
Interroll 24-V-aandrijftechniek
Intelligente oplossingen 
voor efficiënte conveyor 

Productoverzicht



De slimme omgang met ressources ziet 
Interroll als haar plicht. Wij zijn er namelijk 

van overtuigd dat efficiëntie een fundamentele 
waarde bezit. Zij zet ons ertoe aan om producten 

en processen permanent te verbeteren. Efficiëntie is een 
inspiratiebron voor onze dagelijkse manier van handelen.

“Inspired by efficiency“ betekent: Wij ontwikkelen producten 
voor de intralogistiek die zich optimaal aan de behoeften van 

onze klanten aanpassen.

Als technologische en innovatieve wereldmarktleider 
van onze branche zien wij het als onze taak om de 

zaken van onze klanten significant en duurzaam 
te versterken. Het consequente streven naar 
efficiëntie is voor Interroll hierbij de sleutel 

tot succes.
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De RollerDrive is een 24-V-motorrol die 
perfect is afgestemd op de behoeften van 
gebruikers van intralogistieke oplossin-
gen. De jarenlange ervaring en het ge-
bruik van honderdduizenden RollerDrives 
maken Interroll tot de grootste fabrikant 
in de intralogistieke sector.

Stuwdrukvrij transporteren wordt onder andere gebruikt 
voor gevoelige transportgoederen die anders niet op 
één lijn kunnen worden opgestuwd, die niet geschikt 
zijn voor stootbelastingen of die door stuwdruk be-
schadigd kunnen raken. Andere toepassingsgebieden 
zijn bufferbanen om een optimale vullingsgraad van 
het transporttraject te bereiken en het afzonderen van 
transportgoederen.

Bij het stuwdrukvrij transporteren wordt het traject met 
conveyors ingedeeld in zones. Elke zone wordt aan-
gedreven door een RollerDrive en is uitgerust met een 
zone-sensor om transportgoed te identificeren. De aan-
drijving en de sensor worden met een besturing zoals 
de Interroll MultiControl verbonden. De transportlogica 
komt ofwel direct van de Interroll-besturing ofwel van 
een centrale besturingseenheid (PLC).

Energie-efficiënt en goedkoop
De indeling van het transporttraject in zones zorgt voor 
een flinke energiebesparing: met sensoren en intel-
ligente besturingen kan elke zone apart worden in- of 
uitgeschakeld.

Er ontstaat alleen een beweging in het conveyor systeem 
als er transportgoed aanwezig is. Alleen de RollerDrives 
die nodig zijn voor de optimale doorstroming van de 
transportgoederen worden aangedreven. Dit betekent 
een enorm potentieel op het gebied van energiebespa-
ring alsmede vermindering van lawaai en slijtage.

Interroll 24-V-aandrijftechniek:
stuwdrukvrij transporteren
heel eenvoudig
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Vergeleken met 400-V-aandrijfsystemen 
kan met een via RollerDrive aangedreven 
conveyor systeem gemiddeld tot wel 50% 
energie worden bespaard.

De snelle en eenvoudige inbouw in het transporttraject 
bespaart tijd en dus ook kosten. Bovendien kunnen de con-
veyor installaties compact worden gebouwd, omdat er geen 
uitstekende componenten aanwezig zijn.

50 %  energiebesparing

• Energie-efficiënt
• Geluids- en slijtarm
• Compacte bouwwijze
• Snelle, eenvoudige inbouw

Voordelen van de Interroll 24-V-producten

• Flexibele zone-indeling

• Lage geluidsemissie, afhankelijk van de toepassing slechts 50 dBA

• Geen gebruik van pneumatische systemen, daardoor minder 
geluidshinder en lagere bedrijfskosten

• Lange levensduur, in sommige installaties al ver boven 30.000 uur

• Nagenoeg onderhoudsvrij

• Hoge beschermingsklasse, tot wel IP66

• Hoog veiligheidspotentieel door laagspanningsbereik

• Opbouw en onderhoud niet uitsluitend door vakkundig 
personeel mogelijk

• Eenvoudig later in te bouwen in bestaande transportinstallaties
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30%

De beste aandrijfoplossing voor nagenoeg
alle transporttoepassingen

Interroll EC310
24 volt-DC-RollerDrive

Energieterugwinning 

De RollerDrive EC310 wordt aangedreven 
door een borstelloze motor met 24 V DC, 
die ruimtebesparend in een transportrol 
van de serie 1700 is geïntegreerd.

