DDS

Dopravníky
destičkové
Vhodné pro přepravu
a akumulaci kusových výrobků
nebo polotovarů

Destičkové
článkové
dopravníky
Možnost přepravovat výrobky
po složitých trasách díky využití
tvarových úseků jako jsou horizontální,
nebo vertikální zatáčky a lomení.
Uplatní se především tam, kde je
požadována zvýšená odolnost pásu
vůči mechanickému poškození.

DDS
Technické řešení
63
82,5
114,3
190,5
254
304,8

Standardně dodávané tyto šířky
dopravníků [šířka v mm]

•

rám včetně podstavy z hliníkového konstrukčního
systému ALUTEC KK

•

hnací jednotka tvořena kompaktní jednotkou
(třífázový asynchronní elektromotor se šnekovou
převodovkou)

•

plastové kluzné vedení v horní a spodní větvi
pro podporu článků a snížení tření

•
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hnací a hnaná plastová ozubená kola
(volitelně ocelová), napínací členy

Konstrukční řešení
•

pro směry vodorovné, šikmé, strmé, svislé, lomené

•

provedení s rádiusy horizontálními nebo vertikálními.

•

konstrukce pevné i mobilní (pojezdové)

•

konstrukce dopravníků maximálně usnadňuje údržbu
a čištění zařízení

•

modulární řešení umožňuje rychlé výměny
komponentů

•

dopravníky lze řadit za sebe i vedle sebe

DDS
Technické
údaje

Článkové pásy
Zatáčka
tažná síla

1250 N

materiál
šíře pásu

ocel – plast / ocel – nerez
63 – 82,5 – 114,3 – 190,5 – 254 – 304,8

dopravní rychlost

5 – 50 m/min

Pohony
•

tvořeny elektromotory a šnekové kuželo-čelní
převodovky, suvné uložení na hřídeli hnacího bubnu

•

Detail uložení

ovládání dopravníků je možné doplnit o frekvenční
měnič, řídící jednotku, čidla pro různé automatické
systémy řízení

Volitelné příslušenství
•

boční vedení s vertikálním a horizontální nastavením

•

el. polohovací sloupky pro úpravu výšky dopravníku

•

přechodové díly pro řazení dopravníků do linek

•

zatáčková kola

Vodící lišty

Hospodárný dopravníkový systém použitelný v celé řadě oblastí.

Detaily
konstrukce

Výhody destičkových dopravníků
•

minimalizace zastavěného prostoru

•

lehká a pevná konstrukce vycházející z použití
hliníkového konstrukčního systému ALUTEC KK

•

systém složený z jednoduchých prvků s minimální
údržbou

Detail článku
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