Bezkońcowo powlekane pasy podające
do składarko-sklejarek

Jako wiodący producent taśm
przenośnikowych
i
pasów
napędowych nasza firma oferuje
szeroki
wybór
pasów
inżynieryjnych
dla
przemysłu
opakowań.
Pasy podające oraz pasy do
składarko - sklejarek zostały
zaprojektowane specjalnie pod
kątem
składania
pudełek
tekturowych i wklejania okienek do
tychże pudełek. Zespoły pasów
podają wysztancowane arkusze do
składarko-sklejarki. Następnie w
maszynie
następuje
proces
składania, sklejania opakowań za
pomocą właśnie tych pasów.

Nasze pasy składają się z płaskiej
wytrzymałej podstawy stanowiącej
rdzeń pasa oraz jego jednolitego
pokrycia wykonanego z naturalnej
gumy. Pokrycie gumowe jest
bezkońcowe – czyli bez żadnego
łączenia. Pasy są szlifowane do
określonej
grubości,
także
perforowane
do
transportu
podciśnieniowego.
Bezkońcowe pokrycie sprawia,
że
pas
może
pracować
dwukierunkowo. Brak łączenia
zapewnia jednolitą powierzchnię
pasa
oraz
bardzo
dobrą
wytrzymałość.

Pokrycie gumowe charakteryzuje
się dużym współczynnikiem tarcia,
nie brudzi arkuszy i ma dużą
odporność na zużycie.
Te cechy mają duże znaczenie w
przemyśle przy produkcji kartonu
i przemyśle składania pudełek.
Pasy i taśmy oferowane przez
TEXTILCO
spełniają
wszelkie
wymagania następujących branż:
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uzyskają

ZALETY PRODUKTU







REFERENCJE

Bezkońcowe pokrycie naturalną gumą

Pasy mogą pracować w obydwu kierunkach

Jednolite wykończenie powierzchni

Brak rozwarstwiania
Niebrudząca gumowa powierzchnia o wysokim
współczynniku tarcia
Doskonała odporność na ścieranie i zużycie
Jednakowa grubość pasa niezależnie od długości i
szerokości
Dokładna perforacja otworów

Oferta pasów podających i pasów do składarko-sklejarek
składa się z najbardziej popularnych typów pasów do
najbardziej popularnych typów wyposażenia maszyn.
Jednak w przypadku, gdy standardowy pas nie wystarcza
do pewnych zastosowań firma Textilco jest w stanie
zaprojektować pas na indywidualne zamówienie do
szczególnych potrzeb.

PRZYKŁADY DOSTĘPNYCH PRODUKTÓW


Wymiar w mm (długość/szerokość/grubość)

Typ

GT04/R15 + NRC040 czerwony
GG06/R10 + NRC040 czerwony
GG04/R10 + NRC035 czerwony + perforacja

111.0/25.0/6.4
1270.0/38.0/10.0
1525.0/25.0/6.4

NOMENKLATURA TAŚM DO PAKOWACZEK
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+perforacja

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

