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Expect results

Komponenty dla przenośników

Czyszczenie taśm – rozwiązania Trellex®



CzyszCzenie taśm -  rozwiązania trellex®

2

Wysoka efektywność eliminuje  
powstawanie ścierów
Parametrami, które wpływają na efektyw-
ność czyszczenia są przede wszystkim 
kąt styku skrobaka z taśmą, powierzchnia 
kontaktu oraz siła docisku przypadająca 
na jednostkę powierzchni. W skrobakach 
typu ABC parametry te zbliżone są w miarę 
możliwości do idealnych,  dlatego skrobaki 
te wykazują stałą i bardzo wysoką wydajność 
czyszczenia poprzez cały okres pracy. Aby 
zwiększyć efektywność skrobaka, ostrza  
podzielone są na segmenty, które poruszają 
się niezależnie od siebie. Eliminacja ścierów  
skutkuje niższym zużyciem przenośnika 
i jego elementów oraz redukcją kosztów 
sprzątania.

Skrobaki Trellex® do taśm
Ostrza dostosowane do wszystkich aplikacji dla uzyskania  
optymalnej wydajności

Dłuższa żywotność zapewnia niższe 
koszty w przeliczeniu na tonę przetrans-
portowanego materiału
Żywotność skrobaka jest bardzo zależna od 
jego wydajności. Materiał, który przedostaje 
się pomiędzy taśmą, a skrobakiem staję się 
przyczyną zwiększonego zużycia. Dzięki stałej 
i wysokiej efektywności czyszczenia, którą 
zapewniają skrobaki firmy Metso, ilość materiału 
pozostającego na taśmie za skrobakiem może 
być ograniczona do minimum. W konsekwencji  
jego żywotność wydłuża się co znacznie obniża 
koszty eksploatacji. Prosta konstrukcja skroba-
ków ogranicza zakres czynności obsługowych 
Jeżeli siła styku ostrza z taśmą pozostaje stała 
poprzez cały okres eksploatacji ostrza skrobaka, 
nie ma potrzeby ponownej regulacji napinacza 

Czyszczenie taśmy nie jest jedynie kwestią estetyki lecz istotnym 
czynnikiem osiągnięcia wydajności, bezpieczeństwa oraz efektyw-
ności transportu materiałów. Metso Minerals opracowało produkt do 
czyszczenia taśm zwany ABC – Absolute Belt Cleaning.  Naszym celem 
było dostarczenie rozwiązań technicznych zapewniających wysoką 
efektywność, długą żywotność oraz minimalne wymagania w zakresie 
obsługi. Przeprowadzone w ciężkich warunkach, długotrwałe testy 
potwierdziły wysoką jakość i niezawodność naszych produktów.

sprężynowego, co upraszcza obsługę. System 
czyszczenia taśm jest zaprojektowany do pracy 
w ciężkich i wymagających warunkach, a ostrza 
mają kształt, który zapobiegający obrastaniu 
materiałem.

Wysoka niezawodność podczas całego 
okresu eksploatacji skrobaka
Skrobaki typu ABC  wykonane są z poliuretanu, 
produktu firmy Trellex, który posiada bardzo 
wysoką odporność na ścieranie. Zastosowanie 
poliuretanowych ostrzy pozwala na wykorzy-
stanie agresywnego kąta natarcia bez ryzyka 
uszkodzenia taśmy. Specjalna konstrukcja 
ostrzy eliminuje konieczność stosowania  
metalowych wzmocnień. Ostrza mocowane są 
w specjalnie zaprojektowanej kasecie aluminio-
wej lub ze stali nierdzewnej. 

Ostrze typu ABC 95 zostało specjalnie opracowane dla 
efektywnego czyszczenia taśm w przemyśle papierniczym.
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Ostrze zbudowane z nieco twardszego poliuretanu o twardości  95° 
w skali Shore’a  A, specjalnie opracowane dla przemysłu papiernicze-
go i drzewnego. Twardszy materiał czyni ostrze bardzo efektywnym 
na taśmach, które stają się lepkie od żywic.

