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ПОКРИТИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ T-REX

КАПАЦИ ЗА КОНВЕЙЕРНИ ЛЕНТИ, СТОМАНЕНИ
Предварително оформени гофрирани листове за корпуси на конвейерни ленти

MATERIAL

ПРОФИЛ 76 x 18 

 ✓ Защитата на транспортираните материали при лошо време позволява икономи на енергия за продуктите, 
трансформирани чрез изгаряне. 
 ✓ Защитата на лентовия конвейер от слънцето и/или от лошото време предлага по-дълъг експлоатационен 
живот и предотвратява задържането на дъждовна вода.
 ✓ И накрая, защитата на материалите намалява поддръжката на ролките и осигурява водоустойчива среда 
между всички промишлени сгради, свързани с лентата.

МАТЕРИАЛ

Покритията T-Rex са предварително оформени гофрирани листове, произведени от стоманени листове с 
размер 76 x 18 мм. Изработени са от стомана с висока якост на опън, горещо поцинкована. Стандартната 
дебелина на стоманата е 0,63 мм (други дебелини се предлагат по заявка — от 0,63 до 1,25 мм).

ПРИЛОЖЕНИЯ

права страна

широчина = 2 пъти радиуса
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МОНТАЖ

РАЗМЕРИ

Капак 
№

A
Широчина 
на лентата

(мм )

B
Широчина  

(мм )

R
Радиус 

(мм )

C
Височина 

на правата 
страна (мм )

Тегло на 
целия капа

(kg)
1 400 700 350 200 9,38
2 500 800 400 200 10,35
3 650 950 475 200 11,79
4 800 1150 575 200 13,72
5 1000 1350 675 200 15,65
6 1200 1600 800 200 18,06
7 1400 1800 900 200 19,99
8 1600 2050 1025 200 22,40
9 1800 2250 1125 200 24,33

Стандартна дебелина 0,63 мм(друга дебелина по заявка: от 0,63 до 1,25 мм).

Радиус

Височина на 
правата страна

Широчина на лентата

Широчина на конструкцията

Капак Капак

Къса 
найлонова
лента

Къса найлонова лента

Ъгъл Ъгъл

Найлонови фиксиращи 
ленти за капаци №

Широчина на лентата
(мм)

1 +2 + 3 400 - 650
4 + 5 800 - 1000
6 + 7 1200 - 1400
8 + 9 1600 - 1800
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ЗАЩИТА НА КОНВЕЙЕРИТЕ И НА ТРАНСПОРТИРАНИТЕ МАТЕРИАЛИ: НАРАСТВАЩА НЕОБХОДИМОСТ

Покритията T-Rex са предварително оформени гофрирани листове, произведени от стоманени листове с размер 
76 x 18 мм. Приетите мерки в полза на опазването на околната среда и безопасността на персонала налагат 
монтирането на покрития. Освен тези два аспекта, други причини, които обуславят използването им са:

ИКОНОМИЧНОСТ
 ✓ По-ниски разходи в сравнение с 
други системи или материали.
 ✓ Лесен монтаж.
 ✓ Самоподдържащи се.
 ✓ Подходящи за всякакви рамки.
 ✓ Не се нуждаят от поддръжка.

ЗДРАВИНА  
 ✓ Нечупливи, устойчиви на 
атмосферни влияния, устойчиви 
на замръзване и ултравиолетова 
светлина).
 ✓ Покритието е адаптирано към 
обекта и вътрешната среда.
 ✓ Клас на пожароустойчивост M 0.

ФУНКЦИОНАЛНОСТ
 ✓ Лесни за работа — покритията 
могат да се доставят с дръжки и 
врати.
 ✓ Перпендикулярното гофриране 
улеснява оттичането на 
дъждовната вода отстрани 
и по този начин осигурява 
по-добра хидроизолация на 
припокриванията, което помага 
да се избегне преждевременната 
корозия
 ✓ Лесните за монтаж крепежни 
елементи позволяват бързо 
разглобяване за бърза намеса 
върху конвейерната лента.

ПРИЧИНИ ЗА ИЗБОР НА ПОКРИТИЯТАT-REX

МОНТАЖНА СХЕМА

ПОСОКА НА ВЯТЪРА

Последвайте ни в


