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TRU-TRAC ЦЕНТРИРАЩИ РОЛКИ

Tru-Trac e уникална и патентована система за 
центриране, която се състои от компоненти и 
материали от най-високо качество. Представянето 
беше предхождано от интензивен период  на тестване 
и по-нататъшни подобрения. Tru-Trac системата за 
центриране беше тествана на инсталации по целия 
свят. Tru-Trac центриращия тракер премина през много 
успешни тестове в САЩ, Канада, Африка и Европа.

Няколко предимства на простата, функционална и здрава система са:

✓ Повишава производствения капацитет
✓ Намалява престоя
✓ Намалява загуба от изтичане или разсипване
✓ Намалява разходите за почистване
✓ Повишава безопасността
✓ Намалява капацитета на двигателя
✓ Лесна за инсталиране
✓ Без поддръжка
✓ Работи при всякакви условия
✓ Лесно приложима за реверсивни конвейери
✓ Продължителна експлоатация
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Новата центрираща технология на Tru-Trac е достъпна за 
почти всички конвейерни широчини и има опция тя да 
бъде произведена спрямо изискванията на клиента. Tru-
Trac центриращ тракер се доставя с повърхност от горещо 
вулканизиран каучук. Системата с два лагера гарантира 
максимално уплътнение. Няма друг центриращ тракер, 
който да може да се сравнява с  Tru-Trac.

Tru-Trac центриране на конвейера

Конвейерни ленти, които не са центрирани предизвикват замърсяване, загуба на продукти и нараняване 
на лентата, както и на цялата инсталация. Годините на търсене на добра центрираща система, която да 
функционира перфектно най-накрая се увенчаха с успех. T-Rex е ексклузивния дистрибутор за Европа на 
наистина най-добрата центрираща система за конвейери в света; Tru-Trac центриращи ролки.
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Инструкции за инсталация

Tru-Trac носеща ролка на лентов транспортьор трябва да бъде инсталиран 
само там където се появи  разцентованост (разместване). За най-ефективно 
центриране инсталирайте TRU-TRAC  плосък центриращ тракер или TRU-
TRAC двоен плосък центриращ тракер приблизително 3 пъти широчината на 
лентата пред проблемния участък. Като правило, едно TRU-TRAC устройство е 
достатъчно да контролира и центрира 50 метра от лентата. За по-дълги ленти 
или такива, които работат над земята, това разстояние може да бъде увеличено 
до 100 метра. Винаги инсталирайте TRU-TRAC  плосък центриращ тракер и TRU-
TRAC двоен плосък центриращ тракер преди проблемния участък.

За най-ефективно центриране инсталирайте TRU-TRAC  
плосък центриращ тракер или TRU-TRAC двоен плосък 
центриращ тракер приблизително 3 пъти широчината на 
лентата пред проблемния участък.

Ако има натоварване под наклон, инсталирайте TRU-TRAC 
центриращ тракер на мястото на третата или четвъртата 
рамка на ролкова опора след наклона.

За работната част от 
лентата, инсталирайте TRU-
TRAC центриращ улеен 
тракер на или точно преди 
проблемния участък. Когато 
инсталирате главна ролка, 
инсталирайте я преди 
преходните ролкови опори, 
за да поддържат лентата 
центрирана на главната 
ролка.

Един Tru-trac тракер е нужен, за да поддържа 
лентата да върви центрирано през G.T.U 
устройството.  (устройство за натягане под силата 
на тежестта).
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