Skrobaki wstępne Trellex® Pre-Cleaner

Ostrza Trellex ABC 70 o unikalnej opatentowanej konstrukcji, 
zbudowane są z dwóch poliuretanowych materiałów o różnych 
stopniach twardości. Zewnętrzna powierzchnia ostrza zbudow-
ana jest z miękkiego materiału o twardości  70° w skali Shore’a 
A, zapewniającego znaczną odporność na ścieranie podczas 
gdy wewnętrzna powierzchnia ostrza zbudowana jest z tward-
szego materiału o twardości 65° wg Shore’a  D, nadającego ostrzu 
wymaganą sztywność.

To ostrze produkowane jest z odpornego na ścieranie poliuretanu 
firmy Metso o twardości 90° wg  Shore’a  A. Zapewnia on długą 

Ostrza charakteryzujące się długą żywotnością sprawdzają się zna-
komicie w zastosowaniach, w których transportowane są materiały 
abrazywne np. w kopalniach i kamieniołomach. Miękki materiał 
poliuretanowy tworzy krawędź dopasowaną do konturów taśmy 
zapewniając wysoką skuteczność również w aplikacjach mokrych. 
Dzięki profilowi o kształcie zębów piły, ostra krawędź czyszcząca 
może być zachowana przez cały czas pracy skrobaka.

Odporność na ścieranie jest niższa niż w przypadku ABC 70 i 90 ale 
żywotność jest dłuższa ponieważ materiały transportowane w tej 
gałęzi przemysłu nie są bardzo abrazywne.

PATENT

PENDING
ABC 70

ABC 90

ABC 95

żywotność oraz znajduje zastosowanie w przemyśle w średnio-trud-
nych warunkach pracy np. w kamieniołomach i w kopalniach.
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Podobnie jak ABC 70,  ostrza ABC 70-HD  zbudowane są z dwóch 
różnych materiałów poliuretanowych. Zewnętrzna powierzchnia 
ostrza zbudowana jest z miękkiego materiału o twardości  70° w 
skali  Shore’a A, posiadającego bardzo dużą odporność  na ścieranie, 
natomiast  wewnętrzna powierzchnia ostrza zbudowana jest z tward-
szego materiału o twardości 65° wg Shore’a D nadającego ostrzu 
wymaganą sztywność. 

Są to ostrza przeznaczone dla przenośników o dużej średnicy 
bębnów i wyższych prędkościach taśmy. Ostrze posiada długą 
żywotność więc znajduje zastosowanie w aplikacjach związanych 
z transportem materiałów abrazywnych np. w górnictwie.  Miękki 
materiał poliuretanowy tworzy krawędź dopasowującą się do kon-
turów taśmy, zapewniając wysoką wydajność również w aplikacjach 
mokrych.

Są to duże ostrza przeznaczone do pracy przy większych średnicach 
bębnów i większych prędkościach taśmy. Ostrze skrobaka ABC 90-HD 
produkowane jest z odpornego na ścieranie poliuretanu firmy Metso o 
twardości 90° wg Shore’a  A. 

Ostrza skrobaka są dostępne z końcówkami z węglików spiekanych, 
który jest bardzo odporny na ścieranie. Ostrza HMS zalecane są dla 
taśm transportujących ostrokrawędzisty materiał.
Mogą być także używane do aplikacji związanych z przenoszeniem 
materiałów abrazywnych np. w kamieniołomach i kopalniach.

Ostrza ABC 90-HD posiadają kształt, który  zabezpiecza aluminiową 
kasetę przed uszkodzeniami spowodowanymi odpryskującymi 
kamieniami. Napinacz sprężynowy S-HD wyposażony w sztywniejszą 
sprężynę zapewnia  właściwy docisk ostrza do taśmy.

