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A THERMAL CARE COMPANY

Transportører
DK

Boe-Therm tilbyder et transportør
program med mange muligheder
for løsning af transportopgaver.
Programmet har et stort tilbehørsprogram og kan derfor tilpasses
mange opgaver.
Trans - transportøren med en lige
transportbane leveres i længder
fra 1 til 5 m og i bredder fra 0,3 til
0,5 m.

Trans i længder fra 1 til 3 er for
synet med en fjederbelastet
teleskopsokkel.
Trans i længder fra 3,5 til 5,0 m
har to sæt justerbare ben, der
gør det muligt at indstille forskellige transportvinkler. Benene
kan justeres til den ønskede
højde uden brug af værktøjer.
Trans
er
forsynet
80 mm høje sideplader.

med

Trans-Flex - med en vandret
og en skrå transportbane
leveres i længder fra 1,5 til 5,0
m totalt. En vandret del på 0,5
eller 1,0 m er standard.

Nyttebredden er 70 mm mindre end båndbredden. Den
skrå del af transportøren kan
indstilles i 15° - 30° - 45°.
Trans-Flex er forsynet med
80 mm høje sideplader.

Trans-Z - med en vandret, en skrå
og en vandret transportbane
leveres i længder fra 2 til 5 m
totalt.
En længde på nederste vandrette del på 0,5 eller 1,0 m er
standard mens en længde på 0,5
m på øverste vandrette del er
standard.

Nyttebredden er 70 mm mindre
end båndbredden.
Begge vinkler på transportøren
kan justeres.
Trans-Z er forsynet med 80 mm
høje sideplader.

Trans-Robot - fås i længder fra 2 til
6 m, bredder fra 0,4 til 0,8 m og
med glat bånd.
Konstruktionen gør Trans-Robot
ideel til brug ved lettere montageopgaver.

Transportøren har ingen sideplader eller start/stop funktion.
Trans-Robot leveres med to sæt
ben, der kan justeres efter robottens afleveringshøjde.

Båndtyper:
Som standard tilbydes følgende
båndtyper, der alle tåler temperaturer op til 70°C:
· glat bånd
· glat bånd med 6 eller 20 mm
høje medbringere
· supergrip bånd
Boe-Therm
tilbyder
andre
båndtyper f.eks. til højere temperaturer eller ved transport af
meget små emner anbefales
bånd med sidekanter, der giver
100% tæthed.

Understøtning
Alle typer af understøtninger på
transportørerne er monteret på
en H-fod med fire hjul, hvoraf to
er låsbare. Alternativt kan
H-foden forsynes med maskinsko.
Afskærmning
· Fangkasse, sikrer perfekt aflevering på båndet.
· Afskærmning, sikrer at emnerne forbliver på båndet.
· Afslutningsstykker sikrer perfekt
aflevering selv ved stejl transportbane.

Hastigheder & styringer
Hastigheden bestemmes af
tromlemotoren, der kan leveres med hastigheder fra 4,8 til
33 m/min.
Trans kan som op
tion leveres
med frekvensstyring, trinløs variabel hastighed.
Impulsstyring giver mulighed for
opmagasinering af emner på
båndet og forlænger dermed
emnernes køletid. Leveres med
timer med indstillelig pause- og
køretid eller med potentialefrit
signal fra produktionsmaskinen.

Separeringssystemer
Rulleseparering, et enkelt kompakt system, der let justeres
efter emne- og indløbsstørrelse.
Snegleseparering, sorterer et
bredt udsnit af emner og
indløb. Justeringen foretages
let uden brug af værktøj.
Begge typer er sammenbygget med transportøren og
drives af tromlemotoren.
Kan eftermonteres.
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