Taśmy do pakowaczek typu pionowego

Jako
wiodący
dystrybutor
pasów
przenośnikowych i procesowych mamy w
swojej
ofercie
szereg
taśm
do
pakowaczek.
Taśmy do pakowaczek typu pionowego
są używane w urządzeniach do
pionowego pakowania, zasypywania,
workowania różnorodnych produktów w
sektorze spożywczym, konfekcyjnym i
chemicznym. Typowe produkty takie jak:
słodycze, kawa, herbata, herbatniki,
makaron itp. są pakowane w ten sposób.
Zazwyczaj
w
jednym
urządzeniu
pakującym pracują dwie taśmy, pomiędzy
którymi znajduje się tuba formująca.
Taśmy ciągną w dół plastikową folię, by
uformować woreczek, torebkę, która jest
kolejno
napełniana,
przycinana
i
zgrzewana.
Bardzo
często
taśmy
ciągnące są perforowane, aby dodatkowo
umożliwiały zasysanie powietrza.

Taśmy do pakowaczek są zbudowane z:

taśmy bazowej, którą może tworzyć:

pas timing

syntetyczna taśma
przenośnikowa

oraz warstwy wierzchniej:

powleczenia z gumy
naturalnej

powleczenia z poliuretanu
Powleczenie wierzchnie może być
wykonane w wersji bezkońcowej (bez
zgrzewu), dodatkowo szlifowane, by
uzyskać jednakową grubość na całym
obwodzie.

Ponieważ materiały pakujące są różnego
rodzaju (plastik, papier, folia), różnią się
twardością, oraz współczynnikiem tarcia
stosuje się wiele różnych powleczeń,
często profilowanych i perforowanych,
aby uzyskać
dobrą
przyczepność,
równomierny przesuw oraz nie niszczyć
ciągnionego materiału.
Powleczenia
z
gumy
naturalnej
wyróżniają się wysoką przyczepnością
oraz nie brudzą ciągnionej powierzchni.
Powleczenia
poliuretanowe
charakteryzują
się
niższym
współczynnikiem tarcia, ale są bardziej
odporne na wycieranie.

Więcej informacji uzyskacie Państwo na:
www.textilco.pl

ZALETY PRODUKTU







poliuretanowe powleczenie o wysokiej odporności na
wycieranie, nie brudzące
gumowe
powleczenie
zapewniające
dużą
przyczepność, nie brudzące
doskonała odporność na otarcia i rozerwania
wysoka sprężystość
jednakowa grubość na obwodzie taśmy
możliwość profilowania strony wierzchniej taśm

Tam, gdzie standardowe taśmy nie wystarczają stosujemy
innowacyjne, indywidualne rozwiązania

PRZYKŁADY DOSTĘPNYCH PRODUKTÓW



Wymiar w mm (długość/szerokość/grubość)

Typ

PU 50T10 – 920K + PUS600 żółty, typ A
Guma 280XL097 + NRC035 czerwony
Guma 50T10 – 630 + NRC040 czerwony, typ 3
PU 40T10 – 840K + NRS055 czerwony

920.0/50.0/7.5
711.2/23.9/9.4
630.0/30.0/9.5
840.0/40.0/9.5

NOMENKLATURA TAŚM DO PAKOWACZEK
PU 50T10 – 920K
Guma 50T10 – 630
Guma 270H200
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+NR
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Żółty
Czerwony
Czerwony

+ typ A
+ typ 2

1. Część bieżna – rdzeń
2. Część nośna – pokrycie
3. Metoda produkcji
4. Twardość (Shore A)
5. Kolor
6. Informacje dodatkowe

WIĘCEJ INFORMACJI
Aby uzyskać więcej informacji proszę skonsultować:
 arkusz informacji o produkcie
 arkusze z danymi technicznymi
 folder z informacją branżową

KONTAKT
Textilco
ul. Łanowa 15/21
91-103 Łódź
tel:
fax:
email:
web:

.

042 611 07 10
042 611 07 20
textilco@textilco.pl
www.textilco.pl

