
Mini przenośnik rolkowy firmy Mink: 
Delikatny transport w małej przestrzeni
Mink mini roller conveyor:  
Gentle conveying in tight spaces 
Mink Mini-Rollenbahn: 
Schonender Transport auf kleinstem Raum

Think Mink!®

NOWOŚĆ!
NEW!

NOUVEAU!
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• Niezawodne zapobieganie uszkodzeniom  
 powierzchni
• Odkładanie produktów na włóknach skutecznie  
 zapobiega uszkodzeniom powierzchni
• Indywidualnie wymienne rolki
• Unikanie zabrudzeń 
• Łatwa i szybka wymiana 
• Idealne rozwiązanie dla wrażliwych produktów 
• Niski poziom hałasu podczas transportu

• Niewymagana duża siła do przesuwania  
 elementów 
• Łatwa przesuwanie również w kierunku poprzecznym
• Idealne rozwiązanie do ciasnych warunków instalacji
• Nośność: 25 kg na 1 m szyny z rozstawem  
 rolek 66 mm
• Nośność: 50 kg na 1 m szyny z rozstawem  
 rolki 33 mm

•  Beschädigungen werden zuverlässig verhindert
•  Oberflächen schonende Faserauflage 
•  Individuell austauschbare Rollen
•  Schmutzanhaftungen werden vermieden
• Einfacher und schneller Austausch
• Ideal für empfindliche Produkte
•  Geräuscharmes Transportieren

• Reduzierter Kraftaufwand
• Einfaches Handling auch in Querrichtung
• Einsatz auch in beengten Einbauverhältnissen
• Tragkraft: 25 kg pro 1 m Schiene bei einem  
 Rollenabstand von 66 mm
• Tragkraft: 50 kg pro 1 m Schiene bei einem  
 Rollenabstand von 33 mm

Przekrój przenośnika rolkowego
Cross section of the Mink mini roller  
conveyor
Querschnitt der Mink Mini-Rollenbahn

•  Damage is prevented
•  Gentle bristle support 
•  Individually replaceable rollers
•  Dirt adhesion is prevented
•  Quick and easy replacement
• Ideal for sensitive products
• Quiet conveying

• Reduced effort required
•  Easy handling in all directions
•  Can be installed even in tight spaces
•  Load-bearing capacity: 25 kg per 1 m track 
 length with rollers spaced 66 mm apart
•  Load-bearing capacity: 50 kg per 1 m track 
 length with rollers spaced 33 mm apart

Mini przenośnik rolkowy (RUB-MRB) firmy Mink do 
łatwego i delikatnego transportu
Mink mini roller conveyor (RUB-MRB) – easy and gentle conveying 
Mink Mini-Rollenbahn (RUB-MRB) – leichter und schonender Transport

Państwa korzyści:
Your advantages:
Ihre Vorteile:

Niezawodna alternatywa dla konwencjonalnych 
przenośników rolkowych ze stali, gumy lub two-
rzywa sztucznego! Dzięki elastycznemu prowadzeniu 
kierunkowemu i wytrzymałym włóknom, mini 
przenośnik rolkowy Mink jest nowicjuszem w dzie-
dzinie transportu produktów. Dzięki indywidualnie 
wymiennym rolkom i nieskończenie rozszerzalnej 
liczbie rzędów, Państwa produkty podczas trans-
portu będą skutecznie zabezpieczone przed uszko-
dzeniami powierzchni. Szybkie i łatwe w instalacji 
rozwiązanie transportowe bezpiecznie przenosi 
wrażliwe towary do miejsca przeznaczenia.
Domyślnie mini przenośnik rolkowy Mink jest 
dostępny w 2-metrowej szynie typu „C” z 30 lub 
60 rolkami.

Say goodbye to conventional roller conveyors 
made of steel, rubber or plastic! With its flexible 
directional guidance and durable bristles, the 
Mink mini roller conveyor is the newcomer when 
it comes to parts conveying. Thanks to individu-
ally replaceable rollers and a freely expandable 
number of segments to convey your products, 
scratching and other damage are reliably pre-
vented. Quick and easy to install, this conveyor 
solution will bring sensitive goods safely from 
A to B.
The Mink mini roller conveyor is available as a 
standard version in 2 m C-track length with 30 
or 60 rollers.

Verabschieden Sie sich von den herkömmlichen 
Rollenbahnen aus Stahl, Gummi oder Kunststoff!
Mit flexibler Richtungsführung und strapazierfä-
higen Fasern ist die Mink Mini-Rollenbahn der  
Newcomer im Bereich Teiletransport. Mit indivi-
duell austauschbaren Rollen und einer beliebig 
erweiterbaren Reihenzahl zum Transport Ihrer 
Produkte werden Kratzer und andere Beschä-
digungen zuverlässig vermieden. Schnell und 
einfach montiert bringt diese Transportlösung 
empfindliche Güter sicher ans Ziel. 
Standardmäßig ist die Mink Mini-Rollenbahn in 
der Ausführung einer 2 m C-Schiene mit 30 oder 
60 Rollen verfügbar.

Składa się z rolki z tworzywa sztucznego i 
włókien poliamidowych 

Consisting of a plastic roller and nylon 
bristle material

Bestehend aus einer Kunststoffrolle und dem 
Fasermaterial Polyamid

Wersaj nabicia włókien: rozproszona / 
Open / Aufgelockert 
RUB-MRB-K1 
Wersja nabicia włókien: gęsta /  
Dense / Dicht 
RUB-MRB-K2