De commutatie-elektronica is naast de motor in de buis 
aangebracht. Een dergelijke bouwwijze biedt betrouw-
bare bescherming tegen oververhitting, want deze wordt 
direct op de motor gemeten en berekend. 

Een geïntegreerde overbelasting beveiliging, die snel-
heidsafwijkingen door externe invloeden of blokkades 
van de RollerDrive herkent, zorgt voor extra veiligheid.
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Bij het afremmen van transportgoederen 
voedt de RollerDrive EC310 energie terug, 
waardoor het energieverbruik met tot wel 
30% kan worden verlaagd.

Efficiënt, onderhoudsarm en stil
Geïntegreerde ontkoppelingen beschermen de motor-
overbrenging-eenheid en verlagen het geluidsniveau 
aanzienlijk. Door RollerDrive aangedreven conveyors 
met een geluidsniveau van minder dan 50 dBA zijn geen 
uitzondering. Het onderhoud is gedurende de gehele 
levensduur van de RollerDrive EC310 minimaal.

Technische gegevens
•  9 reductieverhoudingen

•  Aanloopkoppel maar liefst 12 Nm

•  Snelheden tot wel 1,75 m/s

•  Aanloop- en remhellingen

•  Elektronische fixeerrem voor 
 transportinstallaties met helling 
 of verval

•  Beschermingsklasse IP54 en IP66

•  Uitvoering voor diepvriesbereik

GELUIDSNIVEAU 
ONDER 50 DBA 

MINIMAAL 
ONDERHOUD
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Voor elke uitdaging in het stukgoedtransport is er een 
passend besturingsconcept voor de RollerDrive EC310.
Dankzij de eenvoudige bedrading en configuratie zijn de 
verschillende besturingen in een mum van tijd ingebouwd 
en inzetbaar.

Zo kunnen conveyors ook zonder het ombouwen van het 
frame worden aangepast voor stuwdrukvrije toepassin-
gen.

Overzicht 
besturingen
Voor elke toepassing het juiste 
besturingsconcept.
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DriveControl 20
DriveControl 54

ZoneControl ConveyorControl* MultiControl

 Functie Interface voor een EC310 
via digitale I/O’s

Eén-zone-besturing met 
peer-to-peer-communicatie

Op veldbus gebaseerde 
besturing

Op industrieel ethernet 
gebaseerde besturing

Kenmerken Qua kosten geoptimaliseerde 
oplossing voor RollerDrive-
toepassing in conveyors 
zonder stuwdrukvrije 
transportlogica

Geen adressering vereist 

 Eenvoudig vervangen

Eenvoudige bedrading en 
opbouw. Communicatie met 
PLC via gateway

Directe communicatie 
met PLC

Typische toepassing Kleine en compacte 
systemen. 
PLC zonder veldbus.

Autonoom bestuurde 
stuwdrukvrije conveyor 
systemen zonder PLC

Autonoom bestuurde 
stuwdrukvrije conveyor 
systemen. PLC kan bewaken 
en beïnvloeden

Via PLC bestuurde 
conveyor systemen 

Stuwdrukvrije logica 
inbegrepen

X X X

Communicatie 
met PLC

EtherCAT X

EtherNet/IP X (Gateway) X

PROFIBUS X (Gateway)

PROFINET X (Gateway) X  

Digitale I/O’s,
geen veldbus

X X

Parameterinstelling DIP - switch DIP - switch Via configurator-software Via web-user-interface 
of PLC

Interface naar 
RollerDrive

RollerDrive-
aansluitingen

1 1 2 (SegmentControl) 4

Instelbare
start-stop-
hellingen

Alleen langzaam 
en snel

Nee Ja Ja

I/O-
aansluitingen

Zone-sensoren 0 1 2 (SegmentControl) 4

Extra inputs/
outputs

0 1 (startsensor) 2 Inputs/3 Outputs 
(ComControl)

4 Inputs/Outputs
(configureerbaar)

Beschermingsklasse IP20/IP54 IP20 IP54 IP54

Geschikt voor diepvries DriveControl 54 x x

EASY SETUP

 9
* Met GatewayControl
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Universele interface

DriveControl 20 en DriveControl 54 zijn de eenvoudigste 
interfaces voor de RollerDrive EC310. Dankzij beide voor 
de industrie geschikte behuizingen met respectievelijk 
beschermingsklasse IP20 en IP54 kunnen ze voor veel 
toepassingen worden gebruikt.

