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Felhasználási területük 

Bányaipar, kémia ipar, kohászat, újrafel-
dolgozás, famegmunkálás,...

Leszállítható méretek 

Közelebbi specifikáció az egyes 
görgőtipusoknál.

A görgők alapanyaga 

Közelebbi specifikáció az egyes 
görgőtipusoknál.

Az ipari termelés szinte minden területén találkozunk felhasználásukkal mint a szállítószalagok, hajtott és hajtatlan görgős szállí-
tópályák részei. Minden minőségi igénynek megfelelnek, kitűnnek hosszú élettartamukkal, funkcionalitásukkal.

SZÁLLÍTÓSZALAG GÖRGŐK
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SIMAFELÜLETŰ 
FÉMGÖRGŐK 

TÁRCSÁS 
SZÁLLÍTÓSZALAG 

GÖRGŐK

MŰANYAG 
SZÁLLÍTÓSZALAG GÖRGŐK

Szállítószalag görgők komplett szerkezet-
tel az összes szokványos méretben ill. az 
ügyfél igényei szerinti méretben. A tengelyek 
végződéseit az igények szerint alakítjuk ki, 
elláthatjuk külső vagy belső menettel.

A komaxit felületi kezelés hosszú élettar-
tamot biztosít

A 6204 RS típusú csapágy 4 kamrás 
labirintus tömítéssel van ellátva

Standardméretű kivitelezés 
Ø 20 mm -es tengellyel

Az egyedi kónikus szerkezetük végett nem 
akadnak be a tengely befogatási helyén. 
Poros környezetben és télen, ha hideg van a 
műanyag felületű görgőkre kevésbé ragad 
rá az anyag.

Nem akadnak be, nem ragadnak

Kisebb zajszint a szállítópályán

Elkopás esetén nem keletkeznek éles 
élek, nem vágja a szalagot

A sima felületü görgők helyett használják ott 
ahol kisebb érintkezési felületre van szükség. 
Előnyük, hogy a kis felület végett minimális 
a görgők beragadása a szállított anyag 
által. 

Gátolják a szállított anyag ragadását 
a görgőkre

Kicsi az érintkezési felület 
a szállítószalaggal

A szállítószalagpályán 
a görgők kombinálhatósága

Standard méretek 

Görgőátmérők: 51, 60, 76, 89, 108, 133 mm 
különböző hosszúságokban.

Standard méretek 

Hagyományos méretekben szállítjuk 
108/133 mm átmérővel, 
a kért hosszúságokban.

Standard méretek 

Átmérő 89 és 108 mm, különböző 
hosszúságokban 750 mm-ig.
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