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χεδιαςμζνοσ για τθν οριηόντια μεταφορά προιόντων όπωσ υγρά και ξθρά 

δθμθτριακά, ηωοτροφζσ, αλευρϊδθ και γενικά υλικά ςε κοκκϊδθ και κονιϊδθ μορφι. 

Καταςκευι εξολοκλιρου από γαλβανιηζ ςτοιχεία. 
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TEXNIKA XAΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΑΛΤΟΜΕΣΑΦΟΡΕΑ 

 
Κεφαλι:  
Καταςκευαςμζνθ από γαλβανιηζ μεταλλικά ςτοιχεία και ενιςχυμζνθ ςτα πλαινά όπου ςτθρίηεται ο 
άξονασ. Ο άξονασ είναι τοποκετθμζνοσ ςε ζνςφαιρα κουηινζτα. τθν κεφαλι υπάρχει μία κυρίδα 
υπερχείλιςθσ και ςκοφπα κακαριςμοφ δίπλα ςτθν εκκροι τθσ κεφαλισ.  
Κατά παραγγελία, υπάρχει θ δυνατότθτα τοποκζτθςθσ ενόσ αιςκθτιρα, ο οποίοσ κα ενεργοποιεί ζνα 
προειδοποιθτικό λαμπάκι ςτον πίνακα ελζγχου, ςε περίπτωςθ φραγισ τθσ κεφαλισ με προϊόν. 
Επιπλζον, ςτο πάνω μζροσ τθσ κεφαλισ υπάρχει κυρίδα επικεωριςεωσ θ οποία μπορεί να χρθςιμεφςει 
και ωσ ςθμείο εξαεριςμοφ. Σζλοσ, περιλαμβάνεται και χοάνθ εκφόρτωςθσ του προϊόντοσ. 
 
Κάςςα:  
Καταςκευαςμζνθ εξολοκλιρου από γαλβανιηζ ςτοιχεία κοχλιωτά ςυνδεδεμζνα μεταξφ τουσ για εφκολθ 
ςυντιρθςθ. Ο οδθγόσ επιςτροφισ τθσ αλυςίδασ αποτελείται από δφο τομείσ μορφισ T, τοποκετθμζνουσ 
παράλλθλα με μικρό κενό ανάμεςά τουσ, επιτρζποντασ ςτο προϊόν να πζςει χωρίσ να παραςυρκεί από 
τθν αλυςίδα. Η κάςςα είναι εντελϊσ ςτεγανι. 
Οι τυποποιθμζνεσ διαςτάςεισ τθσ κάςςασ είναι (ςε μικοσ): 1550mm και 2000mm.  
 
Αλυςίδα:  
Η αλυςίδα είναι τφπου Mille με πλαςτικά πτερφγια επιςτρωμζνα με γραφίτθ, ενϊ το κεντρικό μζροσ τθσ 
αλυςίδασ είναι καταςκευαςμζνο από ατςάλι C40. Αυτό το είδοσ τθσ αλυςίδασ μπορεί να πετφχει υψθλζσ 
ταχφτθτεσ ενϊ παράλλθλα διατθρεί τα επίπεδα κορφβου κάτω από τα 90 decibel. 
 
Μονάδα ελζγχου:  
Αποτελείται από ζναν θλεκτροκινθτιρα κατάλλθλου μεγζκουσ τροφοδοτοφμενοσ με ρεφμα 220-380V. Η 
μετάδοςθ τθσ κίνθςθσ γίνεται με αλυςίδα και προςτατεφεται με ζνα γαλβανιηζ κάλυμμα. Σο πλαίςιο 
ςτιριξθσ του κινθτιρα είναι ςτερεωμζνο ςτθν κεφαλι με 4 μπουλόνια κάνοντασ εφκολθ τθ ςυντιρθςθ. 
Η μονάδα είναι αρκετά μικρι ςε μζγεκοσ.  
 
Σζρμα: 
 Καταςκευαςμζνο εξολοκλιρου από γαλβανιηζ ςτοιχεία. Ο άξονασ του τζρματοσ είναι τοποκετθμζνοσ ςε 
ρυκμιηόμενα ζνςφαιρα κουηινζτα.  
Σο ςφςτθμα τάνυςθσ τθσ αλυςίδασ είναι ςυμβατικοφ τφπου με ντίηα και παξιμάδι. το τζρμα υπάρχει 
και ζνα παράκυρο επικεϊρθςθσ του εςωτερικοφ.  

 

 