De DriveControl bevat geen eigen logica, er zijn daarom 
passende ingangssignalen van een PLC nodig. Digitale 
in- en uitgangen dienen als interface naar een bovenlig-
gende besturing.

De draairichting en snelheid van de RollerDrive op 
meerdere niveaus kunnen via DIP-switches ingesteld of 
via PLC-signalen beïnvloed worden. Met DIP-switches kan 
ook een acceleratie-/vertraging worden ingeschakeld. 
Dure digitaal-analoog-converters voor het direct bestu-
ren van de RollerDrive zijn overbodig.

Safety first: veiligheid bij het aansluiten en tijdens 
de werking
De DriveControl is voorzien van een ompoolbeveiliging, 
waardoor een veilige bedrading van de spanningstoevo-
er en van de RollerDrive EC310 is gegarandeerd. 
Met behulp van een ingebouwde break-chopper is de 
DriveControl in staat om de retourspanning tot 30 V te 
begrenzen. Andere onderdelen van het 24-V-net worden 
op die manier betrouwbaar tegen te hoge spanning 
beschermd.

Diagnosefunctie tijdens de werking en ter plaatse
Leds geven informatie over de bedrijfstoestand van de 
DriveControl en van de RollerDrive alsmede over de 
bedrijfsspanning. Verder kan er een foutsignaal worden 
afgegeven en geanalyseerd.

Interroll DriveControl 

DriveControl 20

DriveControl 54
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Interroll ZoneControl 

Digitale in- en uitgangen 
maken het volgende mogelijk:
•  Legen van het transporttraject met één  
 signaal

•  Wijzigen van de snelheid van de complete  
 transportinstallatie

•  Uitlezen van de zonestatus

•  Vastleggen van een start- en stop-signaal

•  Aansturen van een tweede RollerDrive in 
 de zone

•  Uitlezen van de foutstatus in het complete 
 systeem

Eén-zone-besturing: ideaal voor auto-
nome, stuwdrukvrije transportinstalla-
ties

De ZoneControl bevat een doordachte logica voor het 
stuwdrukvrij transporteren en de hiervoor benodigde 
interfaces voor een RollerDrive en voor een sensor. Het 
gebruik van een PLC en het programmeren hiervan 
is overbodig. Via digitale in- en uitgangen kan echter 
gebruik worden gemaakt van extra functies en kan de 
communicatie met de voor- en achterliggende transport-
techniek worden gerealiseerd.

Meerdere ZoneControl-besturingen communiceren via in 
de handel verkrijgbare ethernet-kabels; hierdoor kan het 
systeem naar believen worden uitgebreid.

Eenvoudige configuratie
Het adresseren van de besturing is niet vereist, de Zone-
Control herkent haar positie binnen een transportins-
tallatie automatisch. Met individueel transport en blok-
transport staan er twee verschillende transportlogica‘s 
ter beschikking, die – net als de snelheid en draairichting 
van de RollerDrive - via DIP-switches kunnen worden 
ingesteld. Bij een vervanging maken de overbodige 
adressering en eenvoudige configuratie het ook voor 
ongeschoold personeel mogelijk om snel en probleemloos 
een nieuwe ZoneControl te integreren.

Betrouwbare en veilige werking
Bijeengeschoven transportgoederen worden automatisch 
weer gesepareerd van elkaar. Transportgoederen die 
zich tussen sensoren bevinden, worden bij het inschakelen 
van het systeem naar het sensorbereik getransporteerd.
Het plaatsen van meer transportgoederen of het ver-
wijderen tijdens de werking is bij elke zone te allen tijde 
mogelijk.

ZoneControl
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Het ConveyorControl-systeem biedt met zijn doordachte 
logica voor stuwdrukvrij transport een flexibele besturing 
voor de RollerDrive EC310. Vier verschillende bestu-
ringsmodules met uiteenlopende functies en met gratis 
configuratiesoftware vormen een totaaloplossing die snel 
en eenvoudig kan worden geïnstalleerd en in gebruik kan 
worden genomen.

Het grote voordeel van ConveyorControl 
is dat de transportlogica is inbegrepen en 
niet via een PLC omslachtig moet worden 
geprogrammeerd. Dit vergemakkelijkt het 
werk van softwarespecialisten bij inbedri-
jfstellingen.

