
System intra.MOD®
Budowa modularnych przenośników rolkowych dla zaspokojenia potrzeb klientów

Szerokości przenośnika od 300 do 800 mm. Lewo- i prawostronny
system kierujący. Dostosowany w standardzie regulowany nacisk
liniowy. Nie wymaga kabla dalekosiężnego. Całkowita zgodność CE.
Hałas wykonywanej pracy poniżej 65dBA.

Dostosowany dla paczek tak małych, jak te o długości 250mm o
ciężarze do 30kg (lub 50kg plastikowy europojemnik). Prędkość do
114m/min.
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Prosta
Prosta jest podstawą budowania bloków
każdego systemu modularnych przenośników.
Zaprojektowana jest w taki sposób, by łączyć
wszystkie inne moduły i umożliwić łączenie
akcesoriów (takich jak Transfer i prosta ZNL), tak
by dostosować ją bez konieczności dokonywania
jakichkolwiek przeróbek.
Długość modułu do 6 m, prędkość do 114 m/min
Podziałka rolki: 83 i 125 mm
Hałas podczas wykonywanej pracy jest niski

•
•
•

Prosta ZNL (Zerowy Nacisk Liniowy)
Standard ZNL (zerowy nacisk liniowy) stosowany
jest do regulacji przepływu ładunków. Powoduje
równomierne ustawienie paczek na przenośniku
poprzez regulację odstępu pomiędzy nimi. Może
być dostarczony, jako jednostka o obszarze
750mm, którą można dodać gdziekolwiek wzdłuż
prostych lub jako część montażową wielokrotnej
prostej ZNL. Każdy moduł jest wyposażony
w inteligentny system optopneumatyczny
umożliwiający bezkolizyjny transport ładunku.
Standardowe proste posiadają od 2 do 8

jednostek ZNL o obszarze 750 mm
Moduły od 1.5 do 6 m
Standard ZNL pasuje do każdej szerokości

przenośnika
Akumulacja bezdotykowa do 57 m/min

•

•
•

•

Zakręt
Modularny zakręt rolek napędzany jest przez
zaokrąglony pas, łączący się z systemem
prowadzącym, który gwarantuje, że pas biegnie
prostopadle do osi rolki stożkowej. Wprowadza
to wydajne, niskie zużycie mechanizmu
sterującego. W rezultacie, długa żywotność
serwisu i niskie koszty konserwacji są osiągnięte.
Pełen zakres szerokości
Zakręty o 30, 45, 60 i 90 stopniach
Unikalny, długo-żywotny pas łączący się

z systemem prowadzącym
Szybka zmiana prowadzącego pasa
Hałas podczas wykonywanej pracy jest niski

•
•
•

•
•

Brama dla personelu
Zastosowanie przejścia służbowego jest bardzo
proste i efektywne, ponieważ przejmuje napęd
od poprzedniego modułu. Rolki zostają
zatrzymane
w momencie otwierania przejścia. Natomiast,
gdy jest opuszczone następuje mechaniczne
załączenie napędu. Siłowniki gazowe
wspomagają podnoszenie przejścia.
Dostępne wszystkie standardowe szerokości

(300 - 800 mm)
Moduł o długości 1000 mm zapewnia przejście

o szerokości 805 mm

•

•

Transfer
Łatwa do instalacji samodzielna jednostka
zbudowana jest w taki sposób, aby mogła być
zainstalowana w dowolnym miejscu prostej
(w 83mm przedziałki). Służy do wyrzucania
ładunków pod kątem prostym lub przenoszenia
ich na inną taśmę. Transfer montowany za
pomocą czterech śrub bezpośrednio do prostej.
Ładunki podnoszone są za pomocą siłownika
pneumatycznego, a następnie wyrzucane za
pomocą pasków transmisyjnych.
Standardowa prędkość transferu do 83 m/min
Dostosowywane szerokości przenośnika do

800 mm
Kompletny z integralnymi pneumatycznymi

urządzeniami

•
•

•

Bocznica typu WA
Unikalna bocznica wchodzi w skład modularnych
przenośników oraz jest również kompatybilna
z naszym systemem intra.LS®. Jest to
samodzielna jednostka, pełniąca funkcję
rozdzielania ładunków lub używana do tworzenia
dwóch równoległych torów przenośnika.
Zastosowana technologia koncepcji modularnej
posiada szeroką regulację prędkości. Krótszy
moduł umożliwia uzyskanie odstępów między
ładunkami, dzięki czemu możliwe jest poprawne
sortowanie.
Zastosowanie unikalnego rozwiązania pozwala

na dokładne i efektywne sortowanie (co
umożliwia osiągnięcie wymaganej przerwy
pomiędzy ładunkami, wynoszącej tylko 300)
Przepustowość do 8000 paczek na godzinę

(w zależności od prędkości przenośnika i
właściwości ładunku)
Oceniany jako bardzo efektywny system

sortowania, kiedy zastosujemy czujniki elektr.
Dostępna wersja lewo- i prawostronna

z rozdzieleniem torów sortera pod kątem 30
stopni
Dostępne prędkości do 118 m/min

•

•

•

•

•

Zapora
Zapora używana jest do wstrzymywania kolejki
skrzynek i ich akumulacji. Zaprojektowany
przyspieszający system rolek zwiększa szybkość
skrzynki, która wychodzi z poprzedniej sekcji.
Uzyskujemy dzięki temu większe przerwy
pomiędzy pakunkami.
Dostępny pełen zakres szerokości
Zakręty o 30, 45, 60 i 90 stopniach
Możliwość instalacji w każdym punkcie

przenośnika

•
•
•

Podstawa akumuluj ąca
Unikalna i ciesząca się dużym sukcesem
podstawa akumulująca, stosowana była
zasadniczo
w modularnym zakresie przenośników. Ten
przenośnik dostarcza również dobre kierowanie,
oferując bardzo niski nacisk akumulacji ładunku.
Przedstawia to regulowany nacisk liniowy i ten
sam wydajny i wytrzymały pas prowadzący
napędowy, jaki stosowany jest w prostych.
Długość modułu do 6 m
Prędkość do 114 m/min
Rolki zaprojektowane w taki sposób, aby

zmniejszały ogólny nacisk liniowy
Przedziałka rolki 83 mm
Zastosowane precyzyjne łożyska

•
•
•

•
•

Podwójny transfer
Kompletny moduł przenośnika z jednostką
podwójnego transferu. Moduły te dostępne są
w standardowych szerokościach, gdzie
zastosowano 70mm przerwy pomiędzy tymi
przenośnikami.
Standardowa prędkość transferu do 83 m/min
Szerokość przenośnika do 800 mm
Dwukierunkowy transfer sterowany elektrycznie
Przedziałka rolki 83 mm
Działanie pneumatyczne
Przystosowany do 24 Vdc zaworem

elektromagnetycznym
Do 30 transferów na minutę

•
•
•
•
•
•

•

Inne moduły i
akcesoria:
Aktualnie dostępne są
inne moduły, włączając:
bocznicę i zakręt ostry
typu 120.
Dostępny jest pełen
zakres akcesoriów, takich
jak:
Osłona boczna

plastykowa, prowadnice
Czujniki fotoelektryczne,

nogi, blachy dolne

•

•


