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Przenośnik taśmowy napędzany rolkami

Przenośnik taśmowy napędzany rolkami stosowany jest do poziomego

przewozu towaru, jak również może wchodzić w skład linii montażowej.

Dostępny jest w długościach od 2 m do 30 m. Wykonany został z profili

stalowych malowanych proszkowo. Wyróżnia się dwa rodzaje tego typu

przenośnika: z podstawą rolkową lub z podstawą akumulującą.

Cechy charakterystyczne przenośnika:

Możliwość zastosowania motoreduktora:

umieszczonego centralnie pod przenośnikiem (dostępne prędkości:

9, 14, 18, 24 i 30 m/min)

umieszczonego w końcowej rolce napędowej (dostępne prędkości:

15.6, 18.6 i 21.6 m/min do 10 m długości)

Mocny i niezawodny poliuretanowy pas transmisyjny

Ten typ przenośnika możemy używać w dowolnej linii transportowej

Niski poziom wytwarzanego hałasu
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Przenośnik taśmowy
napędzany rolkami

Podstawa rolkowa

System intra.BL®

Ten typ przenośnika składa się z podstawy
rolkowej napędzanej przez pas działający na spód
rolek. Należy pamiętać o tym, że kierunek
przesuwania się pasa jest zawsze przeciwny do
kierunku transportu ładunku.

Długości od 2 m do 30 m
Prędkość przenośnika od 9, 14, 18, 24 i 30 m/min

(za pomocą motoreduktora umieszczonego
centralnie pod przenośnikiem)

Prędkość przenośnika od 15.6, 18.6 21.6 m/min
(za pomocą motoreduktora umieszczonego na
końcu przenośnika)

Dostępne szerokości: 300, 400, 450, 500, 600,
800 mm
•

•
•

•

Podstawa akumulująca

Różnica pomiędzy podstawą akumulującą a
podstawą z napędem rolkowym polega na tym, że
zastosowano inny typ pasa i dodatkowo dolne rolki
regulujące umożliwiają odłączenie napędu pasa. To
rozwiązanie umożliwia gromadzenie,
akumulowanie paczek na przenośniku.

Dostępne szerokości 300, 400, 450, 500, 600,
800 mm

Długości od 2 m do 30 m
Prędkość przenośnika od 9, 14, 18, 24 i 30 m/min

(za pomocą motoreduktora umieszczonego
centralnie pod przenośnikiem)

Prędkość przenośnika od 15.6, 18.6 i 21.6 m/min
(za pomocą motoreduktora umieszczonego na
końcu przenośnika)

Szerokość przenośnika 250, 350, 400, 450, 550,
750 mm
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