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Kompakt Spiral Yükseltici
Kompakt spiral yükseltici, üretim alanına erişiminizi
artırır ve yükseklik farklarını köprüleyerek ürünlerin
dikey yönde taşınmasına olanak tanır.
Benzersiz spiral şekli, piyasadaki yaygın diğer
çözümlerle karşılaştırıldığında %40 daha küçük
boyutuyla değerli zemin alanından tasarruf sağlayan
kompakt yapısının temel taşıdır. Tekli paketlerden
kalıplara ve karton gibi paketli ürünlerin taşınmasına
kadar geniş bir uygulama alanına sahiptir.
Spiral modülerdir ve ihtiyaçlarınıza uygun olarak kolayca
üretilebilir. Bir sürtünmeli yüzey zinciri ve düşük
sürtünmeye sahip ultra dayanıklı kayar rayı bulunur.
Spiral, üretim hattı planınıza uyması için altı farklı giriş
ve çıkış besleme yapılandırmasıyla gelir. Çözüm, birkaç
saat içinde kurulabilir ve sorunsuz çalışma, düşük
seviyede ses ve uzun bir servis ömrünü garanti eder.

AVANTAJLAR
• Yerden tasarruf sağlayan tasarım – değerli zemin
alanından tasarruf sağlar
• Kesintisiz – durdurma kaybı yok
• Standart FlexLink bileşenleri – kolayca entegre
edilebilir
• Hassas ürün taşıma
• Düşük işletme maliyeti
• Arızalar Arası Ortalama Sürenin (MTBF) Uzunluğu
• Kolay kurulum
• FlexLink Tasarım Aracını kullanarak mevcut veya
yeni bir sisteme hızlı eklenme
• Çevrimiçi sipariş verme
• Global destek ve kısa teslimat süresi

Kompakt spiral yükseltici, değerli zemin alanından tasarruf sağlar
Teknik özellikler
•
•
•
•
•
•
•
•

Dış çapı: Spiral çerçevesinde 585 mm
FlexLink standart bileşenleri
Her iki ucunda motor bulunan tahrik üniteleri
Çelik bilyeli rulmana sahip sürtünmeli yüzey zincir,
85 mm genişliğinde
Sabit hız: 10, 20, 30, 40, 50 m/dk
Ürün ağırlığı: maks. 1 kg/m
Düşük gürültü seviyesi: 50 m/dk'da <73 dB
Yumuşak çalıştırma ve motor koruması

Aşağıdaki özelliklerdekilerin yukarı veya aşağı
yönde taşınması için idealdir:
• 200×175×200 mm (U×Y×G) ölçülerine kadar olan
ürün boyutları
• Paketli veya paketsiz ürünler
• Ürün taşıyıcılar, yani kalıplar
• Küçük kutular ve kasalar

Kolay hat tasarım ve sipariş işleme
FlexLink Tasarım Aracıyla tek bir spirali veya
muhafazalara ve güvenlik koruyucularına sahip bütün
bir hattı kolayca tasarlayabilirsiniz. Tasarım aracı;
sürükle ve bırak işlevselliğine ve her bir bileşen de,
tasarım hatası riskini büyük oranda ortadan kaldıran
kendine ait zekaya sahiptir. Sipariş verme işlemi, dahili
FlexLink Çevrimiçi Mağaza bağlantısı sayesinde hızlı
ve kolaydır. Hızlı ve sorunsuz kurulum için anlaşılır
montaj çizimleri hazırlanabilir.
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