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T-REX SCREW SPLICE

Acessórios recomendados TS35 TS63 TS80 TS100 TS125 TS180
Parafusos (Ø x comprimento) M5x12 M5x14 M5x14 M5x16 M5x18 M5x18 M5x22 M5x24 M6x21 M6x22,5 M6x24 M6x24 M6x25,5
Espaçadores (Ø  e altura) 5H5 5H7 5H7 5H9 5H11 5H11 5H11 5H13 6H9 6H11 6H11 6H15
PIZ Ponta PZ 2 PZ3

O comprimento do parafuso e o tipo de espaçador depende da resistência à tração e da espessura da correia (carcaça). 
Entre em contacto com a nossa equipa de vendas para mais informações.

Tipos disponíveis TS35 TS63 TS80 TS100 TS125 TS180

NQ = Qualidade normal, resistente à abrasão NQ NQ NQ NQ NQ NQ
HTR = Qualidade resistente ao calor, EPDM HTR HTR HTR
OR = Qualidade resistente a óleos e gorduras OR OR
STAINLESS = Parafusos em aço inoxidável STAINLESS STAINLESS

Embalagem por tipo Por kit

TS35 TS63 TS80 TS100 parte superior de 25 m  + parte inferior de 25 m +  parafusos M5 + espaçadores + ponta PZ2

TS125 TS180 parte superior de 15 m  + parte inferior de 15 m +  parafusos M6 + espaçadores + ponta PZ3 
Por metro

Todos os tipos parte superior de 1 m  + parte inferior de 1 m  + parafusos + espaçadores + ponta PZ 

A quantidade de parafusos e espaçadores por kit depende da resistência à tração e da espessura da correia (carcaça). 
Entre em contacto com a nossa equipa de vendas para mais informações.

Projetada para fazer uma emenda rápida da correia

 ✓ A emenda é flexível, tornando possível a aplicação da T-Rex Screw 
Splice com raspador de correia na instalação.

 ✓ Superfície mais lisa do que a maioria das soluções mecânicas.
 ✓ Solução de emenda da correia rápida e fiável.
 ✓ Projetada para ser utilizada sem ferramentas especiais de 

manutenção da correia.
 ✓ A instalação está pronta para produção depois de concluir a 

emenda da correia (sem tempo de cura e sem tempo de espera).


