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Powielanie naszych rysunków zawsze z podaniem źródła pochodzenia 1111
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RLT-U RoHS  POM  PA  
+90°

-20°  TPU  
+70°

-20°

Listwy rolkowe ELEROLL
Technopolimer lub poliuretan

WYKONANIA STANDARDOWE
Uchwyt rolek z żywicy na bazie acetalu (POM), kolor czarny.
 - RLT-U-PA: rolki z technopolimeru na bazie poliamidu (PA), kolor 

czarny, odporność na temperaturę +90°/-20°C.
 - RLT-U-TPU: rolki z termoplastycznego poliuretanu (TPU), twardość 

92 wg skali Shore A, kolor szary, odporność na temperaturę +70°/ 
-20°C.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA
 - System jest przeznaczony do tworzenia powierzchni 

transportowych i magazynowych, przydatnych w różnych 
aplikacjach i sektorach przemysłu: buforów załadowczych i 
rozładowczych maszyn, systemach transportu wewnętrznego i 
pakowania, urządzeniach pakujących, itp.

 - Listwy rolkowe RLT-U-PA służą do transportu ciężkich materiałów. 
RLT-U-TPU z termoplastycznego poliuretanu, o właściwościach 
nierysujących oraz antypoślizgowych, są rekomendowane do 
kontaktu z delikatnymi materiałami jak np.: szkło, drewno.

 - Niski współczynnik tarcia między rolką a oprawą eliminuje 
konieczność smarowania.

 - Listwy rolkowe mogą być łatwo demontowane i wymieniane, bez 
konieczności demontażu całego toru transportowego (Rys. 1). 
Specjalny kształt profila umożliwia zatrzaskowy montaż listw 
rolkowych, bez konieczności użycia jakichkolwiek śrub lub innych 
elementów łączących. Profile aluminiowe mogą być używane 
wielokrotnie.

 - Listwy rolkowe można rozdzielać w zakresie określonej sekcji  
(Rys. 2), tworząc tym samym tory transportowe o pożądanej długości.

DANE TECHNICZNE
Patrz: ELEROLL Modułowy system transportu (na stronie 1108).

WYKONANIA SPECJALNE NA ŻYCZENIE
Rolki w innych kolorach (np. czerwone, żółte, zielone, do tworzenia 
specjalistycznych rozwiązań kanbanowych).

 

RLT-U-PA

Kod Oznaczenie

429806 RLT-U-PA 106

RLT-U-TPU

Kod Oznaczenie

429811 RLT-U-TPU 114
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