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лист 1

 

  

 

Необхідність футерування днища короба

Тип направляючої

Насипна маса, т/м
3

 

Гранульований склад, мм

Назва вантажу

ХАРАКТЕРИСТИКА ВАНТАЖУ
Схильність до налипання

Вологість, %

 

 

  

 

Email

Телефон

Замовник

Дата 

доступний оглядач PDF файлів (наприклад: Adobe Reader або Foxit). Заповніть поля та відправте даний опитувальний лист вашому менеджерові.
Даний формат файлу підтримує інтерактивне введення. Це означає, що поля можна заповнювати прямо на комп'ютері. Використовуйте будь-який 

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ

ПІБ

Бажаний термін поставки

Потреба, шт

ПОБАЖАННЯ ТА ПОСЛУГИ
або RAL

транспортер ланцюгово - скребковий У13-ТЦС

Адреса

  

Реверс

 

  Швидкість руху ланцюга, м/с

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Посада

Колір пофарбованого виконання RAL 7035 (світло-сірий)

ВИКОНАННЯ КОРОБА ТРАНСПОРТЕРА

Режим роботиВміст пилу, г/м

  

Температура навколишнього повітря, С

 

Вологість, %

Місце встановлення

УМОВИ РОБОТИ КОНВЕЄРА

3

Пристрій контролю швидкості УТКС

Розташування приводу по ходу руху продукту

Вид привода транспортера

Кількість завантажень

Продуктивність, т/год

Комплектація проміжних розвантажень засувками Тип засувки

Кількість розвантажень



габарит

по осям

габарит

по осям

  

лист 2

горизонтальний

Оберіть тип необхідного транспортера і заповніть поля розмірів

ГЕОМЕТРИЧНА ТРАСА ТРАНСПОРТЕРА

завантаження / розвантаження

нахилений

розвантаження
завантаження / 

розвантаження
висота 

кут нахилу

горизонтально-нахилений

нахилена частина

кут

горизонтальна частина

розвантаження
висота 
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