
Zastosowanie

jest producentem metalowych taśm przenośnikowych 
różnego typu.

Taśma typ 500 – ES z płaskim oplotem należy do taśm 
gęsto plecionych, powstaje przez połączenie spiral prawo 
i lewo-skrętnych modyfikowanymi prętami prostymi. Stan-
dardowo brzeg taśmy jest formowany przez zagięcie prę-
tów poprzecznych w haki tworzące łańcuch. Na życzenie 
klienta brzegi tamy mogą być spawane lub zakończone za-
gięciem w kształcie litery U.

Dzięki specjalnej metodzie produkcji udało nam się wyeli-
minować przesuwanie spiral na prętach poprzecznych, co 
znacznie wydłużyło żywotność taśm. Prosty bieg taśmy 
i gładka powierzchnia pozwalają na jej wykorzystanie do 
transportu małych i delikatnych produktów. Taśmy tego 
typu nie są polecane do transportu towarów, których opiłki, 
drobne cząstki mogłyby zanieczyszczać oczka.

Wały prowadzące dostępne na życzenie klienta.

prosty bieg taśmy 
zmodyfikowane pręty poprzeczne eliminują przesuwanie 
się oplotu
gęsty splot pozwala na transport małych produktów
gładka powierzchnia
możliwość bezpośredniego transportu towarów
mały kąt załamania
dobra wytrzymałość na deformacje 
dobra żywotność taśmy
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typ 500 -ES A / C – E - F

podziałka poprzeczna taśmy od 8,5 do 30 [mm]

podziałka spirali od 1 [mm] (zależy od średnicy drutu)

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

średnica prętów poprzecznych od 1 do 3 [mm]

zakres temperatur do +1150 [°C]

maksymalna szerokość taśmy od 80 do 5000 [mm]
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Opis Wymiar Szczegóły

producent

typ 500 ES

do pieczenia jako ruszt taśmowy
do suszenia, chłodzenia
do mycia, płukania itp...
ogólnie w przemyśle spożywczym, chemicznym farma-
ceutycznym i innych branżach do transportu i jako ruszt 
taśmowy

stal surowa, stal galwanizowana
stal miedziowana
stal nierdzewna typ: AISI304, AISI316
stal odporna termicznie
inne surowce na życzenie klienta


