
w przemyśle szklarskim
w przemyśle spożywczym
w piekarniach jako ruszt taśmowy
w przemyśle ceramicznym
w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, elektronicz-
nym

Zastosowanie

stal surowa miękka
stal nierdzewna typ: AISI304, AISI316
stal odporna termicznie AISI314
Inconel 600 Inconel 601 do temperatury +1150 °C
inne surowce na życzenie klienta

jest producentem metalowych taśm przenośnikowych 
różnego typu.

Taśma Typ 400 WGI
Taśmy plecione uniwersalne

Taśma typu WGI typ 400 powstaje poprzez połączenie 
spiral prawo i lewo-skrętnych kilkoma odpowiednio uformo-
wanymi prętami poprzecznymi. Dodatkowe pręty po-
przeczne pozwalają na otrzymanie taśmy o bardzo gęstym 
splocie (powstaje niemal zamknięta powierzchnia nośna). 
Brzeg taśmy jest formowany przez przyspawanie końców 
spirali do prętów. Taśmy te są produkowane z drutu okrą-
głego lub płaskiego. Taśmy typu 400 WGI doskonale aku-
mulują ciepło i pozwalają na jego równomierną dystrybu-
cję.

Taśmy te są dostępne z zabierakami, łańcuchami
prowadzącymi, ogranicznikami bocznymi.

Wały prowadzące dostępne na życzenie klienta.

prosty bieg taśmy
bardzo gęsty splot do transportu małych produktów
możliwość bezpośredniego transportu towarów
mały kąt załamania
duża wytrzymałość na rozciąganie i inne deformacje
duża gęstość taśmy pozwala na akumulację ciepła i jego 
równomierną dystrybucję 
duża żywotność taśmy

SurowceTribelt b.v.

Charakterystyka

Specyfikacja techniczna:

PHU Altura Izabela Prorok
ul. Wiewiórcza 22
95 - 100 Zgierz

Kontakt:  www.altura-tasmy.pl
 www.altura-przenosniki.pl

e-mail: iza.prorok@altura-tasmy.pl
tel.: 604 448 236



































typ 400 WG x I A/C-E-F

podziałka poprzeczna taśmy od 5 do 20 [mm]

podziałka spirali od 5 do 11 [mm]

średnica drutu spirali od 0,8 do 3 [mm]

średnica prętów poprzecznych od 0,9 do 2,5 [mm]

zakres temperatur do +1150 [°C]

maksymalna szerokość taśmy do 4000 [mm]

A

C

E

F

Opis Wymiar Szczegóły

producent

typ 400 WG-I 

przekrój drutu płaskiego spirali E 1,4x0,7 | 2x1 | 1,6x0,8 [mm]

liczba prętów na podziałkę 3/4/6X


