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Efektywne i równomierne podawanie
Paska, zwarta konstrukcja
Budowa moduowa
Mae zuycie powietrza
Bardzo niski poziom haasu

Wibracje w sáuĪbie przemysáu

System podajników wibracyjnych Netter
Seria LineDrive

System podajników wibracyjnych Netter
Seria LineDrive

System podajników wibracyjnych LineDrive skáada siĊ z nastĊpujących elementów:
rynna podajnika
wykonana przez klienta
lub zgodnie
z wymaganiami klienta,
páyta montaĪowa
(opcjonalnie),

LineDrive podpora NLD 25 A
jednostka napĊdowa
LineDrive,
napĊdzana przez
wibrator táokowy,

páyta podstawy
(opcjonalnie).

Podpora LineDrive jest niezbędna
w przypadku dłuższych rynien oraz
przy większych obciążeniach.

rynna

Zastosowanie
System LineDrive przeznaczony jest do
efektywnego poziomego transportu materiaáów
sypkich. Páaska konstrukcja (wysokoĞü
napĊdu 6,5 cm) umoĪliwia jego zastosowanie
w warunkach ograniczonej przestrzeni.
Budowa i zasada dziaáania
Tradycyjne ukáady podajników wibracyjnych
dziaáają na zasadzie podrzutu - podawany
materiaá przemieszcza siĊ do przodu
krótkimi skokami po parabolicznych torach.
W przypadku systemu LineDrive materiaá
Ğlizga siĊ po powierzchni rynny. Jest to
moĪliwe dziĊki zastosowaniu pneumatycznego
napĊdu liniowego. WydajnoĞü podawania
reguluje siĊ poprzez zmianĊ ciĞnienia
powietrza zasilającego, stosownie do
wáasnoĞci podawanego materiaáu.
Poáączenie wiĊkszej iloĞci napĊdów
LineDrive pozwala na wiĊksze obciąĪenie
rynny.
Poza wersjami standardowymi LineDrive
oferujemy równieĪ wersje specjalne,
dostosowane do wymagaĔ Klienta. Wszystkie
podzespoáy mogą byü zamawiane oddzielnie.

páyta montaĪowa

jednostka napĊdowa

páyta podstawy

podpora

Páyty montaĪowe
Páyty montaĪowe sáuĪą do mocowania
rynien podajnika do powierzchni jednostki
napĊdowej iáåÉDrive.
Páyty podstawy
Páyty podstawy sáuĪą do kompensacji
nierównoĞci
podáoĪa
i
zapobiegają
naprĊĪeniom w jednostce napĊdowej
iáåÉDrive.=
Dopuszczalne warunki pracy
Czynnik roboczy:
SprĊĪone powietrze lub azot (filtr d5Pm),
zalecane z mgáą olejową
Optymalne ciĞnienie robocze:
2 bar
Temperatura otoczenia:
o
o
od 5 C do 60 C
CiĊĪar bez rynny:
2,7 kg
Firma NetterVibration oferuje osprzĊt
niezbĊdny do montaĪu, instalacji i
sterowania wibratorów i odbijaków
pneumatycznych.
Netter oferuje rozwiązania.
Skontaktuj siĊ z naszymi
doĞwiadczonymi doradcami.

NetterVibration Polska Sp. z o.o.
Al. W. Korfantego 195 / 17
40153 Katowice
Tel. +48 32 2050947
Fax +48 32 2051572
www.NetterVibration.pl
info@NetterVibration.pl
NetterVibration
FritzUllmannStr. 9
55252 MainzKastel
Tel. +49 6134 29010
Fax +49 6134 290133
www.NetterVibration.com
info@NetterVibration.com
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