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Enerji Tasarrufu Sağlayan Paket
Taşıma Kayışı: APH150HTS-E3

APH150HTS-E3 Eff-Line ailesinin bir parçasıdır
ve ürünün çalışma yüzeyi düşük gürültü seviyesi
ve enerji tasarrufu sağlar İç içe geçmiş kumaş
dokuma yapısı ve üst tarafındaki emprenye
PVC, zorlu uygulamalar için dayanıklı bir kayış
oluşturur.
Bu kayış, enerji tüketimi ve işçi güvenliğinin önem
taşıdığı paket ve bagaj taşıma uygulamaları için
idealdir.

Düşük gerilimli tasarıma sahip ve iç içe geçmiş PET
dokuma karkasın özellikleri:
•• Düşük gürültülü çalışma yüzeyi
•• Çok düşük sürtünme ve yüksek enerji verimliliği
için e-koruma bileşimi
•• Yatay taşıma, yönlendirme ve 12 dereceye varan
eğimler için PVC ile emprenye edilmiş üst kaplama
•• Çoğunlukla mekanik bağlayıcılar kullanılmakla
birlikte yapışkan içermeyen birleştirme de mümkün

Enerji Tasarrufu Sağlayan Paket
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Temel özellikler

Avantajları

• Düşük gürültülü alt yüzey kumaşı

• Geliştirilmiş işçi güvenliği
• Düşük gürültülü kumaş sayesinde yüksek
çalışma hızında yüksek proses hızı

• Çalışma tarafında e-koruma bileşimli emprenye

• Enerji giderlerinden tasarruf
• Artırılmış azami yük kapasitesi
• Daha küçük motor kullanabilme imkanı
• Yan yüklemede kayışın e-koruma tarafı
yukarıda kullanıldığında da az iş kazası riski

• Dayanıklı iç içe geçmiş dokuma kontrüksiyonu

• Delinme ve yırtılmaya karşı yüksek direnç
• Daha uzun servis ömrü
• Daha az duruş süresi

• Yüksek mukavemetli dokuma kumaş tasarımı

• Minimum ön gerdirme gereksinimi duyan
düşük gerilimli kayış
• Tekrar gerdirme için düşük bakım süresi
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Taşıma tarafı: Emprenye kumaş, siyah
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Mukavemet katmanı: Polyester (PET) kumaş
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Çalışma tarafı: Emprenye kumaş, yeşil
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Temel teknik bilgiler
Tip
APH150HTS-E3

Kalınlık
mm

inç

N/mm

lbs/inç

Taşıma
yüzeyi rengi

4,7

0,185

11

63

Siyah

Burada verilen bilgiler hukuki beyan
veya garanti teşkil etmez ve önceden
bildirimde bulunulmaksızın değişebilir.
Lütfen ilgili ürün bilgi föylerinde
belirtilen özelliklere ve feragatnamelere
bakınız.

%1 uzama için gerilim kuvveti (serbest)

Daha detaylı bilgi için lütfen
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