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Taśmy przenośnikowe
Jednolicie tkane

Światowy lider w produkcji taśm przenośnikowych
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• trudnopalność i właściwości antyelektrostatyczne 
spełniające najsurowsze wymagania 
bezpieczeństwa na świecie

• wyższa elastyczność ułatwiająca układanie w niecce 
i prowadzenie taśmy po jej zainstalowaniu 

• jednoczęściowy rdzeń jednolicie tkany, bez ryzyka 
rozwarstwienia przekładek

• okładki tworzące integralne spoiwo zapobiegające 
wszelkim rodzajom delaminacji taśmy

• wysoka odporność na rozdarcie wzdłużne

• bardzo dobre właściwości dynamiczne i statyczne 
połączeń wulkanizowanych

• doskonała współpraca złączy mechanicznych. 
• wysoka odporność na uszkodzenia będące

skutkiem uderzeń
• obojętność na szkodliwe działanie kwasu, wody, 

oleju, bakterii i substancji chemicznych
• wysoka odporność na zużycie krawędzi

Nasza oferta produktów, wiodąca na rynku pozycja, bazuje na szerokiej wiedzy z zakresu zastosowań
taśm przenośnikowych, produkcji tkanin i technologii polimerowych. już od ponad połowy wieku
wyznaczamy kierunki rozwoju całej branży. 

Taśmy jednolicie tkane (jednoprzekładkowe) firmy Fenner Dunlop, wybierane przez niezliczone zakłady
wydobywcze na całym świecie, cechują się wieloma znaczącymi zaletami, między innymi:

PRZENOŚNIKI - 
PODSTAWA DZIAłANIA
WSPółCZESNyCH KOPAlNI

ZAlETy TAŚM PRZENOŚNIKOWyCH
jEDNOlICIE TKANyCH

Ponad 60 lat doświadczenia w produkcji pasów
przenośnikowych, wiodąca pozycja w dziedzinie
innowacji i projektowania, produkcji, wdrożeń 
i pomocy technicznej oraz pełne oddanie w obsłudze
klienta sprawiają, że firma Fenner Dunlop to
najlepszy wybór w zakresie taśm przenośnikowych 
i związanych z nimi usług.

Firma Fenner Dunlop to największy na świecie
producent taśm przenośnikowych do zastosowań
wydobywczych i przemysłowych. Firma Fenner
Dunlop, posiadając dwanaście zakładów

produkcyjnych na pięciu kontynentach, osiągnęła
wyjątkową pozycję umożliwiającą świadczenie
najbardziej zaawansowanych usług związanych 
z taśmami przenośnikowymi dostępnymi
współcześnie.

Taśmy przenośnikowe jednolicie tkane firmy 
Fenner Dunlop produkowane są z zachowaniem
identycznych norm w Wielkiej Brytanii, Chinach,
Indiach, Południowej Afryce i Australii.

Bez wydajnych przenośników produkcja w kopalniach byłaby mocno utrudniona. Wydajność
przenośnika zależy głównie od bezusterkowości samej taśmy w całym okresie eksploatacji niezależnie
od stopnia trudności warunków w jakich jest użytkowana. Taśma musi być odporna na rozdarcia,
uderzenia, ścieranie, bakterie, kwasy, wodę i ogólne uszkodzenia mechaniczne.
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Pod wieloma względami rdzeń jest najważniejszym elementem
taśmy przenośnikowej, ponieważ zapewnia on wytrzymałość na
rozciąganie niezbędną do pracy obciążonego przenośnika 
i absorbowania siły uderzeń transportowanego materiału,
odpowiednią sztywność ogólną i poprzeczną niezbędną do
utrzymania ładunku oraz wytrzymałość niezbędną do utrzymania
śrub lub złączy mechanicznych. 

Rdzeń jednolicie tkany firmy Fenner Dunlop to wysoce
skomplikowana konstrukcja składająca się z osnowy przędzy
ryglowanej i przewiązywanej w jednolity materiał za pomocą
unikalnego systemu wiązania przędzy. Przędza osnowy
przenosząca obciążenie wykonana jest z nylonu lub poliestru,
natomiast przędza wątku z samego nylonu lub nylonu z bawełną.
Rozmaite kombinacje włókien syntetycznych i naturalnych
pozwalają uzyskać odporność na uderzenia, wydłużania taśmy,
elastyczności (w celu łatwego układania w niecce i współpracy 
z bębnami o małej średnicy), łatwość transportowania ładunku 
i wytrzymałość złączy mechanicznych. W razie potrzeby uzyskania
wyższej odporności na uderzenia można zastosować dodatkowe
warstwy osnowy. Możliwe jest też wykonanie dodatkowych
wzmocnień krawędzi.

Rdzeń jednolicie tkany jest w 100% impregnowany PVC tworząc
wykończony rdzeń. Unikalny system impregnacji stosowany przez
firmę Fenner Dunlop pozwala uzyskać odporność rdzenia na
działanie wilgoci, zanieczyszczeń, substancji chemicznych, bakterii
i olejów.

Niezliczone warianty konstrukcji rdzeni firmy Fenner Dunlop
pozwalają na określenie przez klienta użytkownika żądanych
wymagań dotyczących parametrów roboczych. Dzięki temu
gotowa, wykonywana na zamówienie taśma jest dokładnie
dostosowana do specyfiki konkretnego przenośnika. 

Po zakończeniu procesu impregnacji rdzenia nakładane są okładki
PCV, nośna i bieżna, chroniące rdzeń i pozwalające wydłużyć jego
okres eksploatacji.

Rodzaj, jakość i grubość okładek dostosowane są do konkretnych
wymagań klienta. 

Okładki PCV mogą być wykonane tak, aby spełniały dowolne
światowe normy dotyczące trudnopalności i zapewniać odporność
na inne substancje niebezpieczne, takie jak oleje i środki
chemiczne. Możliwe jest też zastosowanie składników specjalnych
zapewniających wyższą odporność na ścieranie lub wyższy
współczynnik tarcia.

W przypadku pracy taśmy na powierzchni lub pod ziemią i tam,
gdzie wymagany jest wyższy współczynnik tarcia, na taśmę
macierzystą wulkanizowane są okładki gumowe. Mogą być one
trudnopalne, jeśli jest taka potrzeba. W przypadku przenośników
krótkich, szybkich i o dużym nachyleniu (15-22 stopni), do
zastosowań o dużym obciążeniu na powierzchni i pod ziemią, 
w zakładach mechanicznej przeróbki węgla, koksowniach i do
transportu skał zaleca się stosowanie okładek z kauczuku
nitrylowego. 

