ALUMÍNIUMVÁZAS SZÁLLÍTÓSZALAGOK
Mezőgazdasági mobil szállítószalagok
• Mobil kivitelű alumíniumvázas szállítószalagjainkat mezőgazdasági kisvállalkozások és családi gazdaságok részére szemes termények és gumós növények anyagmozgatására fejlesztettük ki
• Kiválóan használhatóak gabonafélék, kukorica, burgonya, hagyma kocsira rakodásához, halmozásához és
zsákos áru továbbításához
• A vázszerkezet alumínium zártszelvényből készül, ezért a szállítószalag kis önsúlyából adódóan könnyen
mozgatható
• Az alumínium alapanyag korrózióállóságot, ezáltal hosszú élettartamot biztosít berendezésinknek
• A szalagok mozgathatóságáról a szénacélból készült, festett kivitelű futó- és emelőmű gondoskodik, melynek
segítségével a szalag fokozatmentesen süllyeszthető, emelhető, változtatva ezzel a ferde szállítás szögét

Műszaki adatok
Típus

T-099

T-100

T-101

T-102

T-201

T-202

Hevederszélesség (mm)

300

400

500

650

500

650

Dobtengelytávolság (mm)

3000 - 10000

8000-16000

Motorteljesítmény (kW)
tűzött csiga- vagy kúpkerekes
hajtómű

0,75-3,0

1,5-4,0

Hevedersebesség (m/s)

0,4 - 3,15

Heveder

PVC, két vászonbetétes, sima/bordás/hullámszegélyes/kazettás, csúszó vagy görgős
vontatható vagy kézi erővel húzható

Mezőgazdasági beépített szállítószalagok
Stabil kivitelű alumíniumvázas szalaggyártmányaink közt megtalálhatóak a válogatóasztalok, mérlegszalagok, kihordó szalagok, szállítópályák közötti átadó szalagok, mágneses dobbal rendelkező szalagok vas
kiválasztásához.
Kültéri felhasználás esetében gyártmányainkat ponyvával vagy horganyzott acél burkolattal látjuk el.
Szállítószalagjaink gumihevederrel
egyedi méretben is rendelhetők.

Silótelepi anyagmozgatás
Silók leürítéséhez fejlesztettük ki T-202S és T-203S szalaggyártmányainkat
Az erősített alumínium vázszerkezetet minden oldalról horganyzott acéllemezzel burkoljuk, így teljesen zárt
anyagmozgatási megoldást kapunk, ahol a porelszívás is kitűnően megvalósítható, és a berendezés időjárási
körülményeket figyelmen kívül hagyva folyamatosan üzemeltethető.
Az egyes beadási pontokat és az anyag le-, illetve átadását az egyedi gyártás során vevői igényeknek megfelelően alakítjuk ki.

Ipari anyagmozgatás
Alumíniumvázas szállítószalagjaink a zöldség-, gyümölcsfeldolgozás, konzervipar,
borászat, papírfeldolgozás üzemeinek kiváló anyagmozgató berendezései. Élelmiszeripari felhasználásra saválló acél vázszerkezetű, élelmiszeripari szabványnak
megfelelő hevederrel szerelt konstrukcióinkat ajánljuk. Berendezéseinket egyedi
szállítási feladatok megoldására dokumentáció vagy helyszíni felmérés alapján
gyártjuk.
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