvoering: BB 

Met veertjes:                              
 
 
Draadogen 
worden op afstand 
gehouden middels 
veertjes 
 
       
 
uitvoering: VE 

Met busjes:                              
 
 
Draadogen 
worden op afstand 
gehouden middels 
busjes 
                        
 
 
uitvoering: BU 