Wykonywane na zamówienie taśmy Fenner Dunlop o małym
stopniu wydłużenia są również przydatne do wielu zastosowań
specjalistycznych, w tym do pionowych przenośników
kubełkowych i podobnych instalacji o ograniczonym naprężeniu.
Przy współpracy z inżynierami firmy Fenner Dunlop możliwe jest
zaprojektowanie i wykonanie na zamówienie innych taśm
dostosowanych do wymagań specyficznych zastosowań.
Zapewniony jest dzięki temu prawidłowy dobór konstrukcji taśmy 
i okładek. 

KONSTRUKCjA TAŚMy

RDZEŃ OKłADKI

ZASTOSOWANIA SPECjAlNE

Rdzeń jednolicie tkany przed
zaimpregnowaniem PVC Taśma wykończona PVCUnikalny system wiązania osnowy stosowany

przez firmę Fenner Dunlop 



Spełniając lub w wielu przypadkach przekraczając wymagania
światowych norm dotyczących trudnopalności i właściwości
antyelektrostatycznych, taśmy PVC są projektowane głównie do
stosowania w podziemnych zakładach górniczych. Skład mieszanki
PVC, przy grubości okładek do 4 mm może być dostosowany do
wymagań konkretnego zastosowania. Taśmy PVC cechują się
sprawdzonym, długim okresem eksploatacji w przemyśle
wydobywczym i w podobnych zastosowaniach, w których wysoka 
i ciągła wydajność zależy od niezawodności taśmy.

Okładki PVC zapewniają doskonałe właściwości czyszczące, co 
w połączeniu z zaletami rdzenia jednolicie tkanego tworzy taśmę
idealną do transportu węgla, potasu, fosforanów, nawozów
sztucznych, soli, gipsu i iłów oraz do zastosowań w przemyśle
drzewnym i innych dziedzinach wymagających przenoszenia
materiałów wilgotnych i lepkich.

Tam, gdzie wymagany jest wysoki stopień trudnopalności wraz 
z wyjątkowymi właściwościami okładek, stosuje się mieszanki
kauczuku syntetycznego. Idealnym rozwiązaniem jest wtedy taśma
PVG. Jest to taśma PVC z dodatkową pojedynczą lub podwójną
warstwą okładek z kauczuku nitrylowego, o grubości do 6 mm.
Główne zalety taśm PVG to wydłużony okres eksploatacji 
i możliwość stosowania przy wyższym stopniu nachylenia oraz
wyższych prędkościach. Stosowane są głównie w zbiorczych
przenośnikach chodnikowych i odstawach głównych oraz 
w elektrowniach i zakładach przeróbki mechanicznej węgla.

Tam, gdzie nie ma wymogu trudnopalności idealnym
rozwiązaniem jest taśma SR z okładkami gumowymi do transportu
materiałów ściernych lub minerałów trudnych. Wytrzymała okładka
gumowa o składzie zapewniającym maksymalną odporność na
ścieranie i grubości do 6 mm w połączeniu z rdzeniem jednolicie
tkanym impregnowanym PVC tworzą sprawdzone rozwiązanie
idealnie dostosowane do przenośników narażonych na silne
uderzenia, jak np. transport kruszywa i podobnych twardych 
i ostrych materiałów. 

PVC (FR) PVG (FRSR)

SR
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Konstrukcję rdzenia można dostosować do indywidualnych
potrzeb tak, aby uzyskać jedną lub więcej wymienionych cech:

• zwiększona wytrzymałość złącz przy wyższej 
prędkości/większym obciążeniu

• wyższa sztywność poprzeczna w celu zwiększenia odporności 
na przecięcia wzdłużne w przenośnikach o dużej 
pojemności/dużych nieckach

• wysoka odporność na rozdarcia i przedarcie, do 
zastosowaniach, w których trudno o wyrównanie i utrzymanie 
taśmy 

• zwiększona masa rdzenia pozwalająca na lepsze prowadzenie 
na przenośnikach pracujących po zakręcie, idealne do 
zastosowań, w których normalnie konieczne byłoby użycie 
taśmy z rdzeniem stalowym (aby zapobiec unoszeniu się taśmy 
na konstrukcji w warunkach braku obciążenia) 

• możliwość pracy w temperaturach przekraczających 90°C 
(przyjęte ograniczenie dla konstrukcji standardowych)

• zwiększona ochrona przed zużyciem krawędzi w warunkach 
intensywnej eksploatacji i podobnych zastosowaniach.

W niektórych przypadkach wymagane jest użycie taśm
przenośnikowych o specjalnych właściwościach. Nasz posiadający
bogate doświadczenie zespół badawczo-rozwojowy zaprojektował
cały szereg mieszanek PVC dla okładek, z których wszystkie
dostępne są w wersji trudnopalnej, w tym:

• okładki łatwoczyszczące do przenoszenia wilgotnych i lepkich 
materiałów takich jak kreda, iły i węgiel brunatny

• wysoki współczynnik tarcia zapewniający lepsze prowadzenie na 
bębnach napędowych i prowadzenie ładunku na nachyleniach

• okładki do stosowania w niskich temperaturach i warunkach 
suchych

• okładki oporne na ług.

Taśmy o wysokiej widoczności (Hi-Vis) w kolorze żółtym
zapewniają wyższy stopień bezpieczeństwa i możliwość inspekcji,
szczególnie na przenośnikach pod ziemią. Lepsza widoczność
żółtych okładek znacznie poprawia dostrzegalność elementów
ruchomych przenośnika i jego konstrukcji w pobliżu taśmy, co
ułatwia inspekcję i sprawia, że sam przenośnik staje się lepiej
widoczny. Zalety taśm Hi-Vis zostały potwierdzone w praktyce
przez inżynierów w Wielkiej Brytanii, krajach skandynawskich 
i Kanadzie, gdzie uznano je za poprawiające bezpieczeństwo 
w pobliżu przenośników — obszarze szczególnej uwagi.

Taśmy Hi-Vis to innowacja będąca rezultatem dążenia do poprawy
bezpieczeństwa. Ich zalety są szczególnie przydatne 
w przenośnikach do transportu osób, ułatwiając dostrzeganie
krawędzi taśmy i ruchomych elementów przenośnika.

Taśmy dostępne są również w szeregu innych kolorów, co pomaga
w identyfikacji poszczególnych taśm.

