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Vieglajā rūpniecībā maksimāla telpas izmantošana ir 
viens no galvenajiem veiksmes faktoriem. Otrs faktors 
ir efektivitāte - tā palīdz samazināt izmaksas.

Interroll vieglā rūpniecības konveijers lieliski atbilst 
abām iepriekšminētajiem faktoriem.

Šis izmaksu un efektivitātes, viegli vadāmais 
risinājums ir balstīt uz vienkāršu dizainu un 
konstrukciju. Pateicoties gudrajai "ieslēdz un strādā" 
konstrukcijai, nav nepieciešama laikietilpīga montāža 
un konveijera jostas spriegošana. Josta ir nospriegota 
un ieregulēta. Konveijers pirms piegādes tiek 
iedarbināts un  pārbaudīts. Tas padara uzstādīšanu 
ātru un ērtu.

Atvieglinātā konveijera konstrukcija ir bez izvirzītām 
detaļām tādām kā reduktormotors, jo konveijers ir 
aprīkots ar kompakto Interroll trumuļmotoru. Unikālais 
jostas spriegošanas mehānisms ļauj ļoti ātri un viegli 
nomainīt jostu pat bez iepriekšējām zināšanām un 
iemaņām. Vieglās industrijas konveijers ir izveidots ar 
patentētām Interroll tehnoloģijām. 

Interroll Vieglās rūpniecības konveijers:      
Ietaupot telpu ietaupāt izmaksas
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Produkta pārskats: 
Tehniskie dati
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Tehniskie dati
Kravnesība līdz 50 kg/m
Jostas ātrums līdz 0.34 m/s, pārējie pēc pieprasījuma
Konveijera izmēri Garums C/C:  800 - 2980 mm, pārējie pēc pieprasījuma, 

Platums EL: 300 - 600 mm
Rekomendējamā minimālā attiecība Garums/Platums: 2

Slīpums uz augšu / uz leju Iespējams
Apkārtējās vides temperatūra +10° to + 40°C
Spriegums 1x230 V-50 Hz, 3x230-50 Hz, 3x400 V-50 Hz, 24V DC
Trumuļmotora diametrs 
Idler diameter 

Ø 80 mm vai Ø 113 mm
Ø 51 mm (Interroll sērija 1700)

Izmantotie materiāli

Rāmis, balsta kājas un profili 2 mm cinkots tērauds, S profils
Trumuļmotors Aizsargāts ārējais korpuss, gala un vārpstas nosegi no alumīnija
Spriegotājrullis Korpuss no cinkota tērauda, gala un vārpstas nosegi no tehnopolimēra 
Josta Melna PVC/PET, 2mm, 2-kārtas, pārējās pēc 

pieprasījuma,  Jostas iepriekšnospriegojums 
0.3 %

30C/C

C/C-333



Gala nosegi
Spriegotājruļļa un trumuļmotora 
aizsardzībai no apkārtējiem 
objektiem.

Ritentiņi
Izvēlei ir pieejami ritentiņi, lai 
darbotos mobilāk un elastīgāk. 
Grozāmais ritenis ar bremzi ir 
izgatavots no augstas kvalitātes 
sintētiskiem materiāliem un 
dubultiem lodīšu gultņiem.

Speciālās kājas
Paredzētas augstākai stabilitātei, 
izgatavotas no neizslīdošiem 
diskiem ar iespēju mainīt augstumu 
(86 mm). Tie ir izturīgi pret 
šķīdinātājiem, eļļu, smērvielām un 
citiem ķīmiskiem līdzekļiem.

Aksesuāri
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Siksnas 
regulēšana 
labajā pusē 
(kabeļa pusē)

Spriegotājrullis

Standarta jostas 
regulēšana 

kreisajā pusē 
(kabeļa pusē)

H
1

30
H

20.5 EL 22

Trumuļmotors

H in mm H1 in mm

Standarta kājas Speciālās kājas Ritentiņi
Ø 80 Drum motor   90 640 - 815 669 - 928 777 - 952
Ø 113 Drum motor 137 647 - 825 674 - 938 784 - 962



Viegli uzstādīt

Telpu taupoša konstrukcija                                

Efektīva piedziņa

Viegla pielāgojamība

Vienkārša jostas maiņa

Jostas spriegošana un ieregulēšana

Ieguvumi



Par Interroll

Interroll ir dibināts 1959. gadā un 
ir kļuvis par pasaules vadošo 
iekšējās loģistikas galveno 
produktu piegādātāju. Neatkarīgi 
no tā, vai jārīkojas ar kastēm, 
paletēm vai mīkstajām precēm, 
nevienam citam piegādātājam nav 
pieejams tik pilns produktu klāsts.

Tāpēc sistēmu integratori, 
oriģināliekārtu ražotāji un 
operatori izvēlas Interroll kā savu 
loģistikas biznesa partneri. Visā 
pasaulē.

Interroll globālais tīkls nodrošina 
ātru piegādi un izcilu servisu 
ikvienam klientam. Mēs 
iedvesmojam savus klientus un 
piedāvājam viņiem iespējas 
palielināt efektivitāti.

interroll.com

Interroll patur tiesības jebkurā laikā mainīt 
visu savu produktu tehniskās īpašības. 
Tehniskā informācija, izmēri, dati un 
raksturlielumi ir orientējoši.
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