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Przeznaczony jest do transportu towarów o zwartej budowie i wadze do kilku tysięcy 

kilogramów.

Produkty transportowane są po wyznaczonej trasie na obracających się rolkach ustawionych 

równolegle. To urządzenie używane jest do przemieszczania materiałów o płaskiej, sztywnej 

budowie po równej i nieelastycznej powierzchni. Mniejsze elementy transportowane są 

dzięki korzystaniu z palet, płyt pokładowych lub specjalnych elementów transportujących.

Poza klasyczną wersją przenośnika posiadamy również przenośniki o budowie modułowej, 

która pozwala na wydłużenie pojedynczego przenośnika do 12m. Tego rodzaju budowa 

pozwala na rozdzielanie części przenośnika co ułatwia transport, montaż końcowy oraz daje 

możliwość dowolnego modyfikowania projektu w zależności od potrzeb produkcyjnych. W 

naszym asortymencie znajdują się moduły napędowe, transportowe i stoperowe.

Przenośnik rolkowy

niskie zużycie energii dzięki zastosowaniu centralnego 

sterowania,

niskie koszty eksploatacji,

szybki montaż na obiekcie,

cicha praca,

bezpieczeństwo użytkowania:

 osłonięcie części ruchomych i elektrycznych,

 wbudowane przejścia dla obsługi i operatorów,

 prowadzenie kabli w konstrukcji przenośnika.

Rodzaj rolek

Długość przenośnika niemodułowego

Długość przenośnika modułowego

Szerokość standardowa

Szerokość niestandardowa

Wysokość robocza przy standardowej konstrukcji przenośników roboczych  

Prędkość rolek (prędkość liniowa pakietu)

L

L

RL

RL

H

V

stałe (s); cierne (F)

do 6000 mm

do 12000 mm

600; 900; 1200 mm

do 2600 mm

300-950 mm

9-12 / min

DANE TECHNICZNE
* Podane wartości dotyczą urządzeń standardowych. 

Realizujemy projekty zgodnie ze specyficznymi wymaganiami klienta. 
Zalety przenośnika rolkowego:
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