
V L S Z
Vályús láncos szállító

Chain conveyors



Az általános szállítóberendezések közös hátránya, hogy a
szállítást követően a hézagokban anyagmaradványt találunk. A
jelenség vetőmag, illetve takarmánykeverő üzemekben nagy
problémát okoz.
Amennyiben a berendezést gyakran, különféle anyagok
szállítására kívánjuk használni, és megengedhetetlen az
anyagok keveredése, egymással való „beszennyezése” a VLSZ
kitűnő választás erre a célra.
A félkör alakú vályúval ellátott láncos kaparólapos berendezés
biztosítja, hogy a csökkenő mennyiségű szállítandó anyag
természeténél fogva összegyűljön a vályú alján és ezáltal
maradéktalanul eltávolításra kerül. Így a berendezés néhány
perces járatását követően új anyag szállítását végezheti.
A gumi kaparóelemek és az acéllemez vályú közötti csekély
súrlódás kedvező teljesítményveszteséget nagyobb szállítási
sebességet, és zajmentes üzemet eredményez. Az optimális
szállítási teljesítmény frekvenciaváltós, változtatható
fordulatszámú hajtóművel biztosítható. A horganyzott kivitelű
szerkezet időjárásálló, és kevés karbantartást igényel.

A common disadvantage of general conveyors is that material
residues are found in the gaps after transport. This phenomenon
is a major problem in seed and feed mixing plants.
If the equipment is used frequently for the transport of various
materials, and it is not permissible to mix and "contaminate" the
materials, VLSZ is an excellent choice for this purpose.
The semicircular chain elements ensures that the decreasing
amount of material to be transported accumulates at the bottom
of the trough and is thus completely removed. This allows you
to transport new material after a few minutes of running the
equipment.
The coefficient of friction between the rubber elements and the
sheet steel trough is low, resulting in favorable power loss at
higher transport speeds and noise-free operation. Optimum
transport performance can be ensured with a frequency
converter with variable speed drive. The galvanized construction
is weatherproof and requires little maintenance.

Típus
Type

Szállítási teljesítmény
Transport performance

Min hosszúság
Min length

Max hosszúság*
Max length*

Keresztmetszet
Cross section

Meghajtó teljesítmény
Drive performance

[t/h] [m] [m] [mm] [kW]
VLSZ 20 / VLSZ 30 20/ 30 1.7 25 216 x 250 1.1 - 4
VLSZ 40 / VLSZ 60 40 / 60 1.8 50 266 x 360 3 - 11

* Az elemek sorba kapcsolásával tetszőleges hosszúság érhető el!
Az adatok tájékoztató jellegűek! Pontos információért keresse cégünket bizalommal!
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