
Zastosowanie

jest producentem metalowych taśm przenośnikowych 
różnego typu.

Taśmy typ 1300 TRIFLEX to najpopularniejsze taśmy 
skrętne, polecane do budowy tuneli, wież chłodzących itp. 
Specjalna konstrukcja łańcuchów prowadzących plus 
punktowe spawanie łańcucha i prętów dało nam bardzo 
elastyczną i bezpieczną taśmę przenośnikową. Taśma typu 
1300 TRIFLEX zbudowana jest z łańcucha bocznego, 
utworzonego z trapezoidalnych oczek, spiętych prętami 
poprzecznymi. Brzegi taśmy powstają poprzez przy-
spawanie prętów, zamkniętych nakrętkami do oczek łań-
cucha. Taśmy te są także dostępne z oplotem „ B” – spirale 
prawo i lewo-skrętne, lub „U” -  spirale jednokierunkowe.  

Taśmy dostępne z ogranicznikami bocznymi, podzielnika-
mi, wzmocnionymi spawami. 

Koła zębate, wały prowadzące na życzenie klienta.

praca po łuku i po prostej
bezpośrednie przeniesienie napędu
praca bez poślizgu
duża powierzchnia otwarta pozwala na łatwy przepływ 
taśma jest lekka i higieniczna
możliwość stosowania na łukach prawo i lewo-skrętnych
duża trwałość i wytrzymałość taśm
możliwość budowy bardzo długich przenośników, tuneli 
spiralnych z jednym napędem  

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 1300 TRIFLEX Amax /C – E - F

podziałka poprzeczna taśmy 19,05 | 27,4 | 38,1 [mm]

podziałka spirali od 5,08 do 19,05 [mm]

zakres temperatur od –200 do +350 [°C]

średnica prętów poprzecznych 4,9 | 6 [mm]

A

C

Opis Wymiar Szczegóły

producent

typ 1300 TRIFLEX

w tunelach spiralnych, chłodniach
w wędzarniach przemysłowych
w komorach piekarniczych – rozrostowych
w suszarniach
i innych procesach technologicznych w przemyśle spożyw-
czym

stal nierdzewna AISI304, AISI 316
inne surowce na życzenie klienta

średnica drutu spirali od 1,2 do 1,6 [mm]E

F

maksymalna szerokość taśmy (dla podziałki 19,05 i/lub 27,4 [mm]) 1016 [mm]

maksymalna szerokość taśmy (dla podziałki 38,1 [mm]) 1524 [mm]


