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DALŠÍ VÝROBKY

DALŠIE VÝROBKY

UNIVERZÁLNÍ KULOVÉ VSTUPY A VÝSTUPY
UNIVERZÁLNE GU¼OVÉ VSTUPY A VÝSTUPY

Aby bylo zajištìno dokonalé propojení dopravníku se silem a navazujícím zaøízením (napø. váhou) bez podstatných úprav, dodává firma WAM široké
spektrum kónických vstupních a výstupních hrdel (s vrtanými pøírubami dle evropských norem èi bez tìchto pøírub). Tyto vstupy a výstupy jsou pøesnì
navaøeny na trubce dopravníku podle specifikovaného sklonu dopravníku v rozmezí 0° a� 45° a jejich výška D pak  závisí na tomto sklonu .
Speciální univerzální kulové vstupy a výstupy slou�í k propojení mezi dopravníkem a navazujícím zaøízením (silo, násypka, váha atd.) bez bli�ší speci−
fikace sklonu dopravníku. Tyto kulové vstupy se speciálnì navr�eným kloubem dovolují naklopení dopravníku v rozsahu 0° a� 45°.

Aby bolo zaistené dokonalé prepojenie dopravníka so silom a naväzujúcim zariadením (napr. váhou) bez podstatných úprav, dodáva firma WAM široké
spektrum kónických vstupných a výstupných hrdiel (s vàtanými prírubami pod¾a európskych noriem èi bez týchto prírub). Tieto vstupy a výstupy sú presne
navarené na rúrke dopravníka pod¾a špecifikovaného sklonu dopravníka v rozmedzí 0° a� 45° a ich výška D potom  závisí na tomto sklone.
Špeciálne univerzálne gu¾ové vstupy a výstupy slú�ia k prepojeniu medzi dopravníkom a naväzujúcim zariadením (silo, násypka, váha atd.) bez bli�šej
špecifikácie sklonu dopravníka. Tieto gu¾ové vstupy so špeciálne navrhnutým kåbom dovo¾ujú naklopenie dopravníka v rozsahu 0° a� 45°.

Speciální úpravy šnekového dopravníku
− Speciální tìsnìní (napø. pro vysoké teploty, písek, horké uhlí…)
− Speciální koncová lo�iska
− Speciální šnekovnice: − s návarem tvrdokovu

− lopatková šnekovnice
− obvodová šnekovnice
− kónická šnekovnice
− šnekovnice s promìnným stoupáním atd…

Standardní nátìr dopravníku je Caterpillar − �lutá (pohon a koncová lo�iska RAL 5010 − temnì modrá). Ceník jiných povrchových úprav a jiných
barevných provedení lze objednat.
Štandartný náter dopravníka je Caterpillar − �ltá (pohon a koncové lo�iská RAL 5010 − tmavo modré). Cenník iných povrchových úprav a iných farebných
prevedení mo�no objedna�.

Špeciálne úpravy šnekového dopravníka
− Špeciálne tesnenie (napr. pre vysoké teploty, piesok, horúce uhlie…)
− Špeciálne koncové lo�iská
− Špeciálna šnekovnica: − s návarom tvrdokovu

− lopatková šnekovnica
− obvodová šnekovnica
− kónická šnekovnica
− šnekovnica s premenným stúpaním atï.…
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Pøíruba XKF
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ROZMÌRY TRUBKOVÝCH ŠNEKOVÝCH DOPRAVNÍKÙ
ROZMERY RÚRKOVÝCH ŠNEKOVÝCH DOPRAVNÍKOV

PØÍMÝ PØEVOD
PRIAMY PREVOD

PRU�NÁ SPOJKA
PRU�NÁ SPOJKA

ØETÌZOVÝ PØEVOD
RE�AZOVÝ PREVOD

Rozmìry pøírub viz. technický katalog
Rozmery prírub viï. technický katalóg

Standardní rozmìr pokud není vy�adováno jinak
Štandartný rozmer pokia¾ nie je vy�adované inak

válcový vstup/výstup
valcový vstup/výstup

rozšíøený válcový vstup/výstup   
rozšírený valcový vstup/výstup

kónický vstup/výstup   
kónický vstup/výstup

kónický vstup/výstup s lemem
kónický vstup/výstup s lemom

Nepou�ívejte výstupy s menším prùmìrem ne� je prùmìr dopravníku. V pøípadì nutnosti pou�ijte výstup „XBB“.
Nepou�ívajte výstupy s menším priemerom ne� je priemer dopravníka. V prípade nutnosti pou�ite výstup „XBB“.