RDZENIE O WłAŚCIWOŚCIACH
SPECjAlNyCH

HI-VIS

OKłADKI SPECjAlNE

TAŚMy PRZENOŚNIKOWE SPECjAlNE
- NA ZAMóWIENIE 



Legitymujące się przyznanym niezależnie certyfikatem ISO
9001:2008 Centrum doskonalenia stale poszukuje metod
usprawnień produktów i procesów, jednocześnie pracując nad
nowymi technikami produkcji i nowymi materiałami. Jego
personel to eksperci z zakresu inżynierii, chemii, polimerów 
i technologii włókienniczych.

Kluczowym zadaniem Centrum doskonalenia jest nieustanne
badanie produktów w celu zapewnienia zgodności z najbardziej
wymagającymi normami. Taśmy przenośnikowe, szczególnie te,
które używane są w podziemnych zakładach górniczych podlegają
rygorystycznym badaniom bezpieczeństwa na najbardziej
zaawansowanych technologicznie urządzeniach pomiarowych 
w celu sprawdzenia zgodności wszystkich taśm z najsurowszymi
wymaganiami. Nasze wewnętrzne badania właściwości
dynamicznych pozwala upewnić się, że każda taśma posiada
cechy odpowiednie do konkretnego przeznaczenia.

Wszystkie taśmy firmy Fenner Dunlop wytwarzane są zgodnie z
systemem zarządzania jakością zgodnym z normą ISO 9001:2008.
Częścią tego systemu jest kontrola za pomocą wszechstronnych
badań jakości wszystkich taśm przed opuszczeniem zakładu
produkcyjnego. 

Typowo badania obejmują:

• pomiary wymiarów fizycznych 
• wytrzymałość na rozciąganie osnowy i wątku
• wytrzymałość na rozdarcie
• wydłużenie
• przyczepność okładek
• badania bezpieczeństwa w mniejszej skali (badania 

laboratoryjne trudnopalności i antyelektrostatyczności)
• odporność na ścieranie 
• sztywność poprzeczna

Konieczne jest sprawdzenie, czy każda taśma będzie pracować
bezusterkowo w całym okresie eksploatacji i upewnienie się, że
zastosowana technika łączenia, za pomocą połączeń mechanicznych
lub wulkanizowanych zapewnia oczekiwaną jakość połączeń.

Nasz ośrodek badawczy
wyposażony jest w szereg
urządzeń do prób:

• badania dynamiczne zarówno 
samej taśmy jak i metody 
łączenia

• symulacji problemów w 
miejscu pracy

• oceny pracy w nieckach/punktu przejścia
• badań i oceny nowych materiałów i produktów
• specyficznych badań taśm zgodnie z indywidualnymi 

wymaganiami klientów.

Nasz zakład w Wielkiej Brytanii to światowe centrum
doskonalenia taśm przenośnikowych jednolicie tkanych firmy
Fenner Dunlop stanowiące przyczółek badań i rozwoju.

BADANIE jAKOŚCI
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Ryzyko związane z możliwością
zablokowania się taśmy przy
pracującym bębnie lub krążniku
i wynikającym z tego
nagromadzeniem się ciepła ze
źródła tarcia. 

Badany fragment taśmy
odpowiednio zamontowany 
i naprężany wokół pracującego
bębna stalowego symulując zablokowanie się pasa. Badanie trwa
przez określony czas przy określonych wartościach naprężenia lub
do zerwania taśmy. Rejestrowana jest obecność płomienia, żaru lub
ich brak, mierzy się też temperaturę bębna napędowego. Badanie
jest przeprowadzone w warunkach braku powietrza lub obecności
cyrkulacji powietrza. Jest to badanie, które prawdopodobnie jest
najważniejszym pojedynczym czynnikiem mającym wpływ na
bezpieczeństwo w zakładach wydobywczych w zakresie ochrony
przeciwpożarowej przenośników. 

2. lABORATORyjNy TEST PłOMIENIOWy

Ryzyko zapłonu znaczącego fragmentu taśmy przenośnikowej
przez względnie małe źródło zapłonu. 

Zagrożenie tego rodzaju z reguły
bada się przez przyłożenie
małego płomienia z palnika typu
Bunsena i obserwowanie efektów.
Rejestrowany jest czas
całkowitego samoczynnego
wygaszenia płomienia lub żaru.

Ryzyko rozprzestrzenienia
pożaru przez taśmę zapaloną
od dużego źródła ognia w inne
miejsca (często nazywane
propagacją pożaru).

Jest to zagrożenie, które można
ocenić jedynie za pomocą próby
symulacji pożaru w chodniku, 
w której używa się fragmentu
taśmy przenośnikowej na stojaku stalowym umieszczonej 
w obudowie o określonych wymiarach. Przez obudowę przepływa
ciągły strumień powietrza a próbka taśmy zostaje poddana
źródłowi ognia z jednego końca za pomocą palnika gazowego
przez określony czas. 

Po odjęciu źródła płomienia długość nieuszkodzonej taśmy jest
poddawana pomiarom fizycznym i obliczeniom matematycznym.
Stanowisko do badań firmy Fenner Dunlop zostało wykonane
zgodnie z normą EN 1288-1 (część 6) dotyczącą badań propagacji
pożaru na średnią skalę i jest to jedyne takie stanowisko działające
w Wielkiej Brytanii. 

4. BADANIE ANTyElEKTROSTATyCZNOŚCI
Możliwe nagromadzenie 
i późniejsze rozładowanie
ładunków elektrostatycznych
na pracujących przenośnikach.

Oporność elektryczna określana
jest przez przepuszczenie prądu 
o określonym napięciu między
elektrodami umieszczonymi na
powierzchni taśmy. Uznane
międzynarodowo kryteria akceptowalnej przewodności
elektrycznej to maksymalna oporność 3,0 x 108 omów (300
megaomów). Mieszanki PVC i kauczuku firmy Fenner Dunlop są tak
dobrane, aby zapewnić odpowiednią przewodność elektryczną
zapobiegając nagromadzeniu się ładunków elektrostatycznych.

Podejście firmy Fenner Dunlop do badań bezpieczeństwa i trudnopalności opiera się na założeniu, że
taśma nigdy nie może być przyczyną pożaru, powinna być niepalna, a w przypadku zapłonu ze źródła
zewnętrznego nie powinna przyczyniać się do rozprzestrzenienia ognia.

