
Bandă transportoare cu lanţ 

Aplicabilitate 

Banda transportoare cu lanţ este prevăzută pentru manipularea unei varietăţi de materiale în vrac, uscate 
și libere fie în plan orizontal, fie în plan înclinat sau ambele.
Banda transportoare cu lanţ este potrivită pentru distribuirea materialelor în silozuri. 

Operare 

Racletele de oţel sau plastic sunt montate pe un lanţ încorporate în jgheabul din transportor. 
Materialele în vrac sunt manevrate cu grijă. Toate materialele sunt transportate în masă fără aglomerări 
de materiale păstrând frecarea la minim.
Separarea și degradarea particulelor este minimă.

Construcţie  

‐ Secţiune de cap cu funcţie de autocurăţare 
‐ Transportor cu punte dublă. 
‐ Secţiune picior - întinzător. 
‐ Capac jgheab. 
‐ Lanţ din oţel.   
‐ Raclete din oţel sau plastic. 
‐ Antrenat de un motor electric. 
‐ Gură/i de recepţie a materialelor.  
‐ Gură/i de descărcare a materialelor. 

Beneficii 

‐ Manipularea fragilă a materialelor.
- Autocurăţare. 
‐ Nu există supraîncărcare. 
‐ Design simplu și eficient. 
‐ Complet închis.
‐ Construit la comandă pentru a
  satisface cerinţele individuale. 

Caracteristici opţionale 

‐ Construcţie din oţel inoxidabil. 
‐ Secţiune înclinată ce se aplică atât
  transportării pe plan orizontal, cât
  si înclinat. 
‐ Gură de recepţie by-pass. 
‐ Secţiune picior cu funcţie de
  autocurăţare. 
‐ Șibăr/e pentru descărcare. 
‐ Indicator de supraplin. 
‐ Senzor de rotaţie. 
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Model 
Capacitate 

(m3/h) 

Vmax 

(m/s) 

Greutate* 

(kg+kg/m) 

Volum

(m3/m) 

C‐20  60  0,5  195+  60  0,11 

C‐25  90  0,5  210+  65  0,13 

C‐32  150  0,5  225+  70  0,16 

C‐40  230  0,5  420+  90  0,25 

C‐50  330  0,5  460+100  0,30 

C‐60  500  0,5  790+170  0,43 

* fără dotări extra și fără pinion de antrenare 

Notă:  Puterea motorului și lungimea maximă a transportorului este influenţată de tipul materialului transportat. 

Oferim informaţii la cerere. 

Model A  B1  B2  C 

C‐20  200  396  496  1250 

C‐25  250  396  496  1250 

C‐32  320  396  496  1250 

C‐40  400  396  596  1250 

C‐50  500  396  596  1250 

C‐60  600  396  746  1250 
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