Seria Extra
Gama de producţie a benzilor include, de asemenea, performanţe ridicate cu o serie dedicata
Extra, special proiectata pentru a raspunde la cererea de calitate şi încredere necesara pentru
aplicatiile situate în medii dificile datorate sarcinilor ridicate si unde este nevoie de
mentenanta minima.
Seria Extra este, de obicei fabricata din mai multe tesaturi din poliamida poliesterica (EP)
oferind rezistenţă inalta prin deformări elastice reduse, şi adecvate pentru a rezista la energii
de mare impact. În cazul unei nevoi specifice de reducere a deformaţiilor benzii la încărcături
mari (sarcinile datorate unei distante mari inter-axa sau echipamentelor de operare), seria
Extra este de asemenea disponibila cu carcase intr-un singur strat produse din fibre aramidice
(D), cu un nivel longitudinal scăzut de elasticitate şi un sistem particular de imbinare. Seria
Extra, atât în versiunea EP (poliester / poliamida) şi D (aramidică), este folosita în general în
industria grea cum ar fi cea chimica, otelarii, sectorul minier, fabrici de ciment, centrale
electrice, industria portuara.
Aceste benzi sunt disponibile numai la comanda.
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> Seria Extra D
Atunci când este necesar sarcinile specifice ridicate cu elongatii elastice limitate si
permanente, cu greutate mica a benzilor, pot fi evaluate prin utilizarea unei benzi cu un singur
strat (mono-strat) din fibra aramidică D. Este o serie de inalta performanta proiectata pentru a
fi folosita ca un substitut al benzilor cu carcasă metalică sau atunci când este necesar drept
banda de lungime crescuta pentru incarcaturi mici, cum ar fi de exemplu bratele lungi ale
stivuitoarelor. Stratul aramidic D combina tensiunile si elasticitatea ridicata si greutate extrem
de scazuta daca este comparat cu tensiuni similare ale carcaselor metalice ST. Acest tip de
benzi este în general produs ca urmare a solicitărilor clienţilor care utilizeaza mono-straturile
pentru clasele de rezistenţă între 800 şi 2500 daN/cm cu specificaţiile din tabelul -> 02 / 2.
Distantele de tranzitie, razele de curba, dimensiunile intinzatoarelor, convexitatea scripeţilor,
sunt dimensionate în funcţie de deformarea sub sarcinile exprimate în tabel. Jonctiunea
benzilor din seria D, sunt executate ortogonal pe banda (instrucţiuni detaliate pot fi trimise la
cerere).
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> Serie extra EP
Pentru a satisface toate nevoile posibile de forta necesara, se utilizează o gamă largă de
ţesături EP combinate ca un sandwich (între 3 şi 7 ţesături). Astfel de nuclee rezistente în mai
multe straturi, sunt realizate folosind un strat de cauciuc infra de inalta calitate, adecvat pentru
a menţine cea mai buna colaborare pentru repartizarea puternica între ţesături. Straturile de
cauciuc ale benzilor sunt programate în funcţie de materialele transportate, pentru rezistenta
lor mecanica, termica şi chimica.
Sunt adoptati compusi diversi din cauciuc care corespund standardului de referinţă UNI 8007,
DIN 22102 şi DIN 22103, prin urmare, fiecare banda este numita după cum urmează: EP
clasă /numar de straturi, grad de acoperire, grosime, latimea benzii in mm. Distantele de
tranzitie, razele de curba, dimensiunile intinzatoarelor, convexitatea scripeţilor, sunt
dimensionate în funcţie de deformarea sub sarcinile exprimate în tabel. Jonctiunea benzilor
din seria EP este executata in trepte, înclinate la o treime din lăţimea benzii şi din lungimea
proporţionată cu incarcatura nominală şi cu remodelarea benzilor-jonctiune de acoperire a
cauciucului. (Vezi schema de jonctiuni şi dimensionare de la itemul Jonctiuni).
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> Straturi de acoperire
Straturile care cuprind carcasa sunt protejate de contactul cu materialele transportate şi sunt
rezistente la uzura cauzata de role prin frecarea de cauciuc. Aceste pelicule au o grosime
specifica pe suprafata de transportare şi sunt oarecum mai subţiri pe partea inferioară.
Invelisul protector întruneste standardele DIN 22102, DIN 22103, DIN 22118, DIN 53516,
UNI 3783, UNI 5263, UNI 5420-84 si UNI 8007 de rezistenţă la agenţi chimici şi mecanici.
Acestea sunt, de asemenea, clasificate în funcţie de aceste caracteristici specifice, aşa cum se
arată in tabelul > 02 / 3.
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> Pipegum
Banda Pipegum transporta materialul în configuraţie catre tub, transversal închis cu marginile
suprapuse şi este menţinută în această poziţie de către şase staţii cu role de ghidare cu
inclinare longitudinala constantă de-a lungul distanţei transportorului. Banda este folosita
deschis pe rolele de ghidare a statiilor de tranziţie, unde este încărcat şi apoi descărcat: aceste
zone sunt proporţionale in lungime cu tipul de banda si cu dimensiunile sale. Configurarea la
tub a benzii Pipegum, oferă următoarele avantaje: ajută la schimbarile de directie verticale şi
orizontale ale benzilor, cu o curba de radiu extrem de scurta, limitează problemele pulberilor
şi materialelor similare poluante; se evită pierderea de materiale de pe partea inferioara de
revenire a benzii rulante.
Banda Pipegum este fabricata din carcase textile din poliester / nailon din 3 sau 4 straturi cu
elasticitate transversală specifica. Pentru o bună aplicare a benzii respectand elasticitatea, este
necesar să se faca referire la raporturile dimensionate sugerate in tabelul >02/4. Capacitatea
volumetrică a benzii Pipegum, este determinată pentru fiecare diametru de suprapunere a
benzilor presupunand o viteză de 1 metru / secundă, pentru a fi net cu coeficientul de
turbulenţa la încărcare.
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