Ponieważ wymagania co do odporności ogniowej są różne w różnych krajach, taśmy mogą być
wykonane tak, aby spełniać każdą normę bezpieczeństwa pożarowego obowiązującą na świecie.
Badania taśm przenośnikowych w celu określenia ich zgodności z normami bezpieczeństwa
pożarowego związane są z czterema szczególnymi zagrożeniami.
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Taśmy firmy Fenner Dunlop są zgodne z wymaganiami w zakresie
bezpieczeństwa obowiązującymi w krajach o najbardziej znaczącym
wydobyciu i zatwierdzone przez odpowiednie władze lokalne, w tym:

KRAj STOSOWANA NORMA 

Australia AS 4606
Białoruś MI 600024712.001-2007
Kanada CSA M422-M12
Chiny MT914 
Czechy CS EN 14973 C1
Niemcy DIN EN 14973 C2
Indie IS3181
Włochy UNI EN 14973 C1
Norwegia NS EN 14973 C1
Polska PN EN 14973 C1 + PN-93-05013
Portugalia IPQ EN 14973 C1
Południowa Afryka SABS 971
Hiszpania UNE EN 14973 C1
Rosja PD03-423-01
Turcja TS EN 14973 C1
Wielka Brytania BS EN 14973 C1
Ukraina GSTU 12.0018579.001-99
Stany Zjednoczone MSHA Tytuł 30 Część 14 oraz MSHA 2G 

Taśmy firmy Fenner Dunlop są zgodne z wymaganiami dyrektywy
94/9/WE dotyczącej urządzeń i systemów ochronnych
przeznaczonych do stosowania w przestrzeniach zagrożonych
wybuchem (ATEX).

Zgodnie z wymaganiami naszych głównych klientów, procedury
planowania, projektowania, produkcji i kontroli jakości w firmie
Fenner Dunlop uzyskały certyfikat ISO 9001:2008,
międzynarodowej normy oceny systemu zapewnienia 
jakości produkcji.

System, który uzyskał certyfikat na podstawie powyższej normy
został zaakceptowany przez amerykańską Komisję do Spraw
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Zakładach Wydobywczych.
Podobną ocenę firmy Fenner Dunlop przeprowadził kanadyjski
Departament Federalny Energii, Wydobycia i Zasobów Naturalnych
na zgodność z normą CAN3Z299, 1-78 Wymagania dotyczące
programów zapewnienia jakości oraz hiszpański urząd LOM.

OZNACZENIE
TAŚMy

OSNOWA
WyTRZyMAłOŚĆ

WĄTEK
WyTRZyMAłOŚĆ

N/mm

GRUBOŚĆ
TAŚMy*

mm

MASA
TAŚMy*

kg/m2

MINIMAlNA ZAlECANA
ŚREDNICA BęBNóW

Wysokie naprężenie mm          Niskie naprężeniefuntów/cal N/mm

3500
4000
4500
5000
6000
6500
7000
8000
9000

10000
-

12000
-

15000
18000

630
710
800
875

1000
1140
1250
1400
1600
1800
2000
2100
2500
2625
3150

275
300
300
300
350
350
350
350
425
425
425
425
425
425
400

8.1
8.3
8.5
8.8
9.4
9.5

10.4
10.5
11.9
12.9
13.9
13.9
14.9
14.9
20

10.5
11.0
11.1
11.2
11.9
12.0
12.2
13.2
14.8
16.1
17.6
17.6
18.6
18.6
22.6

400 
400
500
500      
630
630
750
750
800
800

1000
1000
1250
1250
1500

315
355
355
355
400
400
450
450
600
600
750
750
800
800

1000

* Wartościi nominalne dla określonych konstrukcji taśm z okładkami 1+1 PVC
Arkusze danych dla taśm dowolnego typu dostępne są na życzenie klienta. W przypadku grubszych okładek należy dodać 1,3 kg/m2/mm dla PVC 
lub 1,4 kg/m2/mm dla okładek z kauczuku nitrylowego. 

BEZPIECZEŃSTWO ZAPEWNIENIE jAKOŚCI
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Taśmy przenośnikowe jednolicie tkane firmy Fenner
Dunlop przeznaczone do pracy pod ziemią mogą być
wykonane zgodnie z dowolnymi, mającymi
zastosowanie, normami międzynarodowymi

BEZPIECZEŃSTWO I ZAPEWNIENIE jAKOŚCI



Taśmy mogą być produkowane zgodnie z rozmaitymi
wymaganiami w zakresie rozciągania w oparciu o osnowę
poliamidową (nylon) lub poliestrową. Na niektórych rynkach
preferuje się podawanie wytrzymałości na rozciąganie 
w funtach/cal szerokości podczas gdy na innych preferowana jest
nomenklatura ISO wyrażona w N/mm. W tabeli na stronie 8
zamieszczono typowe wartości minimalnej wytrzymałości osnowy 
i wątku, grubości taśmy i masy dla niektórych rodzajów taśm, przy
okładkach 1 mm PVC. W przypadku grubszych okładek należy
dodać 1,3 kg/m2/mm dla okładek PVC lub 1,4 kg/m2/mm dla
okładek z kauczuku nitrylowego.

Dostępne są też inne konstrukcje, o parametrach wyższych niż
zamieszczone w tabeli. Dotyczy to przede wszystkim
wytrzymałości wątku, gdzie jest zalecenie stosowania specjalnych
konstrukcji i przędzy w celu poprawy właściwości takich jak
zwiększenie wytrzymałości połączeń, zwiększone obciążenie 
i stabilność wątku.

Użycie przędzy specjalnych może spowodować zwiększenie masy 
i grubości taśmy, co może mieć krytyczne znaczenie dla wysyłki lub
transportu podziemnego. Należy w każdym takim przypadku
skonsultować się z inżynierem firmy Fenner Dunlop.

Możliwa jest produkcja taśm o szerokości do 2000 mm. Mimo, że
zalecamy klientom stosowanie wartości ISO oznaczeń szerokości,
możliwe jest wykonanie taśm o szerokości niestandardowej.
Możliwe jest również zamówienie taśm ciętych wzdłużnie. 

Przy obliczaniu grubości okładek należy uwzględnić masę tkaniny
w rdzeniu jednolicie tkanym i własności zapewniane przez grubszy
rdzeń w porównaniu z gumowymi taśmami przekładkowymi. 
Z tego powodu możliwy jest dobór okładek o mniejszej grubości 
w porównaniu z taśmami przekładkowymi. Zwiększona gęstość
materiału włókienniczego w rdzeniu jednolicie tkanym zapewnia
doskonała nośność urobku i odporność na uderzenia. 

