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Spreidwalsen worden gebruikt om de plooien uit gewikkeld materiaal 
te verwijderen. We vinden ze in heel wat sectoren terug.  
Het gewikkelde materiaal kan papier, karton, textiel, aluminium,  
plastiekfolie enzovoort zijn, koud of warm, droog of nat.  
De spreidwalsen kunnen tot 10 meter breed zijn en hebben een vaste 
of een verstelbare boog. 

 

Spreading rollers are used to remove the folds from wound material. 
We find them in many sectors. The wrapped material can be paper, 
cardboard, textile, aluminium, plastic film, etc., cold or hot, dry or wet. 
The spreaders can be up to 10 metres wide and have a fixed or  
adjustable arch. 

Inleiding - Introduction 
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Verschillende types - Different types  

1. Verschillende types bananenwalsen  

    Different types of banana rollers  

Spreidwals met vaste boog en 

rubber lichaam. 

Spreader roller with fixed arc 

and rubber body. 

Spreidwals met vaste boog en 

metalen lichaam. 

Spreader roller with fixed arc and 

metal body. 

2 of meer spreidwalsen op  

dezelfde as. 

2 or more spreaders on the  

same shaft. 

Spreidwals met beweegbare as 

uiteinden en rubber lichaam. 

Spreader roller with movable 

shaft ends and rubber body. 

Spreidwals met aanpasbare 

boog en rubber of metalen  

lichaam. 

Spreader roller with adjustable 

arc and rubber or metal body. 
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Afmetingen basistype ‘A’ - Dimensions basic type 'A  

Afmetingen type ‘B’ specifiek voor stoffen en natte toepassingen  

Dimensions type 'B' specifically for fabric and wet applications  
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Afmetingen type ‘G’ voor papier industrie                                    

Dimensions type 'G' for paper industry 

Afmetingen type ‘M’ voor papier industrie (metaal oppervlak) 

Dimensions type 'M' for paper industry (metal surface) 
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2. Breedstrekrollen met elastieken - Wide-stretch rollers with elastics  
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3. Breedstrekrollen met latten - Wide-stretch rollers with slats  

4. Spiraalwalsen - Spiral rollers 

Uitvoering in metaal of rubber 

Metal or rubber version 
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Waarom kiezen voor onze spreidwalsen? 
 

Dankzij onze jarenlange ervaring op het gebied van wikkeltechniek  

kunnen wij u altijd de beste oplossing voor uw toepassing aanbieden.  

De praktijk leert ons dat de duurzaamheid van onze spreidwalsen heel 

hoog is.  Wij leveren ook niet alleen de spreidwals maar ook een  

service na verkoop.  Ons constructieatelier CM Engineering staat steeds 

klaar om uw problemen op te lossen, bij u ter plaatse of in ons atelier.  

Wij kunnen u ook helpen met roterende koppelingen, expansieassen, 

machinebouw en alle constructie- en draai- en freeswerk (CNC) in het 

algemeen. Kortom, MT Intersales staat voor kwaliteit tegen een  

redelijke prijs, correcte levertermijnen en een uitstekende service na 

verkoop.  
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Why choose our spreaders? 

Thanks to our many years of experience in the field of winding  

technology, we can always offer you the best solution for your  

application. Practice teaches us that the durability of our spreaders is 

very high.  We do not only supply the spreader roll but also an after  

sales service. Our engineering department CM Engineering is always 

ready to solve your problems, on-site or in our warehouse. We can also 

help you with rotating joints, expanding shafts, machine building and 

all construction and turning and milling work (CNC) in general. In short, 

MT Intersales stands for quality at a reasonable price, correct delivery 

terms and excellent after-sales service.  
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