SUPREME sērijas rullis
SUPREME sērijas lielas nestspējas konveijera ruļļi,
notutīgi pret koroziju un nodilšanu
www.rulmeca.com

PRIEKŠROCĪBAS UN IEGUVIMI:
● Galvenā SUPREME sērijas konveijera ruļļa priekšrocība – viegls kompozīta korpuss –
tērauda un HDPE cauruļu kombinācija. .
● Korpusa bāzes tērauda caurule nodrošina pietiekamu mehānisku stiprību lielām slodzēm.
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● Tērauda cauruli cieši ietver caurule no augsta blīvuma polietilēna (HDPE). Ciešu cauruļu
savienojumu nodrošina HDPE caurules robota iekšpuse un termiska karsēšana. Atdzisusi
HDPE caurule stingri nobloķēta uz tērauda caurules. HDPE caurules sienas biezums 12 mm,
ilgstoši izturīga, nodilumnoturīga un nav pakļauta korozijai. Ārējā virsma virpota un
slīpēta. Virsmai nepielīp pārvietojamais materiāls, minimāla iedarbība uz konveijera lentu.
● HDPE caurules materiāls satur oglekli, kas palielina pretestību pret ultravioleta stariem.

Divkomponentu kombinācija –
tērauds / HDPE

● Divkomponentu kombinācija – tērauda caurule / bieza HDPE caurule, kuras ir nekustīgi
savienotas, ievērojami paaugstina pretestību pret locīšanu, kā arī samazina konveijera ruļļa
svaru.
● Gultņu ligzdas no Izturīga polimēra ar stikla šķiedras piejaukumu. Tās ir cieši, nekustīgi bloķēti
ruļļa korpusā.
● Efektīvas trīspakāpju labirintblīves aizsargā gultņus.
● Liela diametra ārējais vāks – vairogs pret akmeņiem un sitieniem. Materiāls – polimērs,
stiprināts ar stikla šķiedru. Tam ir papildus aizsardzība pret putekļiem un ūdens

Radiālas restes stiprina gultņa ligzdu

šļakstiem – integrēta labirintblīve.
● Pateicoties SUPREME ruļļa visaugstākās kvalitātes materiāliem, kvalitatīvai montāžai,
vieglam kompozīta korpusam, vieglai rotēšanai, samazinās izdevumi ekspluatācijai,
remontiem, elektroenerģijas patēriņš.

Ārējais vairogs

Trīspakāpju
labirintblīve

Kompozīta korpuss:
HDPE / tērauds

Ārējais vairogs pret
akmeņiem un triecieniem

Efektīva gultņu aizsardzība

Papildus aizsardzība
pret putekļiem un
ūdens šļakstiem

Gultņa ligzda

Precīzi apstrādāta
tērauda vārpsta
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ĪPAŠĪBAS UN KVALITĀTE
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Korpusa / uzstādīšanas garums B/C=160/168; 200/208; 250/258; 315/323; 380/388; 465/473;
530/538; 600/608; 670/678; 700/708; 750/758; 800/808; 900/908; 950/958; 1000/1008;
1100/1108; 1150/1158; 1400/1408; 1600/1608; 1800/1808; 2000/2008; 2200/2208
Ruļļa nestspēja:

Gultņu blīvējuma
sistēma:

SUPREME konveijeru ruļļi paredzēti viedējai un lielai slodzei,
ruļļu korpuss un gultņu ligzdas nav pakļauti korozijai,
ultravioletam starojumam, nodilumizturīgs korpuss
Gultņu blīvējuma sistēma sastāv no ārēja vairoga ar dubulto labirinu,
iekšējās trīspakāpju labirintblīves, tas garantē lielisku ruļļu darbu jebkāda
veida piesaņojuma vidē

Materiāli:
Ruļļa korpuss.............................................................................. Kompozīts: HDPE / tērauds
Gultņu ligzdas.................................................................................. Triecienizturīgs polimērs

Pielietojums:

Cementa, betona, asfalta ražošana, smilts, ogļu, minerālmēslu,
šķembu, ķimikāliju, metāllūžņu, celulozes, koksnes šķeldas, zāģskaidu,
dārzeņu, graudu pārvietošana ostās, karjeros, noliktavās, rūpnīcās,
elektrostacijās, būvlaukumos, atkritumu pārstādes objektos un citur.
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