Kẹp dây đai

SMARTCLAMP

™*

Một hệ thống hoàn
chỉnh để làm việc
an toàn hơn và
thông minh hơn
Là một phần của các giải pháp bảo dưỡng băng
chuyền dây đai Flexco Safe™, hệ thống SmartClamp™
sẽ mang lại cho bạn cả sự an toàn lẫn hiệu quả khi
kẹp dây đai để lắp đặt nẹp dây đai cơ học Anker® và
Alligator®.

An toàn hơn
SmartClamp được thiết kế nhằm tối đa độ bền và hiệu suất. Thiết kế
đệm nêm đặt tải áp suất phân bố đều trên toàn bộ giao diện kẹp. Bộ
bốn kẹp cho phép kéo an toàn dây đai lên tới 900 kg (2.000 lbs.) của
tải cáp. Mỗi nẹp riêng được định mức tải lên tới 450 kg (1.000 lbs.).

Nhanh hơn
Không giống với các hệ thống nẹp khác có yêu cầu điều chỉnh gây
tiêu hao thời gian, SmartClamp™ chỉ cần một nhát búa để khóa
trước nêm. Gắn và siết chặt các kẹp kéo căng và khóa cuối cùng
được khớp vào. Thao tác cài đặt nhanh này giúp tiết kiệm được thời
gian hao phí quý giá trong tình trạng dừng máy.
Với SmartClamps, bạn không phải hy sinh tính hiệu quả cho sự an
toàn. Kẹp dây đai dễ lắp đặt này giúp vạch rõ lựa chọn để có được
thời gian vận hành tối đa.

Thông minh hơn

*Bằng sáng chế chờ thẩm định
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Tính năng và
lợi ích

Kẹp dây đai

SMARTCLAMP

™

Tấm chịu va đập lớn giúp dễ dàng
thao tác bề mặt.

Thông tin đơn đặt hàng
Số đơn đặt
hàng

Chân lò xo có đàn hồi giữ nêm, giúp
dây đai dễ dàng trượt vào vị trí kẹp.

SMARTCLAMP

Mã sản
phẩm

Trọng lượng

04073

kgs.
21,0

Độ dày dây đai
mm

lbs.
45,0

in.

Lên đến
Lên đến 8
5/16

Ghi chú: Một bộ SmartClamps hoàn chỉnh bao
gồm bốn kẹp có hai túi mang tiện ích.

Các sản phẩm Flexco Safe™ khác:
a.

Máy cắt dây đai seri 900 *

b.

Được thiết kế để nâng cao độ an toàn cho người vận hành với dao cắt được che kín
hoàn toàn, máy cắt trọng lượng nhẹ, di động này sẽ luôn tạo ra những đường cắt thẳng,
chính xác hết lần này đến lần khác. Có sẵn với năm chiều rộng: 600, 900, 1200, 1500, và
1800 mm (24", 36", 48", 60" và 72").

Nêm thấp có ngạnh và lớp bảo vệ có
rãnh giúp tăng thêm khả năng giữ (a).
Lưỡi có gờ của lớp bảo vệ cho phép
dây đai dễ dàng ăn khớp. Việc loại bỏ
được hết các góc và gờ sắc cạnh giúp
di chuyển từ kẹp đến dây đai được dễ
dàng hơn, giảm thiểu nguy cơ hỏng dây
đai (b).

*Bằng sáng chế chờ thẩm định
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