Należy pamiętać o tym, że mniejsza masa taśmy może być zaletą 
w przypadku długich przenośników, pozwalając zmniejszyć zużycie
energii. Przenośniki wznoszące o dużym kącie nachylenia mogą 
z powodu nachylenia wymagać zwiększenia mocy, czego można
uniknąć starannie dobierając taśmę w celu zminimalizowania jej
masy, co pozwoli uzyskać znaczące oszczędności, np. w
przenośnikach chodnikowych. 

Podane średnice bębnów to minimalne wartości ogólnie zalecane.
Przy uwzględnieniu konkretnych informacji na temat konfiguracji
kątów opasanie, naprężeń, prędkości roboczej taśmy i metody
łączenia, możliwe jest zastosowanie bębnów o mniejszej średnicy.

Klienci proszeni są o określenie maksymalnej akceptowalnej
średnicy i masy roli, dzięki czemu taśmy mogą być dostarczane 
w możliwie najdłuższych odcinkach, aby uniknąć zbędnego
łączenia. Taśmy mogą być (z uwzględnieniem zasad
bezpieczeństwa obowiązujących w zakładzie produkcyjnym)
produkowane dla dowolnych średnic roli, umożliwiając
dostosowanie do wymagań transportowych i montażowych.

W razie potrzeby możliwe jest dostarczenie roli nawijanych
pojedynczo, podwójnie lub podwójnie specjalnie, również 
z zainstalowanymi połączeniami mechanicznymi. Krótsze taśmy
mogą być łączone w pętle w ramach procesu produkcji.

Związek między długością roli a jej średnicą określa następujący
wzór:

W którym,

Unikalna konstrukcja i proces produkcji taśm jednolicie tkanych
pozwala zminimalizować zjawiska rozciągania zarówno trwałego
jak i elastycznego. Z uwagi na dużą ilość konstrukcji rdzeni
wykonywanych zarówno z włókien nylonowych jak i poliestrowych
wykazywanie wszystkich wartości rozciągania byłoby
niepraktyczne. Bardziej szczegółowe dane dostępne są na żądanie.

Przy zastosowaniu połączeń mechanicznych lub połączeń
wulkanizowanych powszechnie akceptowany jest współczynnik
bezpieczeństwa 10:1, jednakże po uzyskaniu niezbędnych
szczegółów dotyczących przenośnika możemy zaoferować
zalecane konstrukcje taśm i akceptowalne współczynniki
bezpieczeństwa dla każdego konkretnego zastosowania.

W temperaturach powyżej 90°C PVC mięknie i zmieniają się
właściwości taśmy. Dlatego nie zaleca się stosowania taśm PVC do
przenoszenia materiałów w wyższej temperaturze. Taśmy
standardowe można stosować w klimatach zimnych do -10°C. Tam
gdzie ma to zastosowanie, należy dostarczyć szczegółowe dane na
temat niskich temperatur, aby upewnić się, że wybrano taśmy 
o odpowiednim współczynniku tarcia i elastyczności.

Połączenia mechaniczne, zgodnie z życzeniem, klienta mogą, być
zamontowane fabrycznie. Prosimy o zaznaczenie tej informacji na
zamówieniu.

DłUGOŚĆ ROlIOZNACZENIE TAŚMy

ŚREDNICE BęBNóW

GRUBOŚĆ TAŚMy

MASA PASA

SZEROKOŚĆ TAŚMy
ROZCIĄGANIE TAŚMy

ROBOCZy WSPółCZyNNIK
BEZPIECZEŃSTWA

ZAKRES TEMPERATURy ROBOCZEj

ZAMONTOWANE ElEMENTy
POłĄCZENIOWE
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DANE TECHNICZNE

L = długość taśmy (m) d = średnica rdzenia (mm) 
D = średnica taśmy zwiniętej t = grubość taśmy (mm) 

w rolę (mm) K = 1275 (stała)

L =    D2 - d2 D =  √ (K x L x t + d2)
K x t



W tej metodzie używane są powszechnie stosowane prasy
wulkanizacyjne oraz mieszanki polimerowe zaprojektowane tak,
aby zapewnić maksymalną efektywność połączenia. Tego rodzaju
połączenia palczaste zapewniają wysoką skuteczność stosowania 
i wytrzymałość bliską wytrzymałości nominalnej taśmy.
Wulkanizacja na gorąco ma określone zalety, w tym:

• najwyższa możliwa wytrzymałość połączenia 
• mniejsze ryzyko rozdarcia w miejscu połączenia
• gładkie miejsce połączenia zapewnia dobrą współpracę ze 

zgarniaczami, Rolkami kierującymi oraz minimalne bicie
na bębnach i krążnikach

• mogą być stosowane w urządzeniach do automatycznego 
ważenia i separatorach magnetycznych

• mniej czynności obsługowych
• odporność na wilgoć i szkodliwe substancje chemiczne 
• najwyższa odporność na ścieranie
• łatwiejsze czyszczenie
• mniejsza przepuszczalność

Gruba warstwa rdzenia jednolicie tkanego o dużej zawartości
materiału włókienniczego w połączeniu z wyjątkową impregnacją
PVC powstającą w naszym unikalnym procesie technologicznym
pozwalają uzyskać doskonałe właściwości mocowania połączeń
mechanicznych. Dostępny jest szeroki wybór połączeń
mechaniczny odpowiednich do taśm przenośnikowych jednolicie
tkanych, w tym Mato, Goro, Titan oraz Flexco. Połączenia
mechaniczne są przydatne w następujących okolicznościach:

• częsta wymiana taśm
• taśmy i przenośniki są regularnie przedłużane 
• niezbędne jest wykonywanie połączeń awaryjnych i napraw
• ograniczone możliwości naprężenia taśmy przenośnika

Wymienione poniżej połączenia mechaniczne mogą być
instalowane dowolnie.

UWAGA: Wszystkie materiały polimerowe do wulkanizacji maja określoną czasowo przydatność stosowania. Większość materiałów cechuje się czasem
użycia około 6 miesięcy. Użycie przeterminowanych materiałów może obniżyć jakość połączeń. Przechowywanie w warunkach podwyższonej
temperatury może wydłużyć okres przydatności. Powyższe ostrzeżenie ma zastosowanie do wszystkich materiałów połączeniowych, niezależnie od
źródła i rodzaju taśmy. Z przyjemnością udzielimy dalszych informacji na temat właściwego przechowywania tego rodzaju materiałów.