Skrobaki powinny być instalowane pod kątem 90° w stosunku do 
taśmy/bębna, a napinacz sprężynowy typu S zapewnia odpowiedni 
docisk ostrza do taśmy. Skrobak wstępny Trellex ABC HMS nie jest 
zalecany do taśm z połączeniami mechanicznymi.

ABC 70-HD

ABC 90-HD

ABC HMS

PATENT

PENDING
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Skrobaki podtaśmowe Trellex® 

Czasem skrobak o prostej konstrukcji jest wystarczający do czysz-
czenia taśm w lekkich warunkach pracy. Skrobaki Trellex Easy Clean  
oraz jednoczęściowe ostrza PU są odpornymi na ścieranie ostrzami,  
przeznaczonymi do mniej wymagających aplikacji. Listwy czysz-
czące Easy Clean składają się z odpornej na zużycie gumy Trellex 60 
wzmocnionej warstwami polietylenu po obu stronach. Oznacza to, 
że kąt czyszczenia o wartości 90° może być utrzymany przez cały 

Skrobaki podtaśmowe mogą być użyte wraz ze skrobakami wstęp-
nymi dla osiągnięcia lepszej efektywności lub jako samodzielne roz-
wiązanie jeżeli przenoszony materiał jest miałki i stosunkowo suchy. 
Skrobak jest instalowany w odpowiedniej odległości od osi bębna. 
Skrobak typu T jest dostępny z dwoma różnymi materiałami ostrzy. 
Ostrze HMS posiada końcówki z węglików spiekanych charakteryzu-
jących się bardzo dużą odpornością na ścieranie i jest zalecane do 
aplikacji związanych z transportem  materiałów abrazywnych np. w 
kopalniach i kamieniołomach. 

Ostrze HS wykonane jest z hartownej stali.  To ostrze przeznaczone 
jest dla aplikacji gdzie przenoszone są materiały o mniejszej abrazyw-
ności np. w przemyśle papierniczym. Oba typy ostrzy osadzone są w 
korpusie gumowym, co pozwala na ich niezależne ruchy, a ponadto 
zapewnia optymalną efektywność czyszczenia. Skrobak typu T mon-
towany jest tak na przenośniku aby ostrza ustawione były prostopa-
dle do taśmy, a napinacz typu N lub N-HD zapewnia właściwy docisk 
ostrzy do taśmy. Skrobak typu T jest także doskonałym rozwiązaniem 
dla przenośników rewersyjnych.

okres eksploatacji, prowadząc do bardziej efektywnego czyszczenia 
taśmy niż w przypadku użycia listew wykonanych tylko z gumy. 
Jednoczęściowe ostrze PU produkowane jest z poliuretanu i posiada 
długą żywotność.  Oba skrobaki mogą być dostarczone w różnych 
szerokościach, wysokościach i długościach. Jako narzędzie dociskowe 
dla tych ostrzy może być użyta przeciwwaga, sprężyna elastomero-
wa lub metalowa.

T-Cleaner HMS and HS

Arm-Cleaner HMS and HS 

Trellex Easy Clean  
and One-piece PU blade

Skrobak ramieniowy, podobnie jak skrobak typu T może być użyty 
wraz ze skrobakiem wstępnym dla osiągnięcia lepszej efektywności 
czyszczenia lub jako samodzielne rozwiązanie jeżeli przenoszony 
materiał jest miałki i stosunkowo suchy. Czasami typ przenośnika, 
na którym skrobak ma zostać zainstalowany może zdeterminować 
wybór pomiędzy skrobakiem typu T, a skrobakiem ramieniowym. Z 
powodu różnic w konstrukcji, a także w systemach dociskowych, oba 
typy skrobaków mają różne sposoby mocowania. Skrobak ramienio-

wy jest odpowiedni dla taśm przenoszących materiał gorący.  Ostrze 
skrobaka jest dostępne w dwóch różnych wariantach – podobnie jak 
w skrobaku typu T. Oba typy ostrzy osadzone są w korpusie gumo-
wym, co pozwala na niezależne ruchy ostrzy, a ponadto zapewnia 
optymalną efektywność czyszczenia. Ostrza skrobaka ramieniowego 
zachodzą na siebie co redukuje ryzyko powstawania smug materiału 
na taśmie. Napinacz sprężynowy typu S zapewnia właściwy docisk 
ostrzy do taśmy.
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 Unieść kasetę ze starymi ostrzami i wsunąć w to 
miejsce nową. Oto jak łatwa i szybka jest  wymiana 

ostrzy skrobaka – bez użycia narzędzi!

