PROMOWANY PRODUKT

TAŚMA SKRĘTNA S2400 RADIUS Z BRZEGAMI HEAVY-DUTY EDGE

POZOSTAŃ O KROK PRZED KONKURENCJĄ
NOWA TAŚMA SKRĘTNA S2400 RADIUS
Z BRZEGAMI HEAVY-DUTY EDGE FIRMY
INTRALOX
Brzegi taśm skrętnych są podatne na rozrywanie i
zanieczyszczanie produktów z powodu niewłaściwego
obchodzenia się z taśmą, nieprawidłowego montażu oraz
wadliwej konstrukcji przenośnika. Ponadto w miarę wzrostu
przepustowości, prędkości linii, zużycia środków chemicznych i
wymagań sanitarnych taśmy bardziej się zużywają i przechodzą
przez więcej cykli roboczych w krótszym czasie. Skutkiem tego
taśmy mają krótszą żywotność.
Firma Intralox przezwyciężyła te wyzwania, projektując taśmę,
która ogranicza zrywanie brzegów do minimum, i dorzucając do
kompletu opatentowaną technologię brzegów Load-Sharing™ —
dzięki temu ograniczono przestoje oraz przedłużono żywotność
taśmy poprzez zminimalizowanie usterek spowodowanych
zużyciem materiału. Tego typu konstrukcja sprawia, że taśma
skrętna S2400 Radius HDE jest najbardziej wydajnym modelem
do zastosowań w branży spożywczej.

Korzyści
• Najtrwalsza taśma skrętna do zastosowań
w przemyśle spożywczym
• Najbardziej odporna na awarie taśma skrętna
do zastosowań w przemyśle spożywczym
• Solidna konstrukcja brzegów zapewnia
odporność na rozrywanie spowodowane
niewłaściwym użytkowaniem, punktami
haczącymi i nieprawidłową orientacją
• Konstrukcja brzegów Load-Sharing ulepsza
przekazywanie ładunków na połączeniach,
zmniejszając nacisk w kluczowych obszarach

Cechy konstrukcyjne
• Odporna na awarie konstrukcja brzegów
• Opatentowana konstrukcja brzegów Load-Sharing
• Możliwość bezpośredniej modernizacji starszych
modeli S2400 — bez konieczności modyfikacji kół
zębatych, projektów czy rysunków
• Każdy moduł oznaczony jest strzałką wskazującą
kierunek
• Mniejszy obszar przelotowy brzegów taśmy
i wymodelowane cechy modułu zwiększają
bezpieczeństwo i ograniczają punkty haczące
• Dostępny model taśmy:
- Flush Grid

Dostępny materiał:
- PK (poliketon)

* Wprowadzamy do sprzedaży nowe modele taśm oraz materiały,
gdy są one dostępne. Aby uzyskać listę najnowszych cech
konstrukcyjnych, skontaktuj się z działem obsługi klienta.

Aby dowiedzieć się więcej na temat taśmy skrętnej S2400 Radius z brzegami Heavy-Duty Edge,
skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Intralox.
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