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T-Rex Czyszczenie Taśm

T-Rex PUR to wysoce wydajny zabierak instalowany 
pod bębnem głównym. W tym miejscu możliwa jest 
łatwa instalacja skrobaków, rownież wraz z małymi 
pojemnikami na odpady. 

Skrobaki wykonane są ze specjalnego poliuretanu o 
wytrzymałości 90° Shore A. Gwarantuje to niezwykle 
wysoką wytrzymałośc na zużycie. Skrobaki doskonale 
dostosowują się do zaokrągleń oraz struktury 
taśmy. Dzięki mocnym elementom nacisku skrobaki 
odpowiednio przylegają do taśmy. Dzięki temu znajdują 
one zastosowanie przy transporcie różnego rodzaju 
surowców, takich jak: węgiel, piasek, żwir, kompost i in. 

Skrobaki są proste w instalacji i dostępne po atrakcyjnej 
cenie, co sprawia, że stanowią one interesujące 
rozwiązanie dla wielu producentów.

• Doskonałe efekty
• Bezpieczny dla taśmy
• Ekonomiczny
• Prosty w instalacji
• Niskie koszty utrzymania

T-REX PUR - IDEALNY SYSTEM CZYSZCZENIA TAŚM

System czyszczenia taśm PUR sklada się z niebieskich 
poliurethanowych segmentów o szerokości 150 mm 
oraz galwanizowanej konstrukcji wraz z elementami 
napinającymi. Szerokość całej konstrukcji jest różna w 
zależności od szerokości taśmy. Poliuretanowe bloki 
mogą być łatwo dodane do konstrukcji oraz wymienione. 

System PUR z powodzeniem przeszedł bardzo długi 
okres testowy, podczas którego został zamontowany 
między innymi na przenośnikach transportujących 
węgiel, piasek, żwir, jak również w kompostowniach, 
zakładach zajmujących się utylizacją i recyklingiem oraz 
wielu innych sektorach i branżach.

W warunkach, w którch przenośniki ulegają dużemu 
zanieczyszczenieu, lub przy transporcie dużych ilości 
materiału  zaleca się stosowanie zarówno zabieraków 
przednich, jak i głównych. Firma T-Rex z przyjemnością 
udzieli Państwu wszelkich informacji na ten temat.

przepustowość 
w mm

skrobanie szero-
kość w mm

liczba segmen-
tów

650 600 4
800 750 5

1000 900 6
1200 1050 7
1400 1350 9
1600 1500 10 Inne szerkości dostępne są na zapytanie.
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T-Rex Czyszczenie Taśm

SZCZOTKA DO CZYSZCZENIA TAŚM

SZCZOTKA MATY DO CZYSZCZENIA TAŚM

CZARNY-CZERWONY-CZARNY

 ✓ Proste i skuteczne
 ✓ Szerokość taśmy 400 do 2,000 mm
 ✓ Szczotki zamienne dostępne jako część zamienna

 ✓ Guma trudnościeralna dla prostych systemów czyszczenia taśm 
 ✓ Twardość: czarny ± 60° - 65° Shore, czerwony ± 40° - 45° Shore

 ✓ Wymiar 500 x 500 mm 
 ✓ Profil 30 mm


