PREMIUM KONVEIJERU
KOMPONENTI
RUĻĻI:

ATRAŠANĀS PASAULĒ UN VIETĒJAIS SERVISS

VILCĒJRUĻĻI:
Tērauda ruļļi, ar gumijas gredzeniem
triecienizturīgie un atgriešanas ruļļi, tehno
polimēru ruļļi. Rulmeca ražotie ruļļi
tiek ražoti saskaņā ar visiem zināmajiem
nacionālajiem un starptautiskajiem
standartiem: ISO, UNI, DIN, AFNOR, FEM,
BS, JIS, SANS un CEMA.

GIRLANDES

Ražošana, pārdošana, serviss
Pārdošana, Serviss

TĪRĪTĀJI:
• PĀRVIETOŠANAS:
Fiksētie ruļļu grozu komplekti
• TRIECIENIZTURĪGIE:
Izmanto iekraušanas punktos
• ATGRIEŠANĀS: fiksētie atgriešanas
gorzi
• PAŠIZLĪDZINOŠIE:
Atrisina jostas novirzes problēmas,
pateicoties lielajam centrālajam rullim
un virzošajiem ruļļiem sānos.

Austrālija
Kanāda
Ķīna
Dānija / Zviedrija
Somija
Francija
Vācija
Indija
Indonēzija

Tīrīšanas iekārtas tiek izmantotas, lai
nodrošinātu rūpnīcas vispārējo efektivitāti un
samazinātu apkopes periodus. Cietā
tērauda skrāpji un poliuretāna tīrīšanas
līdzekļi ir labi pazīstami ar efektivitāti,
uzstādīšanas vienkāršību, projekta
vienkāršību un lietošanas ekonomiju.

Itālija
Polija
Dienvidāfrika
Spānija / Portugāle
Taizeme
Turcija
Apvienotā Karaliste
ASV
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RUĻĻU GROZI:

Rulmeca projektē un ražo vieglus un
lieljaudas vilcējruļļus, izmantojot augstākās
kvalitātes materiālus ražošanas procesā, kā
arī vismodernākās tehnoloģijas. Rulmeca
vilcējruļļi samazina troksni un vibrāciju,
veicina ilgāku konveijera jostas kalpošanas
laiku kā arī nodrošina zemākas lietošanas
izmaksas.

Vietējais tirdzniecības partneris

PĀRSEGI:

Piekarināmie girlandu komplekti nodrošina
plašas pārvietošanās iespējas un vienlaikus
nodrošina ātru uzstādīšanu un apkopi.
Piekaramo girlandu komplektus ir ātri un
vienkārši uzstādīt, kā arī ļauj to veikt,
neizslēdzot iekārtu.

Rulmeca pārsegi aizsargā lentes
konveijerus un aiztur putekļus un troksni
(pieejami no profilēta PVC un cinkota
tērauda).

ROLLKONS SIA
Gaismas iela 6-61, Ķekava, LV-2123
Tel +371 264 62 957, rollkons@apollo.lv
www.rollkons.lv

BERAMKRAVAS

RUĻĻI/SPRIEGOTĀJRUĻĻI
TRUMUĻMOTORI, VILCĒJRUĻĻI
UN KOMPONENTI

TRUMUĻMOTORI
VIETU TAUPOŠS DIZAINS:
piedziņas bloks un gultņi ir uzstādīti trumuļmotora korpusa
iekšpusē, tāpēc tas aizņem daudz mazāk vietas nekā parastais
piedziņas motors. Kompaktā izmēra un gludo līniju dēļ
trumuļmotors bieži nav redzams, jo tas ir paslēpts konveijera rāmī.

