PRŮMYSLOVÉ POGUMOVÁNÍ - VÁLCOVÉ
Vynikající přenos síly

Pogumování válce pryží zajistí vynikající přenos tažné síly mezi poháněcím válcem
a dopravním pasem.

Nabízíme optimální potah pro každý válec v dopravníkových zařízeních. Elastické potahy
na přesměrovacích a vratných válcích a podložných válečcích se samovolně čistí a chrání dopravní
pás. Tímto lze zamezit opotřebení a prokluzu s docílením samočisticího efektu. Technologickými
hodnotami odpovídají nejnovějšímu stavu techniky, jsou lehce zpracovatelné a osvědčily se na celém
světě, ve všech klimatických podmínkách. Pogumování válců keramikou je určeno do nejtěžších
podmínek, kdy se nedá použít standardní pryžový potah nebo by hrozilo zvýšené riziko prokluzu
poháněcího válce a dopravního pásu. Pro speciální aplikace zajišťujeme potažení válců teplou
vulkanizací. V těchto případech se složení směsi stanoví přesně dle požadavků zákazníka (chemická,
teplotní odolnost, tvrdost apod.). Další možností pro potažení válce je aplikace polyurethanu,
který se vyznačuje vysokou pevností a otěruvzdorností.
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KVALITNÍ MATERIÁLY - OD RENOMOVANÉHO DODAVATELE
PRYŽOVÉ VÁLCOVÉ POTAHY
•

REMAGRIP 50/CN, 60/CN – profilovaný potah pro náhonové
válce, potah pro válce pro zamezení nalepování materiálu
s pozitivním účinkem na rovný chod pásu, snížený prokluz
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•

REMALINE 65/CN – hladký válcový potah, potah na válce pro
zamezení nalepování materiálu s pozitivním vlivem na rovný chod
pásu, pro textilní pásy a průměrně zatížené ocelokordové pásy,
snížený prokluz

•

REMAGRIP 70/CN – profilovaný potah pro náhonové válce, potah
pro válce pro zamezení nalepování materiálu s pozitivním účinkem
na rovný chod pásu, zvýšení třecích hodnot, velké osové vzdálenosti
válců, velké průměry válců, pro vysoce zatížené ocelokordové pásy

•

REMAGRIP 100/CN – pogumování náhonových válců pro textilní
pásy, pro těžké podmínky (např. extrémní mokro, jíl, nebo jiné
mazlavé materiály), dobrá oděruvzdornost, velmi dobrá samočisticí
schopnost

•

REMAGRIP 200 BÍLÝ, LEB/CN - tento speciální válcový potah byl
vyvinut speciálně pro potravinářský průmysl, válcový potah pro
pryžové a PVC-/PVG-dopravníkové pásy

•

UNILAG/CN nopový – ideální válcový potah pro prvovýrobce,
má velmi dobré mechanické a fyzikální vlastnosti, je velmi hospodárný
a mnohostranně použitelný, odvádí výborně vodu a nečistoty

KERAMICKÉ POTAHY
•

REMAGRIP CK-X

AI2O3-keramika

žádné prokluzování válců,

snížení napnutí pásu, redukce oděru materiálu, rovný běh pásu,
efektivnost nákladu
•

REMAGRIP C - keramika, zavulkanizované AI2O3-keramické destičky
jedno a dvouřadová keramika, hladký, nebo nopovaný povrch.
Oblasti použití: válcový potah pro nejextrémnější použití, náhonové
válce, vratné válce, za mokra, jíl, bláto a abrazivní materiál, také při
vysokých napínacích silách válců
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