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Patented
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Łatwe instalowanie
Niskoobsługowy
Bezpieczny dla połączeń taśmy
Czyszczenie taśmy dolnej
Szybka dostawa

maintains consistent
*Obiekty firmy obejmują halę
*facilities include a fabrication shop, a
produkcyjnąWydział obrabiarek
CNC machine shop, and state-of-the-art
numerycznych oraz
urethane production
najnowocześniejszy wydział
wyrobów poliuretanowych

Wysokowytrzymała dźwignia
umożliwia instalowanie zgarniacza w
dowolnym miejscu
na długości taśmy powrotnej
Guma o twardości 60, standardowa dla
wszystkich listew zgarniaczy pługowych
V-Plow, zaprojektowana jest do
zgarniania materiału na obydwie strony
taśmy

Opatentowane rozwiązanie
TwisterTensioner®utrzymuje
stały docisk do taśmy, a jego
rdzeń ma
DOŻYWOTNIĄ
GWARANCJĘ!

Opatentowany dociskacz Twister
Tensioner® zapewnia stały docisk
listwy bez konieczności jego
ciągłej ponownej regulacji

Chroni przed przedwczesnym
zużyciem komponentów
powodowanym osadzaniem się
materiału na powrotnej stronie
taśmy.

Poliuretanowa listwa, standardowa dla
wszystkich zgarniaczy pługowych Angle Plow,
sprawnie zgarnia materiał tylko na jedną stronę
taśmy

Eliminuje nierówne osadzanie się
na bębnie zwrotnym, prowadzące
do zbiegania taśmy.
Zmniejsza przestoje i koszty
robocizny dzięki szybkiemu
montażowi oraz minimalnemu
obsługiwaniu technicznemu
V-Plow® zgarnia materiał na
obydwie strony taśmy, natomiast
Angle Plow® zgarnia tylko na
jedną stronę.
Standardowe listwy:
V-Plow‘- czarna guma
Angle Plow®-czerwony poliuretan
Inne dostępne opcje listwy to:
biały, bezpigmentowy
poliuretan(W) i zielona listwa do b.
wysokich temperatur (XHT).

EKSPERCI SPRAWNOŚCI PRZENOŚNIKÓW







Zgarniacz pługowy
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KIERUNEK RUCHU TAŚMY

ZGARNIACZ PŁUGOWY TAŚMY POWROTNEJ V—PLOW
WSZYSTKIE WYMIARY W CALACH
NR ZAMÓWIENIOWY

SZER.
TAŚMY

Zgarniacz kątowy

DOSTĘPNE SĄ NASTĘPUJĄCE OPCJE
NISKOPROFILOWY

GZ

ZE SMAROWNICZKĄ
RURY GRUBOŚCIENNE (SCH. 160)

W : LISTWA Z BIAŁEGO POLIURETANU
UR
LISTWA Z POLIURETANU
XHT

LISTWA WYSOKOTEMPERATUROWA

Listwa wysokotemperaturowa
zielona
Zakres temp: do 300°F (148oC)
Listwa bezpigmentowa
biała
Taka sama jak standardowa listwa czerwona
Idealna dla materiałów wrażliwych na kolor
(tj. boraksu, mydła, itp.)

SZEROKOŚĆ
TAŚMY

ZGARNIACZ KĄTOWY „AP”
WSZYSTKIE WYMIARY W CALACH
NR ZAMÓWIENIOWY

ARCH

Rozwiązania
jednym
więcej
z następujących
Covered
underobjęte
one or
morelub
of the
following
patents:,patentów:

4,202,437;4,231,471;4,436,446;4,489,823;4,533,036;4,779,716;4,877,125
4,202,437;4,231,471;4,436,446;4,489,823;4,533,036;4,779,716;4,877,125;
4,989,727;5,149,305;5,222,588;5,222,589;5,219,063;5,350,053;5,725,083,
4,989,727;5,149,305;5,222,588;5,222,589;5,219,063;5,350,053;5,725,083;
innepatents
zgłoszone
do opatentowania
other
pending
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Uwaga:
jeśli występują
opcje,
Note:
If available,
prices
varyceny
with zależą
options.od opcji.

ZGARNIACZ PŁUGOWY V-PLOW® /KĄTOWY ANGLE PLOW®
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