Trumuļmotori ir pieejami no Ø 138 mm līdz Ø 1000 mm ar daudzām pārklājuma
iespējām, lai nodrošinātu labu saķeri ar lentu, izturīgu piedziņu ar ilgu
kalpošanas laiku. Pilnībā slēgts: motors, pārnesumkārba un gultņi ir pilnībā
noslēgti tērauda apvalka iekšpusē. Trumuļmotoram ir droša un bezrūpīga
konstrukcija, kas iztur vissmagākos apstākļus un samazina ekspluatācijas
izmaksas.

tam nav nepieciešama cita apkope, izņemot ieteicamo eļļas
nomaiņu ik pēc 30 000 stundām standarta eļļas, 50 000 stundu
sintētiskās eļļas (tas ir gandrīz 10 gadus, ņemot 8 stundas darba
laiku dienā, 5 dienas nedēļā).

BERAMKRAVAS

DROŠĪBA:
Trumuļmotors, iespējams, ir viens no drošākajiem pieejamajiem
piedziņas veidiem, jo motors ir pilnībā noslēgts un ārējās vārpstas ir
nekustīgas.

ZEMĀKAS ENERĢIJAS IZMAKSAS
(EFEKTIVITĀTE):
Trumuļmotoram ir daudz lielāka pārvades efektivitāte no
elektrodzinēja līdz korpusam (trumuļmotora darba virsmai) nekā
parastajiem piedziņas motoriem, jo tam ir mazāki berzes zudumi,
un tāpēc mehāniskā efektivitāte var sasniegt līdz 97%. Enerģijas
ietaupījums līdz 35%, salīdzinot ar parastās piedziņas
konveijeriem.

SAMAZINĀTS TROKŠŅU LĪMENIS:
pateicoties pilnībā noslēgtajam korpusam un augstas kvalitātes
pārnesumiem, trumuļmotors darbojas gandrīz čukstu līmenī,
troksnis samazināts līdz minimālajam decibelu līmenim.
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BEZ APKOPES:

Mūsdienu preču un beztaras materiālu

Precismeca un Melco. Visi trīs

pārvietošanai ir nepieciešami mūsdienīgi

specializējas ilgstošas premium klases

izstrādājumi. Rulmeca dibināta 1962.

lentes konveijeru sastāvdaļu piegādē.

gadā, galvenā mītne atrodas Bergamo

Rulmeca grupas produkti tiek izstrādāti

(Alme), Itālijā un tā ir kļuvusi par vienu no

un ražoti lai apmierinātu visprasīgākos

pasaules vadošajiem konveijeru ruļļu /

izaicinājumus visiem beramkravu

spriegotājruļļu, trumuļmotoru, vilcējruļļu

apstrādes pielietojumiem.

un citu detaļu ražotājiem beramkravu
apstrādes nozarē.
1200 darbinieki septiņpadsmit ražošanas
un pārdošanas uzņēmumos visā pasaulē

TRUMUĻMOTORI

apkalpo klientus 85 valstīs. Šodien

ir projektēti un ražoti saskaņā ar Explosion ATEX direktīvu. II
grupas 3D kategorijas (putekļiem) zona 22.

Rulmeca grupas globālajā biznesā ietilpst
produktu zīmoli Rulmeca,

Klienti, oriģināliekārtu ražotāji,
inženiertehnikas uzņēmumi un

RISINĀJUMI JEBKURAI RŪPNIECĪBAI

OGĻU UN
LIGNĪTA IEGUVE

TĒRAUDA APSTRĀDE
UN ELEKTROSTACIJAS

PĀRSTRĀDE, DRUPINĀŠANA
UN SKRĪNINGS

SĀLS
UN CUKURA RŪPNĪCAS

OSTAS, IMPORTA
UN EKSPORTA TERMINĀĻI

CEMENTA RAŽOTNES,
KARJERI UN
TUNELĒŠANA

galalietotāji apstiprina Rulmeca kā vienu
no uzticamākajiem zīmoliem šajā nozarē.

