Drie diameters

Procon

T r o m m e l m o t o r e n

PT 86 X

PT 113 X

PT 138 X

PT 113 X2

PT 138 X2
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Als er echt vermogen nodig is, dan is
de PT 138 X de juiste keuze.
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geïntegreerd, neemt dus geen extra ruimte in. Zo heeft u de meest of een encoder inbouwen waardoor exact positioneren van
compacte aandrijving denkbaar. Door de diameter van 89 mm is goederen op een baan mogelijk wordt, zonder dure
het zeer eenvoudig deze in een bestaand ontwerp op te nemen, servotechnnieken in te zetten. In combinatie met bijvoorbeeld
omdat dit een standaard maat is. Verkrijgbaar in verzinkte en RVS een frequentie omvormer kan een product heel nauwkeurig
uitvoering.
op een bepaalde positie worden geplaatst.

TANDJE ERBIJ?
SPROCKETS
Kunststof schakelbanden en
banden met een geprofileerde
onderkant (de zogeheten Positive Drive
banden) worden vanwege hun reinigbaarheid en
hygiënische eigenschappen veel toegepast in de voedingsmiddelenindustrie.

BORSTELWALSEN,
PROPER EN SNEL
Borstels aandrijven is een typische toepassing waarbij alle goede
eigenschappen van een trommelmotor tot hun recht komen.
Het is een zeer compact in te bouwen aandrijving, waarbij alle
bewegende delen binnen de borstel vallen. Onderhoudsvrij en
geruisarm. Hygiënisch en betrouwbaar in stoffige en vochtige
omgevingen.
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