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T-REX Почистване на Конвейерни Ленти

Високо ефективен преден очистител, който е 
инсталиран срещу главата на задвижващия барабан. 
Това е позиция, която може да бъде лесно постигната, 
дори с малки места на разтоварване.

Очистителят е направен от специален T-Rex 
полиуретан,  който е отлят в оформени блокчета на 
очистителя с твърдост от 90 Shore A. Това гарантира 
невероятна устойчивост на износване и късане. 
Очистителните блокове се нагласят плътно по облите 
места и структурата на конвейерната лента. Натиска на 
очистителя към конвейера се осигурява от елементи за 
натягане. В следствие на това, очистителя е подходящ 
за голяма гама от продукти, като например въглища, 
пясък, чакъл, тор и др.

Очистителят е лесен за инсталиране и може да бъде 
придобит на добра цена, правейки го интересна опция 
и за производителите на техника и части.

• Отлични очистващи резултати
• Без повреда на конвейерната лента
• Рентабилност
• Лесен за инсталиране
• Без скъпи резервни части

T-REX PUR- ИДЕАЛНИЯТ ОЧИСТИТЕЛ ЗА КОНВЕЙЕРНИ ЛЕНТИ

Очистителят за конвейерна лента стандартно се 
предлага с оцветени  в синьо полиуретанови сегменти: 
150 мм. широчина, галванизирана конструкция, 
включващ еластични елементи. Инсталиращата 
широчина е променяема. Единичните сегменти могат 
да бъдат доставени и лесно заменени.

Очистителя за конвейерната лента премина успешно 
много дълъг тестови период, докато беше на 
разположение на компании опериращи с обемни 
материали като въглища, пясък и чакъл и др. 
Очистителят също така е използван и в депа за тор, 
рециклиращи компании и много други промишлени 
сектори. 

При условия, в които конвейерната лента е подложена 
на голямо замърсяване и големи транспортни обеми 
се препоръчва комбинация между преден и основен 
очистител. T-Rex с удоволствие ще ви посъветва за 
различните възможности.

Широчина на 
конвейера в мм

Широчина на 
очистителя в мм

Брой на 
сегментите

650 600 4
800 750 5

1000 900 6
1200 1050 7
1400 1350 9
1600 1500 10 Други размери - налични при запитване
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КОНВЕЙЕРНА ЧЕТКА

МАТ ЗА КОНВЕЙРНА ЧЕТКА

ЧЕРНО-ЧЕРВЕНО-ЧЕРНО

 ✓ Устойчив на износване каучук за прости очистителнаи системи
 ✓ Твърдост: черна +- 60 градуса-65 градуса Shore, червено +-40-45 градуса Shore

 ✓ Проста и ефективна
 ✓ Широчина на конвейерната лента 400 до 2.000 мм
 ✓ Резервни четки - налични като резервни части

 ✓ Размери 500 x 500 мм
 ✓ Профил 30 мм