Šnekové dopravníky WAM série TU zaruèují: maximální úèinnost, široký výbìr standardních prùmìrù a délek, vysoký výkon pøi absolutní spolehlivosti. Jsou
urèeny pro dopravu rùzných typù sypkých materiálù a práci v nejrùznìjších podmínkách.

Sedm standardních prùmìrù trubky  (114, 139, 168, 193, 219, 273 a 323 mm) a tøi prùmìry vyrábìné na zakázku (406, 457 a 558 mm) nabízí široký rozsah
výkonù. V závislosti na dopravovaném materiálu je úèelnì volen druh pohonu dopravníku (pøímý pohon, pohon øetìzem, øemenem èi pohon pøes pru�nou
spojku) stejnì jako lo�iskové sestavy, které mohou odolávat teplotám do 300°C, vodì èi pracovat ve velmi tì�kých provozních podmínkách.

Konstrukce tìchto koncových lo�isek, mezilo�isek a drá�kovaných høídelí je uzpùsobena pro daný typ pøepravovaného materiálu, vzhledem k �ivotnosti
dopravníku. 

Ka�dý šnekový dopravník TU je vybaven spirální šnekovnicí. Poté co je šnekovnice navaøena na centrální høídel je elektronicky vyvá�ena. Pro abrazívní 
materiály bývá upravena napø. návarem tvrdokovu na hranì listu šnekovnice. 

Výkon dopravníku závisí na jeho prùmìru a pou�itém pohonu. Standardnì jsou dodávány pohony s pøevodovými pomìry 1:5 a� 1:40.

Šnekové dopravníky WAM série TU zaruèujú: maximálnu úèinnos�, široký výber štandartných priemerov a då�ok, vysoký výkon pri absolútnej spo¾ahlivosti. Sú
urèené pre dopravu rôznych typov sypkých materiálov a práci v najrôznejších podmienkach.

Sedem štandartných priemerov rúrky  (114, 139, 168, 193, 219, 273 a 323 mm) a tri priemery vyrábané na objednávku (406, 457 a 558 mm) ponúka široký
rozsah výkonov. V závislosti na dopravovanom materiále je úèelne volený druh pohonu dopravníka (priamy pohon, pohon re�azou, remeòom èi pohon cez pru�nú
spojku) rovnako ako lo�iskové zostavy, ktoré mô�u odoláva� teplotám do 300°C, vode èi pracova� vo ve¾mi �a�kých prevádzkových podmienkach.

Konštrukcia týchto koncových lo�isiek, medzilo�isiek a drá�kovaných hriade¾ov je uspôsobená pre daný typ prepravovaného materiálu, vzh¾adom k �ivotnosti
dopravníku. 

Ka�dý šnekový dopravník TU je vybavený špirálovitou šnekovnicou. Potom èo je šnekovnica navarená na centrálny hriade¾ je elektronicky vyvá�ená. 
Pre abrazívne materiály býva upravená napr. návarom tvrdokovu na hrane listu šnekovnice. 

Výkon dopravníka závisí na jeho priemere a pou�itom pohone. Štandartne sú dodávané pohony s prevodovými pomermi 1:5 a� 1:40.

1

2

3

4

Rozšíøené vstupy/výstupy, lemy a pøíruby musí být objednávány zvláš�.
Rozšírené vstupy/výstupy, lemy a príruby musia by� objednávané zvláš�.

Dopravníky jsou dodávány na míru spolu se širokým spektrem doplòkù a vybavení na pøání zákazníka − univerzální
kulové vstupy, výstupy, redukce na jiné prùmìry a tvary apod.

Dopravníky sú dodávané na mieru spolu so širokým spektrom doplnkov a vybavenia na prianie zákazníka − univerzálne
gu¾ové vstupy, výstupy, redukcie na iné priemery a tvary apod.
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