Wszystkie połączenia mechaniczne należy zamontować zgodnie 
z instrukcją producenta

Taśmy przenośnikowe jednolicie tkane firmy Fenner
Dunlop mogą być łączone na dwa sposoby: przez
wulkanizację na gorąco - połączenia palczaste lub za
pomocą złączy mechanicznych

MARKA RODZAj
ZAKRES ROZCIĄGANIA

mm
GRUBOŚĆ

TAŚMy
mmmaks. N/mm maks. funtów/cal

U35A
U35
U37A
U37
U38A
U38
U65A
U65
U67A
U67
U68A
U68
H35A
H35
H37A
H37
MH22A
MH22B
MH25A
MH25B
MH27A
MH27B
MP27
MP28

2001
2002
2003

TIOH
TIR
TIO
TI4
T2

R5
R51/2
R6
F8
F9
F11
F12
F14

1050
1050
1400
1400
3500
3500
1250
1250
1400
1400
3500
3500
1050
1050
1400
1400
630
630
1050
1050
1400
1400
800
800

650
1400
3500

1250
1250
1400
1600
3500

800
114
140
800
1140
1140
1400
1400

6000
6000
8000
8000
20000
20000
7000
7000
8000
8000
20000
20000
6000
6000
8000
8000
3500
3500
6500
6500
8000
8000
4500
4500

3200
8000
20000

7000
7000
8000
9000
20000

4500
6500
8000
4500
6500
6500
8000
8000

5-9
7-11
8-12
8-12
10-14
12-15
15-18
6-10
8-12
10-14
12-15
15-18
6-9
7-11
8-11
10-14
5-7
7-9
5-7
7-9
10-12
12-14
8-11
8.5-14.5

5-7
7-14
10-18

5-14
6-14
6-14
9.5-18
14-18

6-11
8-15
10.5-17
5-8
6-9
8-11
9-12
11-14

POłĄCZENIA PAlCZASTE
WUlKANIZOWANE NA GORĄCO

POłĄCZENIA MECHANICZNE
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łĄCZENIE TAŚM jEDNOlICIE TKANyCH

MATO

GORO

TITAN

FLEXCO
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Przed wysyłką taśmy są w 100% kontrolowane. W przypadku
ograniczeń co do wysokości, możliwa jest dostawa zwojów
podwójnych i specjalnych zwojów podwójnych. W tym momencie
można zamontować wybrane przez klienta połączenia mechaniczne.

Taśmy należy przechowywać zwinięte, osią centralną skierowaną
poziomo. Zwoje można składować jeden na drugim pod
warunkiem że nacisk nie powoduje zapadnięcia ani odkształceń 
w centralnej części zwojów znajdujących się poniżej.

Taśmy przenośnikowe należy przechowywać zgodnie z wytycznymi
zawartymi w następujących normach:- ISO 2230 - Guma
wulkanizowana – wytyczne przechowywania  ISO 5285 – Taśmy
przenośnikowe – wytyczne przechowywania i postępowania.

Należy zwrócić szczególną uwagę na poniższe aspekty.

Idealna temperatura przechowywania to poniżej 25° C, chociaż
dopuszczalne są temperatury do 40° C. Niskie temperatury nie
mają trwałego negatywnego wpływu na taśmy, jednak poniżej 0° C
stają się one sztywniejsze i należy zachować ostrożność podczas
ich przenoszenia i obsługi w tej temperaturze i poniżej. 
W przypadku wyjęcia zwojów z miejsca przechowywania w niskiej
temperaturze do użycia, przed rozpoczęciem ich eksploatacji
powinny one osiągnąć temperaturę około 20° C.

Taśmy przenośnikowe należy chronić przed bezpośrednim
oddziaływaniem promieni słonecznych i silnych sztucznych źródeł
światła o wysokiej zawartości promieniowania ultrafioletowego. 

Ponieważ ozon może być szczególnie szkodliwy dla gumy
wulkanizowanej, w pomieszczeniach służących do
przechowywania taśm nie powinny znajdować się żadne
urządzenia wytwarzające ozon, szczególnie urządzenia elektryczne
wysokiego napięcia, silniki elektryczne ani żadne inne urządzenia
wytwarzające iskry elektryczne lub ładunki elektryczne. Należy
wykluczyć obecność gazów palnych i oparów organicznych,
ponieważ mogą one zwiększać ilość ozonu poprzez reakcje
fotochemiczne.

Taśmy wymagające dłuższego przechowywania należy związać
opaskami stalowymi, z tworzywa sztucznego o wysokiej
odporności na rozciąganie lub tekstylnymi i osłonić tworzywem
wodoszczelnym. Rdzeń nawojowy drewniany lub stalowy 
o odpowiednich wymiarach należy podać na zamówieniu.

INSPEKCjA, PAKOWANIE I PRZECHOWyWANIE

INSPEKCjA KOŃCOWA PAKOWANIE

PRZECHOWyWANIE TAŚM
PRZENOŚNIKOWyCH

TEMPERATURA

ŚWIATłO

OZON



Aby umożliwić inżynierom firmy Fenner Dunlop sprawdzenie obliczeń 
i uzyskać informację na temat ekonomicznej i niezawodnej taśmy dla danego
zastosowania, należy podać wszystkie parametry przenośnika. Szczególnie
ważne są informacje o wymaganiach dotyczących wytrzymałości taśmy, jej
długości i szerokości oraz transportowanego materiału.

Jeśli znana jest wartość T1 (naprężenie na bębnie napędowym), należy jej
użyć jako podstawy wstępnego dobory taśmy. W przeciwnym aby
możliwe było obliczenie tej wartości, wypadku należy podać przynajmniej
informacje wymienione poniżej: 

Alternatywnie można użyć wartości mocy silnika napędowego jako
przybliżonego wskazania wraz z zadaną prędkością roboczą taśmy. Moc
rzeczywista zużywana podczas pracy z pełnym obciążeniem jest lepszym
wskaźnikiem niż moc zainstalowana. Pomocne są szczegółowe informacje
dotyczące transportowanego materiału i ogólnych warunków roboczych:

Aby właściwie dobrać taśmę należy uwzględnić następujące czynniki:
• wydajność taśmy
• wytrzymałość taśmy na rozciąganie
• wymagania wynikające z wielkości obciążenia i konstrukcji przenośnika

Wzory zamieszczone w tej publikacji pozwolą uzyskać stosunkowo dokładne
wyniki, jednak na całkowite zapotrzebowanie na moc mogą mieć dodatkowo
wpływ rozmaite inne, nie uwzględnione tutaj czynniki. Na przykład w zimie
może zachodzić potrzeba uwzględnienia dodatkowej mocy niezbędnej do
przezwyciężenia początkowego tarcia w krążnikach i układach przeniesienia
mocy. Zła konstrukcja punktów załadowczych i zużycie krążników również
spowoduje konieczność dodania mocy, oprócz powodowania
niepotrzebnego zużycia taśmy. Podobnie zamocowanie dużej ilości
zgarniaczy może wymagać niewielkiego zwiększenia zapotrzebowania na
moc, jak w przypadku instalacji typu tripper. Jeśli którekolwiek z
wymienionych czynników mogą mieć znaczenie, zaleca się skontaktować 
z firmą Fenner Dunlop celem uzyskania porady. 