Akcesoria

Korzyści 
System modułowy
System czyszczenia taśm firmy Metso jest wydajnym sposobem utrzymy-
wania czystości przenośników taśmowych. Rama skrobaka podobnie jak 
i elementy mocujące produkowane są ze stali malowanej proszkowo w 
celu zabezpieczenia przed ścieraniem i korozją. System czyszczenia taśm 
jest dostosowany do większości typów taśm o różnych szerokościach. 
Poszczególne ostrza montowane są w kasecie z aluminium.

Szybka wymiana ostrzy
■	 Zluzować napinacz
■	 Usunąć sworzeń blokujący 
■	 Zastąpić kasetę ze starymi ostrzami  kasetą z nowymi ostrzami
■	 Założyć sworzeń blokujący
■	 Ustawić właściwą siłę dociskową

Adapter napinacza 
Napinacz sprężynowy typu S lub S-HD musi być użyty w celu pełnego 
wykorzystania skrobaka ABC. Adapter napinacza jest szybkim i nie-
drogim sposobem dla unowocześnienia starszej generacji napinaczy 
skrobaków Trellex wyposażonych w mechaniczny system dociskowy 
Pinloc do postaci nowoczesnego napinacza sprężynowego.

Uniwersalny zestaw montażowy 
Dla uproszczenia instalacji naszych skrobaków wstępnych, Metso 
opracowało uniwersalny zestaw montażowy. Ułatwia on pozycjono-
wanie osi skrobaka, co jest istotne ponieważ pozycja osi zapewnia 
wydajność, efektywność i długą żywotność skrobaka. 

Tylko cztery elementy
System modułowy składa się tylko  
z czterech części:

■	 Stalowa rama
■	 Profil aluminiowy
■	 Ostrza skrobaka
■	 Napinacz sprężynowy

Wymiana ostrzy jest szybka ponieważ urządzenie napinające nie 
musi być demontowane. Posiadanie w zapasie kompletnej kasety 
wraz z ostrzami redukuje czas przestojów oraz czyni obsługę bardziej 
efektywną. Kasety są także dostępne w wykonaniu ze stali nierdzew-
nej do pracy w środowiskach agresywnych.

1
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Skrobak wstępny
ABC 70

Skrobak wstępny
ABC HMS

Szer. taśmy
500-1200 mm
pojedynczy S

Szer. taśmy
1400-2000 mm

podwójny S

Prędkość taśmy

Szer. taśmy
650-1200 mm

pojedynczy
S-HD

Szer. taśmy  
1400-2400 mm
podwójny S-HD

Szer. taśmy  
500-1200 mm
pojedynczy S

Szer. taśmy  
1400-2000 mm

podwójny S

O
st

rz
a

Skrobak wstępny
ABC 90-HD

Skrobak wstępny
ABC 95

Skrobak wstępny
ABC 90

Przewodnik doboru narzędzi czyszczących Trellex® do taśm 
 - dla większej efektywności czyszczenia wstępnego i wtórnego

Metso oferuje kompletny zakres produktów do wstępnego i wtórne-
go czyszczenia taśm. Skrobak wstępny Pre-Cleaner w połączeniu ze 
skrobakiem typu T lub skrobakiem ramieniowym Arm-Cleaner jest 
najbardziej efektywnym rozwiązaniem dla taśm gładkich. Jeżeli wy-
magany jest skrobak pojedynczy, zalecany jest skrobak wstępny Pre-
Cleaner dla materiałów o większej granulacji, materiałów wilgotnych i 
lepkich. Skrobak typu T lub skrobak ramieniowy Arm-Cleaner stosuje 

