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Limpeza de correias transportadoras T-Rex

Um raspador dianteiro extremamente eficaz, que se 
encontra montado de encontro à cabeça do tambor da 
transmissão. Trata-se de uma posição muito prática, 
mesmo em caixas de descarga pequenas. 

O raspador é fabricado em poliuretano T-Rex especial, 
sendo apresentado em blocos pré-formados com uma 
dureza de 90° Shore A. Este valor garante uma elevada 
resistência ao desgaste e a danos. Os blocos do raspador 
ajustam-se perfeitamente à forma e estrutura da correia 
transportadora. A pressão do raspador de encontro 
à correia transportadora é garantida com a ajuda de 
elementos de torção bastante sólidos. Por todas estas 
razões, o raspador é especialmente adequado para uma 
grande diversidade de produtos, como por exemplo, 
carvão, areia e gravilha, adubo, etc.

O raspador é muito fácil de montar e pode ser adquirido 
a um preço muito atrativo, sendo uma opção deveras 
interessante para fabricantes de equipamento.

• Excelentes resultados
• Não danifica a correia transportadora
• Econômico
• Fácil de montar
• Sem peças sobressalentes dispendiosas

T-REX PUR - O RASPADOR PERFEITO PARA CORREIAS TRANSPORTADORAS

O raspador para correia transportadoras inclui 
segmentos azuis em poliuretano, de série: segmento 
com 150 mm de largura, fabrico galvanizado, incluindo 
elementos tensores. A largura de montagem é variável. 
Os segmentos podem ser fornecidos individualmente e 
são facilmente substituídos. 

O raspador para correia transportadoras foi sujeito a 
um longo período de testes, tendo sido utilizado nas 
instalações de empresas que manuseiam carvão, areia 
e gravilha, entre outros materiais. O raspador também 
foi utilizado em instalações que manuseiam adubos, 
empresas de reciclagem e empresas de outros sectores 
industriais. 

Em determinadas condições, em que as correia 
transportadoras sejam sujeitas a materiais 
extremamente poluentes ou em que seja necessário 
transportar volumes de grande dimensão, recomenda-se 
a utilização de um raspador dianteiro com um raspador 
primário. A T-Rex terá todo o gosto em o aconselhar a 
selecionar de entre as muitas possibilidades existentes.

Largura da 
correia em mm

Largura do raspador 
em mm

Número de 
segmentos

650 600 4
800 750 5

1000 900 6
1200 1050 7
1400 1350 9
1600 1500 10 Outras dimensões mediante pedido.
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Limpeza de correias transportadoras T-Rex

ESCOVA PARA CORREIA TRANSPORTADORA  

TAPETES RASPADORES PARA CORREIA TRANSPORTADORA

PRETO-VERMELHO-PRETO

 ✓ Simples e eficaz
 ✓ Largura da correia transportadora: 400 a 2000 mm
 ✓ Tem à sua disposição escovas de substituição na categoria de peças sobressalentes

 ✓ Borracha resistente ao desgaste para sistemas simples
 ✓ Dureza: preto ± 60° - 65° Shore, vermelho ± 40° - 45° Shore

 ✓ Dimensão 500 x 500 mm
 ✓ Perfil 30 mm