Het is echter mogelijk om een PLC via een veldbus aan te 
sluiten. Deze PLC kan het systeem uitlezen en zodoende 
een tracking realiseren alsmede op noodzakelijke plaats-
en beïnvloeden.

Interroll 
ConveyorControl
Flexibel besturingsconcept met 
intuïtieve configuratiesoftware

4 VERSCHILLENDE 
BESTURINGSMODULES 

1 CONFIGURATIESOFTWARE

1 TOTAALOPLOSSING
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De belangrijkste besturingsfuncties

•  Stuwdrukvrij transport in beide richtingen
•  Individuele RollerDrive-instellingen, zoals start- en 
 remhellingen of snelheidsomschakeling tijdens de werking
•  Legen van alle zones
•  Stoppen van alle transportgoederen bij het zone-einde

Veelzijdig en betrouwbaar
Op het gebied van stuwdrukvrij transport kan door de 
flexibele instelbaarheid nagenoeg elke applicatie worden 
gerealiseerd:

•  Gecertificeerde GatewayControl voor de uitvoeringen 
 PROFIBUS, PROFINET en EtherNet/IP
•  Centraal instelbaar via intuïtieve pc-software
•  Zonder instelling direct bedrijfsgereed
•  Maar liefst 80 parameters instelbaar
•  Beschermingsklasse IP54, voor de industrie geschikte 
 behuizing
•  Operationeel temperatuurbereik van –30 °C 
 tot +40 °C

Goedkope en betrouwbare bedrading
Een lengte-onafhankelijke bedrading van span-
ningstoevoer en communicatie vindt plaats via in de 
handel verkrijgbare ASI kabel en piercings-technologie. 
Hierdoor is het goedkoop, snel en betrouwbaar te reali-
seren.

Configuratiesoftware

De Interroll Configurator is een pc-
gebaseerde gebruikersinterface. 
Hiermee kan een willekeurig aantal 
transportinstallaties worden gepara-
metreerd en geadresseerd. De belan-
grijkste parameters zijn:

•  Stuwlogica en richting van de 
 stuwlogica

•  Functie van de sensoren

•  Snelheid, draairichting, acceleratie 
 en afremming van de RollerDrive

MAAR LIEFST 80 
INSTELBARE PARAMETERS

13

Eenvoudige parameterinstelling via de Configurator.
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Modules van het ConveyorControl-systeem 

COMCONTROL
Voor de besturing van een zone en extra 
in-/uitgangen

De ComControl wordt gebruikt voor de besturing van 
een zone van een conveyor installatie. Hij beschikt over 
twee extra ingangenen en drie extra uitgangen, bijv. 
voor een handshake met een volgsysteem.
De ComControl wordt daar ingezet waar een aftakking 
van de communicatiekabel nodig is of extra in- of uit-
gangssignalen nodig zijn.

SEGMENTCONTROL
Voor de besturing van twee zones

De SegmentControl bestuurt maximaal twee zones 
van een conveyor installatie, waarbij elke zone uit een 
RollerDrive EC310, meerdere transportrollen en een 
zone-sensor bestaat. Alle parameters worden via de 
Configurator ingesteld.
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CENTRALCONTROL
Voor de datacommunicatie tussen de modules

De CentralControl regelt de gegevensuitwisseling tussen 
de modules. Een USB-interface maakt de aansluiting op 
een pc mogelijk. 
Met behulp van de computer en de configuratiesoftware 
kunnen alle modules worden geadresseerd en gepara-
metreerd. Op een CentralControl kunnen tot wel 100 
modules, dus ongeveer 200 zones, worden aangesloten.

GATEWAYCONTROL
Datacommunicatie tussen modules en via 
veldbus met PLC

De GatewayControl biedt dezelfde functionaliteit als de 
CentralControl. Het belangrijkste verschil is echter de 
interface naar de veldbussen PROFIBUS, PROFINET of 
EtherNet/IP en dus naar een PLC. Dit maakt de beïnvloe-
ding door de PLC alsmede een gedetailleerde status- en 
foutenanalyse en daarmee bijvoorbeeld de tracking van 
transportgoederen mogelijk.

Inclusief logica
voor stuwdrukvrij transport
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De MultiControl is een gecertificeerde netwerkkaart voor 
PROFINET, EtherNet/IP en EtherCAT. De omschakeling 
van het gewenste netwerkprotocol is heel eenvoudig via 
een magneetschakelaar mogelijk.

