Україна, 79069 м. Львів вул.
Шевченка 317

ПАТ ”Конвеєр”
Конвеєр стрічковий стаціонарний

Стрічкові конвеєри використовуються для
переміщення кускових, сипучих і штучних вантажів у
горизонтальному і нахилених під кутом 18-20°
напрямках,
а
також
для
міжопераційного
транспортування деталей при поточному виробництві.
Вони отримали широке використання у всіх галузях
промисловості і є основним транспортом подачі палива
на
електростанціях,
наземного
і
підземного
транспортування вугілля і порід, руди, коксу,
будматеріалів. Стрічкові конвеєри є складовими
частинами розбірних екскаваторів, навантажувальних
машин і т.п.
Велике розповсюдження вони отримали завдяки високій продуктивності (до 4 000 т/год.),
довжині транспортування, простоті конструкції і надійності роботи.

Сучасні стрічкові конвеєри, що виготовляються на підприємстві, мають
ширину стрічки 400, 500, 650, 800, 1000, 1200, 1400,1600 мм. За способом натягу стрічки
конвеєри стрічкові стаціонарні бувають з гвинтовим натяжним пристроєм, та вантажним
натяжним пристроєм у залежності від довжини та продуктивності.

Конвеєр стаціонарний стрічковий з гвинтовим натяжним пристроєм:
Застосовується в гірничорудній промисловості, коксохімічній, металургійній,
будівельній індустріях, легкій промисловості, сільському господарстві.

Технічна характеристика:
Продуктивність, т/год
Довжина, м
Швидкість руху стрічки, м/с
Ширина стрічки, мм
Хід натягу, мм
Потужність приводу, кВт

Телефони:
Тел./факс:
Тел. Моб.:
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0,5…4000
3…55
0,4…4
400…1600
320…800
0,5…30
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Конвеєр стаціонарний стрічковий з вантажним натяжним пристроєм:
Застосовується у гірничорудній промисловості, коксохімічній, металургійній,
будівельній індустріях.
Технічна характеристика:
Продуктивність, т/год
Довжина, м
Швидкість руху стрічки, м/с
Ширина стрічки, мм
Хід натягу, мм

0,5…4000
55…300
0,4…4
400…1600
800…4000

Конвеєри стрічкові можуть бути відкритого типу або закритого. Для
транспортування сипучих порохоподібних вантажів використовують конвеєри закритого
типу. Для транспортування сипучих вантажів під кутом більше ніж 18° використовується
шевронна стрічка.
Стрічкові конвеєри, що виготовляються на ПАТ «Конвеєр», можуть бути
укомплектовані:
- Площадками обслуговування (одно, або двосторонніми)
- Огородженнями (для огородження робочої зони конвеєра)
- Укриттями від атмосферних опадів
- Частотними перетворювачами (для регулювання швидкості руху стрічки)
- Давачами контролю швидкості стрічки
- Давачами контролю сходу стрічки.

Телефони:
Тел./факс:
Тел. Моб.:
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