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         PRZENOŚNIKI TAŚMOWE

Produkujemy dla Państwa przenośniki taśmowe 
idealne do transportu produktów o zróżnicowanych 
gabarytach i wadze.
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PRZENOŚNIKI TAŚMOWE

Produkowane przez nas przenośniki taśmowe odznaczają się wyjątkowo wytrzymałą i estetyczną 

konstrukcją powstałą na bazie konstrukcyjnych profili aluminiowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu 

technicznemu przenośniki te można łatwo dostosować do istniejących systemów, rozbudować 

i dopasować do różnorodnych konstrukcji maszyn i urządzeń. Wszystko to powoduje, że oferowane przez  

nas rozwiązania są nowoczesne i elastycznie dostosowane do potrzeb odbiorców.

EBS 40

 standardowa szerokość 100-800 mm

 obciążenie od 20 do 100 kg/m

EBS 80

 standardowa szerokość 200-1500 mm

 obciążenie do 150 kg/m

BUDOWA TRANSPORTERÓW TAŚMOWYCH

Prezentowane przez nas transportery składają się z ramy nośnej oraz konstrukcji 

wsporczej, która powstała na bazie właściwie dobranych profili aluminiowych. 

Występujący w przenośnikach taśmowych układ napędowy oraz taśma  

transportująca są dobierane indywidualnie do potrzeb Klienta. Dzięki takim 

możliwościom zapewniamy Państwu układy, które w pełni będą dostosowane 

do różnorodnych wymagań.

TYPY PRZENOŚNIKÓW TAŚMOWYCH:

kompletne rozwiązanie wyposażone w stelaż nośny i układ sterowania

przenośnik ze stelażem nośnym bez układu sterowania i zasilania

przenośnik przeznaczony do dalszej zabudowy

PRZENOŚNIKI TAŚMOWE WYKONUJEMY W ZALEŻNOŚCI OD WYMAGAŃ ODBIORCY JAKO:

NAPĘD TRANSPORTERA MOŻE BYĆ

REALIZOWANY PRZEZ:

centralny bezpośredni

końcowy pośredni

końcowy bezpośredni

końcowy z elektrobębnem



www.movlink.pl4

Przenośniki taśmowe proste budowane 

są w oparciu o każdą z oferowanych serii 

transporterów. Posiadają ramy nośne o szerokości 

od 60 do 1500mm. Ramy te wykonane są na 

podstawie, dedykowanych do tego celu,  

aluminiowych profili konstrukcyjnych kompatybilnych 

z istniejącymi systemami wiodących producentów.

Przenośniki taśmowe typu "Z" są to transportery 

pracujące jako wynoszące transportowane produkty 

w górę bądź sprowadzające je w dół. 

Cechami charakterystycznymi tego rodzaju 

transporterów jest fakt, że zarówno odbiór jak 

i podanie produktu odbywa się równolegle do podłoża, 

pomiędzy zaś tymi poziomami znajduje się część 

skośna. Przenośniki te budowane są przez naszą firmę 

na podstawie serii EBS 80.

Oferowane przenośniki tego typu posiadają stały 

kąt pochylenia, który waha się w granicach od 

0 do 450.

PRZENOŚNIKI TYPU „Z”

PRZENOŚNIKI PROSTE
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ROLKI TRANSPORTOWE

Przenośniki skośne rozumiane są dwojako:

Jako transportery o prostej budowie ramy nośnej, 

zamontowane na stelażu powodującym pochylenie 

trasy transportowej w taki sposób, że załadunek 

i rozładunek przenośnika znajduje się na różnych 

wysokościach.

Jako przenośniki, w których rama nośna zbudowana 

jest tak, że załadunek bądź rozładunek przenośnika 

odbywa się na części równoległej do podłoża zaś 

w dalszej części produkt transportowany jest na 

części skośnej.

Ze względu na to, że może dochodzić tu do zsuwania 

się transportowanych produktów konieczne jest 

użycie odpowiedniego rodzaju taśmy transportowej. 

Mogą być to taśmy o dedykowanej do tego celu 

strukturze, np. taśma o strukturze Super grip jak 

i taśmy wyposażone w kliny lub zabieraki.

Przenośniki te są to często stosowane rozwiązania 

w przypadku gdy po jednej stronie przenośnika 

znajduje się urządzenie o znacznie mniejszej wydajności 

niż urządzenie z którego oddawane są produkty na 

przenośnik. 

W celu minimalizacji ilości zajmowanej powierzchni 

podłogi budowane są w takim przypadku przenośniki 

wielopoziomowe. Wiele z takich aplikacji współpracuje 

z robotami, a to zaś wymaga od nas zaprojektowania 

i zbudowania odpowiedniego układu sterowania,  

a także zabudowy strefy pracy osłoną.

W zależności od aplikacji przenośniki te mogą zostać 

zbudowane na podstawie każdej z oferowanych serii 

transporterów.

PRZENOŚNIKI 
DWUPOZIOMOWE

PRZENOŚNIKI SKOŚNE
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ZESPOŁY PRZENOŚNIKÓW TAŚMOWYCH

Zdarzają się sytuacje gdy założonego zadania nie można zrealizować przy pomocy jednego transportera.  

W takich przypadkach konieczne jest wykonanie zespołu przenośników.

PRZYPADEK ZESPOŁU TRANSPORTERÓW MOŻNA ROZPATRYWAĆ DWOJAKO:

jako zespół napędzany jednym motoreduktorem zaś napęd pomiędzy kolejne transportery przekazywany jest przy 

pomocy różnego rodzaju przekładni pasowych, łańcuchowych itp.

jako wiele transporterów o odrębnych napędach, których współpraca realizowana jest przy użyciu odpowiednio 

zaprojektowanego układu sterowania.

Zespoły przenośników mogą współpracować 

z wieloma urządzeniami zewnętrznymi zarówno  

w części załadunkowej jak i rozładunkowej 

transporterów.

WYBÓR STEROWANIA
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PRZENOŚNIKI TAŚMOWE

WYBÓR TYPU TAŚMY I WYKOŃCZENIA

WYBÓR STEROWANIA

WYBÓR RODZAJU STELAŻA WSPORCZEGO

WYBÓR TYPU NAPĘDU

KLINY FALE BOCZNE ZABIERAKI

BEZ FALOWNIKA Z FALOWNIKIEM ROZWIĄZANIA DEDYKOWANE

NA STOPACH Z REGULACJĄ 
WYSOKOŚCI

NA KOŁACH BRAK STELAŻA

CENTRALNY POŚREDNI BEZPOŚREDNI

Wykonujemy transportery w różnych długościach, rozmiarach oraz 

wykonaniach specjalnych według wytycznych klienta. 
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