RUĻĻI, SPRIEGOTĀJRUĻĻI UN
KOMPONENTI BERAMKRAVĀM

PSV SERIES
Piemēroti visiem beramkravu pārvades
pielietojumiem. Vārpstas diametrs no 20
līdz 50 mm. Korpusa diametrs no 63 līdz
219 mm

MPS SERIES
Vieglākas nestspējas konveijeriem ar lielu vai

CARRYING
SELF-ALIGNING
SET

vidēju ātrumu. Vārpstas diametrs 15mm
Korpusa diametrs no 50 līdz 102 mm

COVER

TRANSITION
TROUGHING
SET

MOTORIZED
PULLEY

PL-PLF SERIES
Vieglas nestspējas konveijeriem īpaši
korozīvos apstākļos
Vārpstas diametrs: 20 mm
Korpusa diametrs: no 89 līdz 140 mm

IMPACT
IDLER SET

ANTI
RUN-BACK
ROLLER

CARRYING
TROUGHING
SET

GARLANDS
SET

TOP SERIES
Vieglas un vidējas nestspējas
konveijeriem darbam agresīvos un
korozīvos apstākļos. Vārpstas
diametrs: 20 līdz 25 mm
Korpusa diametrs no 89 līdz 133 mm

SUPREME SERIES
HDPE rullis ar tērauda iekšējo korpusu,
paredzēts vidējas un smagas nestspējas
konveijeriem. Vārpstas diametrs no 25 līdz
40 mm. Korpusa diametrs no 102 līdz 178
mm

DSK SERIES
DEVIATION
PULLEY

Ļoti smagas nestspējas
konveijeriem. Vārpstas diametrs no
50 līdz 90 mm Korpusa diametrs no

SNUB
PULLEY

MAIN
CLEANER

TANGENTIAL
SCRAPER
(PRE-CLEANER)

133 līdz 219 mm

BTR SERIES
Rulmeca lentas izsekošanas rullis
nopietnu lentas novirzes problēmu
atrisināšanai bez iejaikšanās
konviejera struktūrā. Lentas platumam

RETURN/TAIL
PULLEY

no 450 līdz 2300 mm

TRIECIENIZTURĪGIE RUĻĻI

SNUB
PULLEY

PLOUGH
CLEANER

RETURN
SET

BELT
TRACKING
ROLLER

RETURN
ROLLERS WITH
RUBBER RINGS

RETURN
SELF-ALIGNING
SET

TENSION
PULLEY WITH
COUNTERWEIGHT

(IMPACT ROLLERS)

Tērauda korpuss ar gumijas gredzeniem
apkārt, šie ruļļi ir radīti, lai absorbētu beramo
materiālu triecienus.

RUĻĻU PAREDZAMAIS PIELIETOJUMS

ATGRIEZES RUĻĻI

(RETURN ROLLERS)

Atgriezes ruļļi palīdz novērst materiāla
uzkrāšanos, jo īpaši jostas centrā.

CEMENTS
KARJERI UN
OGLES
UN LIGNĪTS ŠAHTAS

RAKTUVES,

•••
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•••

MPS

•

•••

••

PL/PLF

•

•

•

PSV

VADRUĻĻI

(GUIDE ROLLERS)

TĒRUDA OSTAS UN
UN SPĒKA
OSTU
STACIJAS TERMINĀĻI

PĀRSTRĀDE,
SĀlS
UN CUKURA DRUPINĀŠANA
SKRĪNINGS
RŪPNĪCAS

••

•

•••

•

•

••

••

•••

•

TOP
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••
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Vadruļļi tiuek vertikāli piestiprināti

SUPREME

•••

•••

•••

•••

••

•••

konveijera sānos: to funkcija ir ierobežot

DSK

•••

•

••

•

•

•

jostas sānslīdi.

•

• •= Ieteicams

• ••

= Rekomendējams

Izvērtējot piemērotību ir jāņem vērā lietošanas slodze un vides apstākļi.

Ruļļu grozi un girlandes ir sertificēti saskaņā ar ATEX
94/9 / EK normām,
Eksplozijas grupa I kategorija M2 priekš raktuvēm,
Eksplozijas grupa II kategorija 2G gāzei un 2D putekļiem
Eksplozijas grupa II kategorija 3G gāzei un 3D putekļiem
(Zones 1, 2 gāzei Zones 21, 22 putekļiem).

ROLLKONS SIA
Gaismas iela 6-61, Ķekava, LV-2123
Tel +371 264 62 957, rollkons@apollo.lv
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