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KAPALI BANT KONVEYÖR

Altınbilek kapalı bant konveyörleri; taşınacak ürünün yatay veya eğimli olarak yüksek kapasitede uzak noktalara 
iletimini sağlar.  İletilecek ürüne ve kapasiteye göre olarak imal edilirler. Yüksek kapasitede toz ve granül ürünlerin 
hassas bir şekilde iletimi için idealdir. İletim tambur rulo üzerinde hareket eden bant ile sağlanmaktadır. Tabanda 
aşınmaya dayanıklı polietilen levha, bandın çeliğe sürtünmesini engeller. Üst kapaklar rahat açılır ve kolay bakım 
sağlar.
Tahrik tamburu kauçuk kaplanarak patinaj önlenmiştir. Kuyruk tamburu helisel çubuklu olup her iki yanında bulunan 
kanatçıklar dökülen ürünü tekrar banda verir ve otomatik temizleme sağlar. Bu sayede farklı ürünler birbirine 
karışmadan transfer edilir.
Standart üretim boyalı çelik, galvanizli çelik veya isteğe bağlı paslanmaz çeliktir.

ENCLOSED BELT CONVEYOR

ALTINBİLEK Enclosed Belt Conveyors allow transmission of product as horizontal or inclined to distant points in 
high capacity. It is manufactured according to product and capacity. It is ideal for transmission of high capacity 
powder and granular product. Transmission is provided with moving band on drum roller. Wear-resistant polythene 
plate on base prevents from friction belt to steel. Top covers open easily and allows easy maintenance.
Skating is prevented with rubber coating of drive drum. Tail drum with helical rod has tins on both sides’ fins, which 
takes spilled products over the belt again and provide automatic cleaning. In this way, different products can be 
transferred without intermix.
Standard production is painted steel, galvanized steel or optionally stainless steel.

Kapasite
Capacity

(t/h)

50-100

100-200

150-300

Bant Hızı
Belt Speed

(m/s)

Bant Genişliği
Belt Width

B
(mm)

1,8-3,5

1,8-3,5

1,8-3,5

1,8-3,5

1,8-3,5

1,8-3,5

1,8-3,5

400

500

650

200-400

300-600

400-800

800

1000

500-1000 1400

1200
B

Yukarıdaki değerler yığın yoğunluğu 0,75 t/m³ tahıl ve 
taneli ürünler için geçerlidir. Tasarımlar ve ölçüler 
haber vermeden değiştirilebilir.
Above values are valid for grains and granular 
substances having 0,75 t/m³ mass density. The 
designs and dimensions may be modified without 
notice.
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