Istnieje wiele podobnych wzorów do obliczania
wymagań co do mocy, z których każdy może być
stosowany pod warunkiem jego prawidłowego użycia.
Ważne jest jednak, aby nie próbować przenosić
współczynników i stałych ze źródeł innych niż niniejsza
broszura do wzorów firmy Fenner Dunlop, w przeciwnym
razie można uzyskać niedokładne wyniki. 

Zapotrzebowanie mocy do napędu
przenośnika stanowi sumę trzech odrębnych
składników:-
(a) Moc niezbędna do transportu 

urobku poziomo.

= 2,72 x L x F x (C+46) kW
1000

(b) Moc niezbędna do ruchu pustej taśmy.
= 9,81x F x G x (C + 46) x S      kW

1000
(c) Moc niezbędna do przenoszenia urobku.

= 2,72 x L x H           kW
100

F - Powszechnie stosuje się współczynnik
0,022, z możliwością zmniejszenia do 0,018
w przypadku stosowania przenośników
dobrze zaprojektowanych i właściwie
obsługiwanych lub zwiększenia do 0,030 w
przypadku instalacji niskiej jakości.

gdzie:-
Całkowite zapotrzebowanie na moc: =
(a)+(b)+(c) 
Jednak w przypadku transportu po upadzie
wartość (c) należy odjąć. Zanim możliwe
będzie określenie optymalnego rodzaju
taśmy dla danego przenośnika, należy
ustalić wartość naprężenia granicznego
(T1), a w tym celu niezbędne są
następujące informacje:

Maksymalne naprężenie, które musi wytrzymać wybrana taśma można
obliczyć na podstawie następującego wzoru:

gdzie:-
K = Współczynnik napędu (Tabela 4)    P =  całkowite zapotrzebowanie na 
S = Prędkość robocza taśmy (m/s) moc (kW)

Po obliczeniu tej wartości należy ją podzielić przez szerokość taśmy
(wyrażoną w metrach) tak, aby otrzymać wynik w kiloniutonach na metr.
Można wtedy wybrać odpowiedni rodzaj taśmy. Dobór taśmy oparty jest 
o tradycyjny współczynnik bezpieczeństwa 10:1, którego pomyślne efekty
potwierdza wieloletnie doświadczenie. W chwili obecnej jednak
nowoczesne włókna syntetyczne, zaawansowane konstrukcje taśm i
połączenia o lepszych parametrach pozwalają rozważyć możliwość
zmniejszenia współczynnika bezpieczeństwa w określonych
okolicznościach. Firma Fenner Dunlop z przyjemnością udzieli porady
dotyczącej konkretnej instalacji. Po wybraniu odpowiedniej taśmy 
należy sprawdzić średnice bębnów w odniesieniu do minimalnych
zalecanych wartości.

1. Wielkość materiału (maksymalny 
rozmiar bryły, stosunek miału
do brył)

2. Szczegóły załadunku 
(wysokość upuszczania, kierunek 
załadunku itp.)

3. Stan materiału (suchy/mokry, 
temperatura, itp.)

4. Dokładne właściwości materiału 
(gęstość, rodzaj - ostry lub 
zaokrąglony)

(1) Całkowite zapotrzebowanie na 
moc (kW)

(2) Szerokość taśmy (mm)

(3) Prędkość robocza taśmy (m/s)
(4) Rodzaj stacji napinającej
(5) Konfiguracja napędu

1. Odległość środkowa 
przenośnika (m)

2. Prędkość robocza taśmy (m/s)
3. Maksymalne obciążenie 

(t/godz.)
4. Szerokość taśmy (mm)
5. Transportowany materiał
6. Kąt niecki
7. Rodzaj napędu (liczba 

bębnów napędowych, kąt 
opasania, stal/powłoka 
gumowa), parametry stacji 

napinających (grawitacyjne, 
lub sztywne)

8. Zmiany netto wysokości 
(wznios lub upad między 
punktem załadunku 
a wysypem wyrażony 
w metrach) oraz nachylenie 
maksymalne (w stopniach)

9. O ile są znane, szczegóły 
krążników (rodzaj łożysk, wersja 
krążników, średnica krążników 
i ich rozstaw)

T1 =  K x P kN  
S        

C = Odległość środkowa (m)
F = Współczynnik tarcia (patrz niżej)
G = Współczynnik bezwładności (Tabela 3)
H = Zmiana wysokości (m)
L = Maksymalne obciążenie (t/godz.)
S = Prędkość robocza taśmy (m/s)

DOBóR TAŚM

OBlICZENIA NAPRęŻENIA TAŚMy

WSPółCZyNNIKI C

L
<50
80

100
200
500

1000
2000

4000+

C
2,50
1,92
1,78
1,45
1,20
1,09
1,05
1,03
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OBlICZENIA PARAMETRóW TAŚM

TABElA 2 Gęstość materiałów w
kg/m3

Popiół
(suchy/mokry) 
Asfalt
(zestalony/luzem)
Cement (luzem)
Kreda (sucha/mokra)
Ił (mokry)
Węgiel (urobek)
Węgiel (czysty)
Koks
Piasek 
Gips
Wapno (proszek)
Kamień wapienny
Torf
Fosforan (suchy)
Potas
Kwarc
Piasek
(suchy/mokry)
Żużel
Łupek
Siarka
Superfosfat
Wióry drzewne
Ścier drzewny

560/880

1900

1200/1360
1040/1360
1600
800
850
480
1440/1760
960/1280
960
1280/1750
320
1200
1390
1120/2240
1140/2080

1200/1440
1200/2400
960/1280
1000
300/900
480

TABElA 1 Współczynnik
wydajności taśmy 'B'’

SZEROKOŚĆ
TAŚMy

mm
WSPółCZyNNIK

400         
450         
500         
600        
650        
750        
800        
900        

1000       
1050        
1200       
1350        
1400        
1500        
1600       
1800       
2000       

50
68
88

125
150
202
230
300
375
420
555
725
790
910

1050
1365
1710



Kreator doboru taśmy do potężne narzędzie do modelowania matematycznego, używane przez inżynierów firmy Fenner Dunlop w celu sprawdzania zgodności
parametrów wybranego systemu przenośników z taśmami jednolicie tkanymi Fenner Dunlop. System oblicza wszystkie odpowiednie parametry, w tym wartości
naprężeń, zapotrzebowanie na moc, odległości przejść i maksymalne możliwości transportowe zgodnie z przykładem poniżej. Parametry prezentowane są 
w formie raportu, który można przekazać klientowi końcowemu w postaci pliku pdf lub wydrukowanego dokumentu. Prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy
Fenner Dunlop w celu uzyskania dalszych szczegółów. 

fennerdunlopeurope.com

PRZElICZANIE jEDNOSTEK - Przydatne narzędzie do
przeliczania jednostek metrycznych i angielskich.

