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Specyfikacja produktu  
Przenośnik taśmowo-łańcuchowy ChainCon /  
Przenośnik płytowy PlateCon

Wersja: przenośnik taśmowo -  
łańcuchowy

Wersja:  
przenośnik płytowy

Sprawdzony system modułowy Westeria® 
został zaprojektowany, aby można było 
reagować na wymagania klienta w sposób 
szybki i elastyczny. Ten wyjątkowy system 
jest przeznaczony nawet do najbardziej 
wymagających instalacji. 

Zakres zastosowania sięga od ładowania 
materiału na urządzenia rozdrabniające, 
w szczególności przy utylizacji złomu i 
resztek budowlanych, aż do zasilania pras 
do papieru.  

Zespoły urządzeń Westeria® łączą w sobie 
najwyższą jakość produktów „made in 
Germany” z bardzo atrakcyjnymi cenami. 
Proponowane rozwiązania, dzięki swojej 
elastyczności, oferują duże możliwości 
dostosowania do indywidualnych potrzeb 
klientów. 

Skontaktuj się z nami bez wahania! Zna-
jdziemy rozwiązanie pasujące do Twoich 
wymagań!



Twoje korzyści

Modułowa konstrukcja pozwala na 
szybki i bezproblemowy montaż- nawet 
w przeciągu jednego dnia roboczego!

Dodatkowe modyfikacje długości 
przenośnika łańcuchowo-taśmowego 
możliwe są bez spawania i szlifowania.

Wymiana kół łańcuchowych i wałów 
odbywa się przez boki ramy z taśmą.

Regulowane podpory pozwalają na 
bardzo różnorodne montowanie na 
miejscu.

Wstępnie zmontowana dolna osłona 
taśmy, może zostać zdjęta w celach 
konserwacyjnych. 

Skoncentrowane obciążenia nie są absor-
bowane bezpośrednio przez konstrukcję 
ramy, ale przez specjalnie zaprojektowany 
profil prostokątny. Dlatego nie ma potrzeby 
osobnego przenoszenia pokryw wyrobiska 
w przypadku nadmiernych obciążeń. Mi-
nimalna odległość pomiędzy wspornikami 
wynosi ok. 1000 mm.

Uszczelnienie labiryntowe z paskiem 
na obwodzie mocowanym kołkami 
dla optymalnego uszczelnienia 
boków

Regulacja burt.

Dzięki nośnikom stożkowym materiał 
przenoszony przy ścianie zewnętrznej  
nie zakleszcza się.

Skręcana śrubami prowadnica 
łańcucha jest łatwa do wymiany 

Belkę boczną można  
całkowicie zdemontować dla uzyskania  

optymalnego dostępu do łańcucha i  
prowadnicy w celu konserwacji



Dane techniczne Karta wymiarów

7 Dolna osłona pasa

Material:  
blacha ocynkowana t = 1.5, zintegrowana 
z ramą
nachylenie 500 mm, może być  
demontowana osobno

8 Podpory

Odległość w sekcji poziomej:  
2970 mm

Wysokość w sekcji poziomej:  
1100 / 1500 / … / 2500 mm 
górna krawędź taśmy
Od H = 1500:  
ze wiązaniem krzyżowym w kierunku 
podłużnym i poprzecznym

Długość odcinaka samonośnego:  
maks. 6000 mm

Podpory w części wznoszącej się: 
Podpory typu H   
Rura prostokątna 

9 Akcesoria (opcjonalnie)

Przewód wyłącznika bezpieczeństwa:  
Typ ZQ 900 
z boku i na środku 

Urządzenie monitorujące prędkość: 
Typ DI 5004

Smarownica kroplowa:  
Typu Elmatic, elektryczna

Zsuwnie przenoszące:  
regulowane

Systemy czyszczenia:  
Zsuwnie zbierające rozsypany materiał

Przekrój części na wyrobisku Przekrój części wznoszącej się

Szerokości przenośnika B1 zależy od rodzaju 
łańcucha, dlatego mamy 3 typy:

Typ 1: Łańcuch FV90

Typ 2: Łańcuch FV140

Typ 3: Łańcuch FV250

Typ 1, 2, 3 1 2 3

Wymiary BG BN B1 B1 B1

1100 1000 1642 1672 1762

1300 1200 1842 1872 1962

1500 1400 2042 2072 2162

1600 1500 2142 2172 2262

1850 1750 2392 2422 2512

2000 1900 2542 2572 2662

1 Konstrukcja ramy

Rama podstawowa: 
t = 6 lakierowana

Belki boczne:  
t = 3 ocynkowane galwanicznie

Elementy ramy: 
Nachylenie maksymalne: 2970 mm

Pozycje kątowe: 
0° / 25° / 30° / 32° / 35° / 40° / 60° / -10°

Otwory rewizyjne: 
200 x 400 mm
Odległość: 1500 mm

Podpora wzdłużna z  
profilem plastikowym: 
jedna podpora na środku sekcji podającej

3 Wały

Średnica wału napędowego:  
70 mm / 80 mm / 100 mm

Średnica deflektora: 
70 mm / 80 mm 

Średnica łożyska kołnierzowego: 
70 mm / 80 mm / 100 mm 

Wały można demontować /  
montować przez boki ramy.

2 Łańcuch, koła łańcuchowe

Rodzaje łańcucha dla przenośnika 
ChainCon: 
FV 90 / FV 140 / FV 250

Rodzaje łańcucha dla przenośnika 
PlateCon: 
FV 90 / FV 140 / FV 250

Koła łańcuchowe:  
7-zębate

Artykuły zapasowe:    
Łańcuchy FV 90 / FV 140 / FV 250

5 Napęd

Rodzaj napędu: 
Przekładnia zębata płaska / przekładnia 
zębata stożkowa 

Marka: 
SEW

4 Materiał po stronie nośnej

Cechy taśmy przenośnika ChainCon: 
Taśma gumowa EP 400 / 3
Pokrywa 4:2 
pasek na obwodzie montowany  
kołkami typu T 20 mm

Wariant PlateCon z płytami stalowymi 
do szerokości płyty 1200 mm:  
Profil wału t = 4  
Profil wału t = 8
Płaskownik z uszczelką gumową

Nośnik:  
Wysokość: 50 mm
Nachylenie: 750 mm

6 Pokrywa wyrobiska

Materiał: 
Płyta mocowana kołkami    
Wspornik dla rury prostokątnej 

Mocowanie: 
Kątowniki do mocowania na krawędzi 
wyrobiska
Płyta pośrednia po stronie przenośnika
Pokrywy są mocowane na miejscu

Szerokość

Typ 1, 2, 3

Wymiary HS HR

300 822.5

500 1022.5

750 1275.5

1000 1522.5

1250 1772.5

Typ 1, 2, 3

Wymiary H3 H4

0 1050

162.5 1200

262.5 1300

362.5 1400

Wysokość Wysokość podstawy



Zalety przenośników Westeria®

Produkcja, logistyka, recycling – kiedy 
przychodzi do przenoszenia towarów 
w kawałkach lub towarów masowych, 
albo do oddzielania i sortowania  
wymieszanych materiałów, potrzebne 
są rozwiązania specjalne: 
ekonomiczne, odpowiednie dla  
sytuacji, wytrzymałe, niezawodne,  
wykonywane indywidualnie według 
specjalnych wymagań.
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