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Лентов транспортьор NT

Лентовият транспортьор от тип NT е подходящ за транспортиране на всякакъв вид твърди 
материали, получени при третирането на комунални отпадъчни води. Той се състои от сто-
манена опорна рама със секция, пригодена за преминаване на лентата, опори с различен 
размер за необходимия наклон на рамата, безконечна лента от износоустойчив материал, 
който издържа на атмосферни и химически въздействия, ролка със задвижка за лентата, 
комплект от поддържащи ролки и страничен водач за лентата, странични бордове за за-
държане на транспортирания материал, товарен бункер и задвижващ мотор.
Съществуват няколко различни вида конвейерни ленти: лента тип NT е основният модел, 
който е оборудван с единична опорна ролка, лента тип NT2R се предлага с две опорни ро-
леки, а лента тип NT3R — с тройни ролки. Лента тип NTP се състои от неподвижна плоча от 
неръждаема стомана, по която материалът се придвижва с помощта на лопатки, свързани 
с верига, докато лента тип NTR се доставя с конвейерна лента, изработена от метална 
мрежа от неръждаема стомана. Всички модели могат да се изпълнят с хоризонтална лента, 
с наклон (NTI), смесени (хоризонтални и наклонени) и извити с наклон (NTIB). Освен това, 
голямото разнообразие от размери позволява да се избере най-подходящата конвейерна 
лента за всеки отделен случай. 
Стандартната конструкция е от горещо поцинкована въглеродна стомана. По желание на 
клиента е възможно да се изпълни конструкция с метални части от неръждаема стомана.

Предимства
—  Висока издръжливост и дълготрайност 

на лентата

—  Богат набор от модели

—  Оптимален транспортен капацитет

—  Малка необходимост от поддръжка

—  Специално проектирани и произведени 
за транспортиране на материали, съдър-
жащи влага и за третиране на вода
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Лентов транспортьор NT

Тип Основни характеристики Ед. мярка Данни за размерите

NT

Модел NT/NT2R/NT3R/NTP/NTR/NTI/NTIB
Дължина (L) m 2 ÷ 30
Широчина на лентата (I1) m 0,3 ÷ 1,2
Максимална широчина (I2) m l 1 + 0,2
Височина на изводно отверстие (h1) m 0,5 ÷ 5
Минимална височина (h2) m 0,5
Извивка ° 0 ÷ 180
Стандартна  скорост на транспортиране (*) m/s 0,30
Скорост на потока m3/h 32,13* l 1
Електрозахранване на редукторния мотор kW 0,55 ÷ 9,2
Маса (**) daN (370 + 57,5*L)* l 1

(*) При желание е възможно да се получат различни скорости на транспортиране от стандартната.
(**) Въведете във формулата стойности I и I1 в m.

Легенда

1 — Лента
2 — Опорни ролки
3 — Странични бордове 
4 — Възвратни ролери 
5 — Опорни колони 
6 — Редукторен двигател
7 — Задвижващ ролер