Sensoren en RollerDrive worden direct in 
het veldbus-niveau geïntegreerd. Een ex-
tra sensor-/actuator-niveau kan hierdoor 
helemaal achterwege worden gelaten.

De adres- of naamtoewijzing kan eenvoudig en flexibel 
direct via PLC-ontwerpsoftware, een web-gebruikersinter-
face of de Interroll Teach-In-procedure plaatsvinden.

De procedure vergemakkelijkt en verkort hierdoor de 
inbedrijfstellingstijd ter plaatse en maakt daarnaast de 
automatische configuratie van de MultiControl-buurtbe-
trekkingen mogelijk. De MultiControl, die is voorzien van 
eigen software van Interroll, kan ook voor bijzondere 
transportlogica‘s worden gebruikt, als individuele bestu-
ring met of zonder verbonden PLC.

Interroll MultiControl
Directe integratie 
in het veldbus-niveau

Diverse aansluitmogelijkheden via Y-kabels
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Functies en voordelen in één oogopslag

•  Directe integratie in het veldbus-niveau

•  Realtime-communicatie met een PLC

•  Configuratie via web-interface of PLC

•  Voor de industrie geschikte behuizing door 
 beschermingsklasse IP54

•  Operationeel temperatuurbereik van –30 °C tot +40 °C

•  UL-gecertificeerd

Aansluitingen en bedrading
De spanningstoevoer vindt plaats via in de handel verkri-
jgbare ASI kabels die met behulp van piercings-contacten 
op de MultiControl worden aangesloten. Als er een 
tweede ASI kabel wordt aangesloten, kan de RollerDrive 
worden uitgeschakeld terwijl de
bus nog steeds actief is. Er kunnen maar liefst vier Rol-
lerDrives en vier sensoren op de MultiControl worden 
aangesloten, via Y-kabels kunnen er vier extra in- of 
uitgangen worden aangesloten. 

Via een M12-connector kunnen twee netwerkkabels 
worden aangesloten. 
Een MultiControl kan via plug-and-play zeer eenvoudig 
en snel worden vervangen, omdat het bij een vervanging 
niet nodig is om te adresseren of te configureren. Door 
de zeer eenvoudige hantering kunnen ook ongeschoolde 
personen een vervanging uitvoeren.
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Accessoires

PowerControl
De PowerControl is de krachtige en 
robuuste 24-V-voeding voor de span-
ningstoevoer van de RollerDrive. Het 
terugvoeden van energie en een hoge 
inschakelstroom van meerdere
RollerDrives (piekstroom 30 A gedu-
rende max. 4 s) worden geaccepteerd. 
Met een netspanningsbereik van 380 
tot 480 V AC kan de PowerControl in 
veel landen worden ingezet. De Pow-
erControl met een beschermings-klasse 
van IP54 en twee 24-V-uitgangen kan 
direct aan de rollenbaan conveyor 
worden bevestigd en hoeft niet in een 
dure schakelkast te worden geïntegre-
erd. Hierdoor kunnen kabels met een 
kleine dwarsdoorsnede en korte kabels 
worden gebruikt. De 400-V-kabel kan 
worden doorgelust. Geschikt voor 
gebruik in een temperatuurbereik van 
-30 °C tot +40 °C.

• Artikelnummer: S-1004029

RollerDrive-verlengsnoer
Met behulp van het RollerDrive-
verlengsnoer kan de aansluitkabel van 
de EC310 door een simpele steekver-
binding met 2 meter worden verlengd.

• Artikelnummer: S-1004033

RollerDrive-bevestigingskop
Met de verwisselbare kop kan de 
RollerDrive-bevestigingsmoer met 
behulp van een momentsleutel met het 
juiste koppel worden aangedraaid. De 
verwisselbare kop beschikt over een 
opening aan de zijkant, waardoor de 
RollerDrive-aansluitkabel naar buiten 
kan worden geleid.

• Artikelnummer: S-1101248

Transportrollen
Interroll biedt veel verschillende trans-
portrollen van diverse materialen en 
met verschillende overbrengingsvarian-
ten en bevestigingsvarianten aan. Alle 
geschikte transportrollen staan in de 
uitgebreide rollencatalogus vermeld.

PolyVee-riemen
Interroll biedt PolyVee-riemen met twee 
en drie ribbels voor de meest uiteen-
lopende rolsteken aan. Alle geschikte 
PolyVee-riemen staan in de uitgebreide 
rollencatalogus vermeld.