Kompatybilność z  mech. połaczeniem 

Skrobak wstępny
ABC 70

Skrobak wstępny
ABC 90

Skrobak wstępny
ABC 95

Skrobak wstępny
ABC 90-HD

Skrobak wstępny
ABC HMS

Skrobak wstępny
ABC 70-HD

Skrobak wstępny
ABC  70-HD

Hartowana stal

Poliuretan

Końcówka z węglików

Gumowe/Plastikowe

Napinacz

Charakter obciążenia

Średnica bębna  napędowego

Zakres temp.

Zastosowania  
Podsumowanie

Szerokość taśmy

Szer. taśmy  
650-1200 mm

pojedynczy
S-HD

Szer. taśmy  
1400-2400 mm
podwójny S-HD

Skrobaki wstępne – zalecane do materiałów wilgotnych i lepkich oraz gruboziarnistych

Materiały abra-
zywne  np. w  

kopalniach, hutach 
i kamieniołomach, 
aplikacje wilgotne.

500–2000 mm

<3.5 m/s

-30 °C to +80 °C

Ø 350–600 mm

Średnie/Ciężkie

X

X

Lekkie/Średnie Specjalne Śr. ciężkie /
Bardzo ciężkie

Śr. lekkie /
Śr. ciężkie

Szer. taśmy
500-1200 mm
pojedynczy S

Szer. taśmy
1400-2000 mm

podwójny  S

Aplikacje 
przemysłowe, mniej 
abrazywne materiały 

np. w kamieniołomach 
i kopalniach.

500–2000 mm

<3.5 m/s

-30 °C to +80 °C

Ø 350–600 mm

Przemysł papierniczy, 
tartaki,  transport 

drewna.
Inne nieabrazywne 

materiały organiczne.

500–2000 mm

<3.0 m/s

-30 °C to +80 °C

Ø 350–600 mm

Szer. taśmy
500-1200 mm
pojedynczy S

Szer. taśmy  
1400-2000 mm

podwójny S

Większy skrobak do  
większych prędkości 

taśm transportujących 
materiały abrazywne 
np. w kopalniach, ter-
minalach węglowych. 

Aplikacje wilgotne.

650–2400 mm

3.0–6.5 m/s

-30 °C to +80 °C

Ø 600–1200 mm

Większy skrobak  dla  
taśm  o większych pręd. 
-  w aplikacjach kopalni-
anych transportujących 
materiał mniej abrazyw-
ny, węgiel brunatny oraz 

w term. węglowych.

650–2400 mm

3.0–6.5 m/s

-30 °C to +80 °C

Ø 600–1200 mm

Ciężkie

Węgliki spiekane  dla 
materiałów tnących i 
abrazywnych takich 
jak szkło, kruszony 

krzemień.
Materiały lepkie.

500–2000 mm

<3.5 m/s

-30 °C to +80 °C

Ø 300–800 mm

X X X X

X X X X

X

PATENT

PENDING

Nadaje się dla przen. rewersyjnych X

PATENT

PENDING

się dla materiałów suchych i drobnoziarnistych. Najlepszym rozwią-
zaniem dla przenośników rewersyjnych jest skrobak typu T. Dla taśm 
z progami transportujących materiał suchy najlepszym rozwiązaniem 
jest szczotka Trellex Belt Brush. Jeżeli nie mają Państwo pewności, lub 
jeżeli aplikacja wykracza poza zakres opisany w tabeli poniżej, prosi-
my skontaktować się z  firmą Metso Minerals (Poland) Sp. z o.o.
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Skrobak HMS typu T
 Skrobak HS typu T

