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Bandtransportör

Typ COMBI

  Transportör för utmatning av detaljer och skrot ur pressverktyg

•  Mycket små inbyggnadsmått, tjocklek- • Tillbehör:

    endast 30 mm       Kantlister i olika utföranden

• För montage i trånga utrymmen finns       Stativ, fasta eller med justerbar höjd

    speciell vinkelväxel       Vinkelväxel

• Oljebeständiga band, som drivs utan                 Trattpåt som fångar upp gods

    att slira       Steglös hastighetsreglering

• En drivenhet kan driva 2 transportörer       Stegvis matning med paus/pulsrelä

• Böjlig axel diameter 12 mm, med snabb-       Driftvakt som larmar om bandet ”sackar”

    koppling i båda ändar       eller stannar

• Robust drivenhet som kan monteras

    på valfri plats

• Kan även fås med snäckväxel-motor

   direktmonterad i avlastningsänden
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Bandtransportör Typ COMBI
Tekniska data (andra mått och utföranden på begäran)
Bandsvärd av aluminumprofil.
Standard bandbredder: 100, 150, 200 mm, specialbredder från 50 till 300 mm
Längder: Från 230 mm och upp till 6 meter beroende på belastning, hastighet etc
Böjlig axel: Diameter 12 mm, Längd 1500 och 2000 mm, med snabbkoppling i båda ändar.
Kullagrade driv och brytrullar
Brytrulle diameter 25 mm, drivrulle diameter 55 mm
Bandtyper: Allmänna applikationer SAB/SNB 5E

Livsmedel FAB/FNB 5E
Oljebeständiga HAT 8P och HNB 8E

Snäckväxel motor 0,12 - 0,37 kW 400 Volt 50 hz 3-fas, med anslutning för 2 st böjliga axlar
eller direktmonterad i avlastningsänden, alternativt luftdriven motor. Som tillval finns vinkelväxel
för anslutning mellan transportör och böjlig axel i trånga utrymmen.
Snäckväxeln vid drivenheten kan förses med slirkoppling.
Bandhastiget. fasta lägen 3-30 m/min, alternativt steglös hastighet med frekvensreglering

Belastningar och kapacitet
Max 5 kg/m² och 15 kg totallast.

AnvändningsområdenVid transport av lätt last, där man ej behöver medbringare.

Mycket lämplig för inbyggnad i små utrymmen.

Utförande med direktmonterad
snäckväxelmotor. Motorn är monterad
med samma clips som används vid
böjlig axel och är därför mycket lätt att
montera och demontera. Motorn kan
monteras i valfritt läge.

Bilden visar även kantlist med bandläpp
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Alla mått i mm
Vi förbehåller oss rätten till ändringar
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