Jardy na metry x 0,9144
Stopy na metry ÷ 3,28
Cale na milimetry x 25,4
funty/stope3 na kgm3 x 16,02
stopy/min na m/s ÷ 197
funt na kg ÷ 2,2046
ton/godz. na tonę brytyjską x 1,016

/godz.
konie na kW x 0,746
mechaniczne
lbf/in na N/mm ÷ 5,71
lbf na Niutony x 4,4482
kgf na Niutony x 9,81
funt/stopa na kgm x 1,49
stopa2 na m2 ÷ 10,76
kg/cm na N/mm x 0,981

TABElA 4 K 

KĄT
OPASANIA W
STOPNIACH

ŚRUBA CIęŻKOŚĆ

METALOWE POWLEKANE METALOWE POWLEKANE

180
200
210
220
240
250
270
300
360
420
430
450

2,00
1,87
1,81
1,76
1,66
1,63
1,55
1,46
1,34
1,25
1,24
1,22

1,84
1,72
1,67
1,60
1,55
1,50
1,45
1,37
1,26
1,19
1,18
1,16

1,64
1,54
1,50
1,46
1,40
1,37
1,32
1,26
1,18
1,13
1,12
1,11

1,52
1,44
1,40
1,37
1,32
1,30
1,25
1,20
1,13
1,09
1,08
1,07

TABElA 3 Współczynnik “G” 

SZEROKOŚĆ
TAŚMy

mm

ŚREDNICA KRĄŻNIKóW
102
mm

127
mm

152/168
mm

500
600        
650
750       
800        
900       

1000  
1050        
1200       
1350        
1400        
1500        
1600       
1800       
2000       

29
34
35
40
43
47
52
53
61
67

35
40
43
49
52
65
71
74
84
93
96

44
50
53
59
62
77
84
87

101
111
114
122
129
144 
157
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Kreator doboru taśmy - 1069 m x 1200 mm FR 10000 4 + okładki 2 mm

KREATOR DOBORU TAŚMy
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Oddanie klientom firmy Fenner Dunlop nie rozpoczyna się
ani nie kończy na sprzedaży wysokiej jakości taśmy
przenośnikowej. Dodatkowo oferujemy szeroki zakres usług.

SZKOlENIA
Szereg różnych procedur stosowanych do wykonywanych połączeń
taśm jednolicie tkanych, akredytowany nadzór i szkolenie, w siedzibie
klienta lub producenta pozwalają zapewnić łączenie taśmy w sposób
gwarantujący maksymalną wydajność.

AUDyTy ZAKłADóW I OBlICZENIA
Raporty dotyczące systemów przenośników, taśm i połączeń
wulkanizowanych lub mechanicznych, pomoc ekspertów 
w obliczeniach parametrów dowolnego przenośnika
niestandardowego.

PRóBy NISZCZĄCE I ANAlIZy
Nasze badania nowej taśmy są bardzo szeroko zakrojone. Możemy
również badać taśmy używane w celu określenia ich wydajności w
okresie eksploatacji. Fragment taśmy przesłany do nas może być
przebadany i poddany analizie w celu sprawdzenia całkowitej
wytrzymałości na rozciąganie oraz czy zachowane są oryginalne
parametry i ustalone współczynniki bezpieczeństwa. Oferujemy
również możliwość przebadania złączy wulkanizowanych 
i mechanicznych.

WUlKANIZACjA NA MIEjSCU
Wysoko wyspecjalizowane zespoły zajmujące się łączeniem taśm
posiadają pełne wyposażenie do wykonywania prac w dowolnym
miejscu na świecie, przy użyciu szerokiego wyboru naszych pras
wulkanizacyjnych.

MONTAŻ TAŚM
Oferujemy kompletne usługi montażu taśm lub ich segmentów 
i pomoc w doborze metod oraz ocenie ryzyka związanego 
z wymianą taśm.

POWlEKANIE BęBNóW
Zarówno na miejscu jak i w naszych warsztatach możemy
powlekać bębny gumą, poliuretanem lub materiałami
ceramicznymi o różnej konstrukcji i grubości, zarówno w 
wersji standardowej jak i ognioodpornej, metodą na zimno 
lub na gorąco.

MATERIAły DO POłĄCZEŃ
Dla każdej taśmy jednolicie tkanej dostępny jest specjalny zestaw
do wykonywania połączeń, zapewniający użycie tych samych
surowców co w procesie produkcji taśmy. Użycie zatwierdzonych
materiałów do połączeń i przestrzeganie zatwierdzonej procedury
łączenia pozwoli uzyskać najwyższa wytrzymałość połączeń 
i najwyższą wydajność roboczą taśm przenośnikowych.

ZWIjANIE TAŚM
Nasze fabryki posiadają odpowiednie urządzenia i możliwości do
zwijania taśm o maksymalnej szerokości 2 m. Taśmy mogą być
zwijane na wiele sposobów, w tym w zwoje podwójne i specjalne
zwoje podwójne tam, gdzie dostęp jest ograniczony, występują
ograniczenia co do wysokości lub wymiarów lub po prostu w celu
ułatwienia montażu. 

POłĄCZENIA MECHANICZNE 
Połączenia mechaniczne wybrane przez klienta lub dla niego
zalecane mogą być dostarczone i zamontowane na taśmach przed
dostawą taśm do klienta. Możliwe jest również przeszkolenie na
miejscu w zakresie odpowiedniego łączenia taśmy. 

WSPARCIE TECHNICZNE



Sól Drewno
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ZASTOSOWANIA
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Węgiel Potas

Gips Elektrownie

Duże nachylenia Transport osób
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