
Transportrännor

Balkfäste

M12 Signalkabel

Glidelement

Balkar

Rännfäste

Rännfäste hängande

Våra transportrännor är tillverkade i egenutvecklad strukturerad stålplåt som effektiviserar transporten. 
Rännorna finns i svartplåt, elförzinkade eller i rostfritt utförade.
Även andra material kan tas fram, t.ex. härdat glas,hålplåt eller non-stickbeläggningar.

Vi förser Er med färdiga rännor, ange bara längd och bredd.

Bygghöjd:  20 mm

Våra balkfästen har en låg profil och är utskurna med laser i stål med hög hållfasthet.

Balkfästen levereras parvis med medföljande fästbultar av 10.9 DIN kvalitet.

Bygghöjd över balk: 5 mm

Signalkabeln monteras mellan kontrollboxen och pressen / produktionsenheten.
 
Transportören kan enkelt fjärrstyras via kabeln. 
Den förmedlar även signal till pressen / produktionsenheten vid eventuellt driftstopp.

Längd: 3000 mm

Våra glidelement anpassas till rännans bredd och tillverkas i högmolekylär polyeten som har mycket 
goda slitage- och glidegenskaper. Glidelementet ser till att transportrännan befinner sig i linje med 
mataren och minimerarockså friktionen.

Monteringen utförs enkelt med medföljande rostfria bultar.

Bygghöjd under ränna: 5 mm

Våra låg-profils aluminiumbalkar är strängpressade och kombinerar låg vikt med hög hållfasthet. 
Den breda profilen med sina dubbla T-spår är mycket vridstyv och stabil. Den eloxerade ytan har 
hög ytfinish och korrosionshärdighet. På balken kan ett flertal rännor appliceras.

Balken levereras till Er i valfri längd.

Bygghöjd: 16 mm   Bredd: 80 mm    Vikt: 2,1 kg/m

Våra rännfästen tillverkas i stål med hög hållfasthet och är enkelt justerbara i X och Y.

Rännfästen levereras parvis kompletta med fästbultar i 10.9 kvalitet samt
med T-Slot specialmuttrar avsedda för våra aluminiumbalkar.

Bygghöjd över ränna: 10 mm

Våra rännfäste hängande tillverkas i stål med hög hållfasthet och är enkelt justerbara i X och Y.

Rännfästen levereras parvis kompletta med fästbultar i 10.9 kvalitet samt
med T-Slot specialmuttrar avsedda för våra aluminiumbalkar.

Rännfäste hängande möjliggör montering av transportör på samma planyta som rännorna.

Bygghöjd under balk: 58,5 mm
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