Skrobak ramieniowy HMS
Skrobak ramieniowy HS

Listwa czyszcząca 
 EZ Clean

Jednoczęściowe 
ostrze PU

Szczotka do taśmy Belt 
Brush ABC 6-12

Szer. taśmy
500-1200 mm N

Szer. taśmy  
1400-1600 mm N-HD

Szer. taśmy  
1800-2000 mm  

Pinloc V

Szer. taśmy  
500-1200 mm N

Szer. taśmy  
1400-1600 mm N-HD

Szer. taśmy  
1800-2000 mm

Pinloc V

Szer. taśmy 
500-1200 mm
pojedynczy S

Szer. taśmy  
1400-2000 mm

podwójny S

Szer. taśmy 
500-1200 mm
pojedynczy S

Szer. taśmy  
1400-2000 mm

podwójny S

Przeciwwaga lub 
napinacz mechaniczny 

Skrobak typu T
ABC 70

Skrobak typu T
ABC 70

Skrobak wstępny
ABC 90

Skrobak  
ramieniowy HS

Jednoczęściowe 
ostrze  PU

EZ Clean Szczotka do taśmy 
Belt Brush 
ABC 6-12

Skrobaki podtaśmowe (wtórne) – zalecane dla materiałów suchych i miałkich

Średnie/Ciężkie

Aplikacje przemysłowe, 
mniej abrazy-

wne materiały np. w 
kamieniołomach i 

kopalniach

500–2000 mm

<3.5 m/s

-30 °C to +80 °C

NA

Nieabrazywne materiały 
organiczne. Przemysł 

papierniczy.

500–2000 mm

<3.0 m/s

-30 °C to +80 °C

NA

Lekkie Średnie/Ciężkie

Aplikacje przemysłowe, 
materiały abrazywne np. 

w kamieniołomach  i 
kopalniach

500–2000 mm

<3.5 m/s

-30 °C to +80 °C

NA

Lekkie

Materiały nieabrazywne, 
organiczne. Przemysł 

papierniczy.

500–2000 mm

<3.0 m/s

-30 °C to +80 °C

NA

Lekkie

Materiały nieabrazywne, 
organiczne. Przemysł 
papierniczy. Lżejsze 

warunki pracy.

300–1200 mm

<2.5 m/s

-30 °C to +80 °C

NA

Lekkie

Materiały nieabrazywne, 
organiczne. Przemysł 
papierniczy. Lżejsze 

warunki pracy.

300–1200 mm

<2.5 m/s

-30 °C to +80 °C

NA

Przeciwwaga lub  
napinacz mechaniczny

Specjalne

Suchy i drobny piasek 
oraz minerały. Materiały 
organiczne takie  jak pył 

drzewny i wióry drzewne.

500–2000 mm

<2.5 m/s

-25 °C to +40 °C

NA

Napinacz dla  
modularnej szczotki 

Belt Brush

X

X

X

X

X

X

X

X X XXX X

X X

 Prędkość taśmy [m/s] Twardość   Materiał  Metoda identyfikacji 
 <3,5 3,0-6,5 w skali Mohsa

    1 Talk, Grafit, Siarka, Mika,  Kruszy się pod naciskiem paznokcia
 Lekkie Średnio lekkie 2 Złoto Gips, Dolomit  Daje się zarysować paznokciem

    3 Kalcyt, Magnezyt  Daje się zarysować metalowym przed.
 Średnie Średnio ciężkie 4 Fluoryt, Magnetyt  Daje się łatwo zarysować nożem
    5 Apatyt, Granit, Piryt  Daje się zarysować nożem

    6 Feldspar, Basalt  Daje się trudno zarysować  nożem
    7 Quartz, Beryl  Rysuje szkło 
 Ciężkie Bardzo ciężkie 8 Topaz   Daje się zarysować kwarcem
    9 Corundum  Daje się zarysować diamentem
    10 Diamond  Nie da się zarysować

C
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en
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Nylon

X X
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do zabudowy niż inne typy napędów 
z silnikiem zewnętrznym. Zarówno 
wirnik silnika jak i przekładnia pracują w 
kąpieli olejowej. Olej jest syntetyczny i 
nie wymaga wymiany przed upływem 
10.000 godzin. Stopień ochrony silnika : IP 
66/67 co oznacza, że silnik jest efektywnie 
chroniony przed przedostawaniem się 
zanieczyszczeń. Prawie bezobsługowa 
konstrukcja zapewnia wysoki stopień 
bezpieczeństwa pracy.