PolyVee-spanhulpstuk
Met behulp van het PolyVee-spanhulp-
stuk kunnen PolyVee-riemen voor de 
rolsteken 75 mm en 100 mm eenvoudig 
in positie en zodoende op de juiste 
voorspanning worden gebracht.

• Artikelnummer: S-1101272

PolyVee-grijpbescherming
De PolyVee-ingrijpbescherming biedt 
een veilige en betrouwbare bescher-
ming tegen het onbedoeld ingrijpen 
tussen de riem en zijn geleiding in de 
rol (PolyVee-kop). De bescherming zit 
op de pakkingen van de PolyVee-rollen 
van de serie 3500. Ze kan zodoende 
onafhankelijk van het aanwezige 
zijprofiel worden gebruikt en daardoor 
bij alle gangbare zijprofielen worden 
ingezet.

•  Artikelnummer voor rolsteek 75 mm:  
 8863

•  Artikelnummer voor rolsteek 100 mm: 
 8864

ACCESSOIRES ROLLERDRIVE ACCESSOIRES ROLLEN / 
OVERBRENGINGSRIEMEN
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ACCESSOIRES BESTURINGEN

Lintkabel spanningstoevoer
Via de zwarte ASI kabel met een 
dwarsdoorsnede van 2,5 mm² is de 
spanningstoevoer ook over middel-
lange afstanden mogelijk. De modules 
van het ConveyorControl-systeem en 
van de MultiControl zijn ontworpen 
voor de eenvoudige spanningstoevoer 
via een ASI kabel.

• Artikelnummer: S-1004030

ASI kabel communicatie
Met behulp van de gele ASI 
kabel kunnen de modules van het 
ConveyorControl-systeem onderling 
communiceren.

• Artikelnummer: S-1004031

Termination-box
De kleine termination-box fungeert als 
afsluiter voor de communicatiekabel 
van het ConveyorControl-systeem. 
Via piercingstechnologie kan er ook 
op eenvoudige wijze door de kabel 
contact met de termination-box
worden gemaakt.

• Artikelnummer: S-1103892

MultiControl-communicatiekabel
De 3 meter lange ethernet-communica-
tiekabel kan via een M12-connector op 
de MultiControl worden aangesloten. 
Via deze kabel vindt de communicatie 
tussen meerdere MultiControls onder-
ling en een PLC plaats.

• Artikelnummer: S-1104438

Y-kabel met twee uitgaande 
3-pins M8-connectoren
De Y-kabel maakt het gebruik van 
een extra in- of uitgang op de Mul-
tiControl bij het gebruik van 3-pins 
M8-connectoren mogelijk.

• Artikelnummer: S-1104439

Y-kabel met twee uitgaande 
4-pins M8-connectoren
De Y-kabel maakt het gebruik van een 
extrain- of uitgang op de MultiControl 
bij het gebruik van 4-pins M8-
connectoren mogelijk.

• Artikelnummer: S-1104460

Magneetsleutel
Met behulp van de magneetsleutel 
kunnen op de MultiControl verschillen-
de instellingen geconfigureerd of
functies geactiveerd worden. Zo kan 
bijvoorbeeld met de magneetsleutel 
het netwerkprotocol worden omge-
schakeld.

• Artikelnummer: H28J
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Over Interroll

Opgericht in 1959, is Interroll 
uitgegroeid tot de wereldwijd 
toonaangevende fabrikant van 
sleutelproducten voor interne logistiek. 

Of er nu kisten, pallets of zachte 
goederen moeten worden 
getransporteerd, geen enkele andere 
onderneming biedt een dergelijk 
omvangrijk varieteit aan producten 
voor de transporttechniek.
Daarom kiezen systeemintegratoren, 
original equipment manufacturers en 
gebruikers Interroll als partner voor 
hun interne logistiek. En dat overal ter 
wereld.

Het wereldwijde netwerk van Interroll 
staat garant voor een snelle levering 
en uitstekende service voor elke lokale 
klant. Wij inspireren klanten en bieden 
hen de mogelijkheid om hun efficientie 
te verhogen.

Interroll behoudt zich het recht voor de technische 
karakteristieken van al haar producten op elk 
moment te wijzigen. Technische informatie, afme-
tingen, gegevens en karakteristieken gelden enkel 
als indicatif.
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