Taisnās strīpveida birstes ar PVC korpusu, ietvertu metāla profilā, birstes instalācijai

Standarta strīpveida birstes (STL)
Problēmas, ar kurām sastopamies ikdienā, ļoti bieži ir līdzīgas. Šā iemesla dēļ mēs turam mūsu noliktavā vairāk kā 6000 veidu vairāk pieprasītas
strīpveida birstes. Tas noz īmē īss piegādes laiks un zemas cenas.
Priekšrocības: ātrāks piegādes laiks uz zemas cenas; speciālās birstes, noturīgas pret augstām temperatūrām; uzticama aizsardzība pret piesārņojumiem.
Pielietošana:
D Noblīvēt savienojumus, vārtu, lūku, durvju spraugas un caurumus;
D Birstes sari, kā slīdelementi trauslo priekšmetu pārvietošanai;
D Ierobežot putekļu izmešus;
D Birstu galdi koka vai metāla detaļu pārbīdīšanai, pozicionēšanai;
D Eskalatoru sānu distanceri;
D Birstes strīpas kā gabalkravu konveijeru vadotnes, pozicionētāji un distanceri;
D Skrējejrullišu vadotnes ceļa tīrīšana;
D Kabeļu kanālu slēpšana, blīvēšana utt.
Daži standarta profili - standarta profila garums 1000 mm.
Birstes saru garums, diametrs un materiāls pēc izvēles: sintētiska - PA6, PA6.10, PP, PBT;
dabīgie sari - zirgu astri, kazas vilna, cūku sari, kaktusu šķiedra; nerūsējošā tērauda un misiņa stiepļu sari.
Birstes saru kūļu izkārtojums pēc izvēles rets, vidēji blīvs, maksimāli blīvs

STL-800D+C-S801 C-Track sistēmas birste –
ātrai birstes segmentu nomaiņai
Mēs rekomendējam C-Track sistēmu tur, kur birstes segmentus jāmaina
ātri un regulāri. Piemēram, ja birste ātri dilst vai nepieciešama birste ar
savādākiem raksturojumiem. Vienalga kāds ir iemesls, birsti ir viegli izņemt
no C-veida profila un ielikt citu. C-veida profils tiek piegādāts kopā ar jaunu
birsti. Profilu satandarta garumi: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 6000 mm.
Priekšrocības: vienkārša un ekonomiska sistēma. Birsti ir viegli izņemt no
C-veida profila un ielikt citu; ideāla sistēma, ja birstes segmentus jāmaina
ātri un regulāri; ātra adaptācija, mainoties ekspluatācijas apstākļiem
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Elektrostatiskās elektrības noņemšana
Elektrokabeļu un šļūteņu tīrīšana

Cauruļvadu un vārpstu vibrācijas
mazināšana

Vakuumsūkšana

Konveijeru malas

Vārpstcaurumu blīvēšana

Trauslo gabalkravu pārvietošana, pozicionēšana