Wysoka jakość i niska masa
Staranny dobór materiału, nowoczesne 
techniki montażu, wąskie tolerancje i skom-
puteryzowana kontrola zespołów zapew-
niają wysoki i wyrównany poziom jakości. 
Silnik jest wyważany dynamicznie i wypo-
sażony w zabezpieczenie przeciążeniowe 
oraz magnetyczny korek olejowy. Silnik 
charakteryzuje się niskim poborem mocy i 
wysoka sprawnością. Pokrywy silnika oraz 
inne elementy są wykonane z aluminium 
co redukuje masę o ok. 40% w porówna-
niu do wcześniejszych modeli. Ułatwia to 

Modułowa szczotka Trellex® Belt Brush ABC 6-12
Efektywne rozwiązanie dla czyszczenia taśm z progami

Modułowa konstrukcja szczotki zapewnia 
maksymalną elastyczność
Szczotka składa się z modułów o długości 
150 mm, które umożliwiają wymianę tylko 
tych  modułów, które są zużyte. Ułatwia 
to magazynowanie i zwiększa efektyw-
ność ponieważ moduł o jednej wielkości 
nadaje się do wszystkich szerokości taśm. 
Pierścień blokujący po każdej stronie 
modułu utrzymuje go na miejscu. Moduły 
posiadają elementy w kształcie zębów, 
które zachodzą na siebie umożliwiając 
wymianę wszystkich modułów od jednej 
strony. Moduły mają niska masę i mogą 
być łatwo przenoszone przez jedną osobę. 
Włosie jest ułożone we wzór litery „W”, 
co daje najlepsze własności czyszczące. 
Rdzeń szczotki jest nierdzewny i odporny 
na obrastanie materiałem. 

Hermetycznie zabudowany 
elektrobęben zapewnia najwyższą 
niezawodność
Szczotka jest napędzana elektrobębnem, 
który wymaga znacznie mniej miejsca 

Modułowa szczotka Belt Brush jest efektywnym rozwiązaniem dla czyszczenia taśm z progami. Taśmy 
przenośnikowe utrzymywane są w czystości, a powstawanie ścierów ogranicza się do minimum. Po-
woduje to obniżenie kosztów sprzątania i skrócenie czasu nieplanowanych przestojów. Szczotka do 
taśmy Belt Brush instalowana jest możliwie jak najbliżej bębna napędowego w miejscu gdzie taśma 
jest płaska. W przypadku taśm gładkich szczotka do taśm może być stosowana wraz ze skrobakiem 
wstępnym Trellex.  

instalację i wymianę elementów szczotki. 
W przypadku zastosowań w środowiskach 
agresywnych, silnik może być wykonany ze 
stali nierdzewnej.

Prosta i wytrzymała konstrukcja 
umożliwia szybką wymianę modułów 
szczotki
Całkowicie nowe rozwiązanie wieszaka 
jest wytrzymałe i zajmuje niewiele miej-
sca. Dostarczana konstrukcja jest wstępnie 
złożona w fabryce co ułatwia i przyspiesza 
instalację. Wysokość zawieszenia może 
być łatwo regulowana dla uzyskania wła-
ściwego kontaktu szczotki z taśmą. 
Przy wymianie modułów szczotki oś jest 
uwalniana tylko z jednej strony. Następnie 
silnik jest obracany tak aby było możliwe 
wyjęcie pierścienia blokującego modułu 
szczotki. Poprawiono przez to znacznie 
poziom bezpieczeństwa i skrócono czas 
wymiany.
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