
Your international partner
www.trexrubber.com

T-REX RUBBER INTERNATIONAL BV  T  +31 26 7508 300    E  INFO@TREXRUBBER.COM  I   WWW.TREXRUBBER.COM  
Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian technicznych, z wyłączeniem błędów i pomyłek w druku. Wszelkie prawa zastrzeżone.

T-REX SCREW SPLICE

Zalecane akcesoria TS35 TS63 TS80 TS100 TS125 TS180
Śruby (średnica x długość) M5x12 M5x14 M5x14 M5x16 M5x18 M5x18 M5x22 M5x24 M6x21 M6x22,5 M6x24 M6x24 M6x25,5
Podkładki dystansowe 
(średnica i wysokość) 5H5 5H7 5H7 5H9 5H11 5H11 5H11 5H13 6H9 6H11 6H11 6H15

Końcówka PZ PZ 2 PZ3

Długość śruby i rodzaj podkładki zależy od wytrzymałości na rozciąganie i grubości taśmy (szkieletu). Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o 
kontakt z naszym działem sprzedaży.

Dostępne typy TS35 TS63 TS80 TS100 TS125 TS180

NQ = Standardowa jakość, odporność na ścieranie NQ NQ NQ NQ NQ NQ
HTR = Odporność na wysokie temperatury, EPDM HTR HTR HTR
OR = Odporność na oleje i smary OR OR
STAINLESS = Śruby ze stali nierdzewnej STAINLESS STAINLESS

Opakowanie według typu Według zestawu

TS35 TS63 TS80 TS100 25 m część górna + 25 m część dolna + śruby M5 + podkładki dystansowe + końcówka PZ2

TS125 TS180 15 m część górna + 15 m część dolna + śruby M6 + podkładki dystansowe + końcówka PZ3
Według metrażu

Wszystkie typy 1 m część górna + 1 m część dolna + śruby + podkładki dystansowe + końcówka PZ

Ilość śrub i podkładek dystansowych w zestawie zależy od wytrzymałości na rozciąganie i grubości taśmy (szkieletu). Aby uzyskać więcej 
informacji, prosimy o kontakt z naszym działem sprzedaży.

Zaprojektowany do szybkiego łączenia taśm

 ✓ Dzięki elastyczności łącznika możliwe jest zastosowanie łącznika 
śrubowego T-Rex ze zgarniaczem taśmy w instalacji.

 ✓ Gładsza powierzchnia niż w przypadku większości rozwiązań 
mechanicznych.

 ✓ Szybkie i niezawodne rozwiązanie do łączenia taśm.
 ✓ Zaprojektowany tak, aby można go było używać bez specjalnych 

narzędzi do konserwacji taśm.
 ✓ Instalacja jest gotowa do produkcji po połączeniu taśmy (bez czasu utwardzania i oczekiwania).


