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Plastlamell Transportör

Typ NYLOX

Rostfri transportör för mycket höga hygienkrav inom t.ex livsmedelsindustrin

 ••••• Mycket lätt att göra ren på grund av den ••••• Tystgående med slirningsfri gång

     öppna konstruktionen ••••• Klarar tunga laster

 ••••• Kan tvättas ofta och med högtryck ••••• Lätt att byta band, helt eller delvis

 ••••• Utförd helt i rostfritt material ••••• Underhållsfri transmission med snäckväxel

 ••••• Mycket stort urval av bandmaterial      och försedd med spolkåpa

     och utföranden ••••• Stort urval av tillbehör och special-

    anpassningar
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Plastlamell Transportör Typ NYLOX
Allmän beskrivning
Denna transportör är mycket lätt att göra ren tack vare den öppna konstruktionen. Den är konstruerad för att i
största mån undvika smutsfickor. Den är utförd i rostfritt stål och kan tvättas ofta med högtryck.
Kan förses med ett stort urval av bandtyper. Det är mycket lätt att byta band helt eller delvis.
Bandet kan förses med olika typer av medbringare. Den är tystgående med slirningsfri gång. Klarar tunga laster.
Underhållsfri transmission med snäckväxel men kan även fås med trummotor. Kan tillverkas i rakt eller vinklat
utförande samt med kurvgående band. En mycket lämplig transportör för livsmedel med höga rengöringskrav.

Konstruktion och funktion
Stommen består av två plåtsidor som är ihopskruvade med hjälp av axeldistanser.
Bandet löper på homogena glidlister som är monterade på tvärdistanserna.
På retursidan glider bandet på plåtsidornas invikta kanter i nederdelen. Ev kläds kanterna med en glidlist.
Drivning sker med hjälp av en direktmonterad snäckväxelmotor.

Tekniska data
Stomme av rostfritt stål. Rostfria glidlager av Nylatron.
Axel av rostfritt stål med plastkugghjul.
Plastlamellkedja av Polypropen, Polyeten eller Acetal, FDA och USDA godkänd, med olika typer av bandyta,
täta öppna m.m. och medbringare i många utföranden. För temperaturer från -73 till +104°.
Snäckväxel motor 0,12 - 0,55 kW 400 Volt 50 hz
Bandhastiget. fasta lägen 3-30 m/min, alternativt steglös hastighet med frekvensreglering

Belastningar och kapacitet
Max 100 kg/m och 200 kg totallast.

Bullernivå
Den ekvivalenta kontinuerliga A-vägda ljudtrycksnivån överstiger ej 70 dB(A).

Användningsområden
Alla typer av applikationer, men är speciellt lämplig där man har oförpackad livsmedel direkt
på transportbanan.

Kan förses med både innre
och yttre sprutmunstycken
för automatisk rengöring

Utförande med magdrift och
kniveggändar

Slavdriven nätbandsövergång


