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Materjali sattumist veoketile takistab
T-profiiliga projekteeritud labürinttihend

Hardox kaitseplaat kaitseb korpust

Poltliitega vahetatav veeretee

Tugev, vähemalt M112 tugevusklassiga suur te rullikutega veokett

Tänu faasitud labanurkadele ei esine
materjali ummistust küljeplaadi vahel

T E H N I L I N E I N F O
RAAM
tugikonstruktsioon
t=5 värvitud
küljed
t=3
tõusunurk
0° / 30° / 32° / 35°
lindi toestus
1-2 plastist liugteed, sõltuvalt konveieri laiusest
LINT
tähis
EP400/3 oil GM
kattekihi paksus peal/all 4:2
labürinttihend 20 mm kõrge T-profiil
lindi laiused
800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000

Avar juurdepääs hoolduseks

REDUKTORMOOTOR
reduktori tüüp
paralleelreduktor / nurkreduktor
tootja
Getriebebau Nord

KESSOONI KATTED
materjal
rihvelteras 8 mm
ääristus
kessoon on ääristatud nurkrauaga katteplaatide
toestamiseks, katted lisatakse paigalduse käigus
objektil
PÕHJAKATTED
materjal
painutatud Zn-plaat t=1,5
kinnitatud raami külge sammuga 500 mm,
ühe kaupa eemaldatavad
TUGIJALAD
laadimisosa
H-tugi
4k toru
samm 3000 mm

Automaatne keti õlitus

VEOMOODUL

ALUMINE NURGAMOODUL

ÜLEMINE NURGAMOODUL

M E I S T
Technobalt grupi üle 20-aastane ajalugu ja kogemused tagavad hea kvaliteedi ja hinna suhte. Pakume laiapõhjalist konveiersüsteemide
ja mehaaniliste seadmete valmistamise teenust ideest teostuseni koos hoolduse ja varuosadega.
Technobat’i moodulkonveierid on projekteeritud silmas pidades klientide erinevaid vajadusi. Mooduleid saab kasutada eraldi ja need on
ühilduvad teiste toodetega. Saadaval erinevad mudelid erineva tehnilise kirjeldusega. Täiendavaks infoks palun võtke ühendust!

E E L I S E D
•

lihtne ja kiire paigaldus tänu moodullahendusele

•

moodullahendus võimaldab konveierit kergelt pikendada või lühendada

•

tänu tugijalgade suurele reguleerimise ulatusele võimalik paigaldada kaldpinnale

•

põhjakate hoolduseks lihtsasti eemaldatav

VAHEMOODUL

PINGUTUSMOODUL
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Technobalt

Eesti

OÜ

põhitegevus eks

on

konveiersüsteemide projekteerimine ja valmistamine,
komponentide

müük

ja

hoolduse

pakkumine

üksikseadmest ter viklahenduseni. Meie klientideks on
ettevõtted, kes kasutavad oma tootmises konveiereid.
Technobalti

müügi-

ja

teenindusvõrk

katab

kõiki

Baltikumi olulisemaid regioone.
Technobalt-i eriliseks tugevuseks on tellija erinevate
vajadustele kohandatud eriprojektide valmistamine. Meie
inseneride meeskond tegeleb igapäevaselt asukohast ja
materjalist sõltuvate eriseadmete väljatöötamisega, mille
pikaajaliste kogemustega projektijuhtide juhendamisel
paigaldab

kompetentne

paigaldusmeeskond.

leiame lahendused kõikidele teie erivajadustele!

Ühiselt

