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Screening and Conveyor Solutions

Trellex Linings
for Concrete Mixers
FI

Trellex® Vuoraus
– Kokonaistaloudellinen Sekoitinvuoraus
Olemme 1960-luvulta lähtien kehittäneet ja valmistaneet vuorauksia betonisekoittimiin ja muihin
kiviaines- ja sementtiteollisuuden käyttökohteisiin. Tänään me pystymme tarjoamaan täydelliset
vuoraukset sekä taso- että rumpusekoittimiin. Vuorausohjelmamme kattaa kaikki sekoitinmallit.

Pienemmät Kustannukset
Trellex kulutuskestävät materiaalit on kehitetty vastaamaan kovimpia vaatimuksia ja ne
kestävät kulutusta huomattavasti paremmin
kuin teräsvuoraukset.

Hyvä Saatavuus
Trellex vuorausten ainoalaatuiset ominaisuudet merkitsevät pitempää kestoikää,
pienempää kunnossapitoa ja kuluneiden
osien vaihtotarvetta.
Trellex vuorauksia valmistetaan sekä
kulutuskumista että polyuretaanista ja niiden
asentaminen sujuu helposti ja vaivattomasti.
Helppo Käsitellä
Kumi sekä polyuretaani ovat kevyitä materiaaleja ja ne ovat helposti käsiteltäviä verrattuna kulutusteräksiin. Asennukset tapahtuvat
nopeasti ja työturvallisesti.
Parantunut Työympäristö
Kumi sekä polyuretaani ovat kulutuskestävyyden lisäksi erittäin tehokkaita melun ja tärinän vaimentajia – tärkeä näkökohta luotaessa
parempaa työympäristöä.
Eri testeissä on melutaso Trellex vuoratuissa vapaapudotussekottimissa todettu 10

dB(A) pienemmäksi. Tämä tarkoittaa korvin
kuultavan melutason puolittumista.
Trellex Sekoituslapiot
Trellex kumi- ja polyuretaanilapiot on suunniteltu ja sovitettu useimpiin tasosekoittimiin.
Trellex sekoituslapioita voi käyttää eri tyyppisten vuorausten kanssa. Pitkästä kestoiästä
johtuen sekoitinlapioiden joustavuus sekä
elastisuus alentavat melutasoa ja kulumista.
Ainutlaatuinen Trellex sekoituslapiojärjestelmä merkitsee pienempiä käyttökustannuksia.
Trellex Vuoraukset Betonisekoittimiin
Merkitsevät:
• Hyvä käsiteltävyys
• Helppo puhdistaa
• Alentaa melutasoa
• Turvallinen ja yksinkertainen asennus
• Pitkä käyttöikä





Tasosekoitin (Pan Mixer)



Kumi tai PU ulkovuoraus

Kumi tai PU sisävuoraus

Kumivarsisuoja

Kumi tai PU
pohjavuoraus

Kumi tai PU sekoitinlapiot

Rumpusekoitin (Drum Mixer)
Kumivarsisuoja
Pieni pohjasiipi
Syöttöpään kumisiipi

Kumikeskussiipi

Kumi tai PU-vuoraus

Kumipohjasiipi

Tyhjennyssiipi

Metso laaja Trellex sekoituslapioohjelma kattaa kaikki tunnetut
merkit kuten; Hilac, Liebherr,
Schlosser, Weimer, Ibag, Skako, Eiric,
Teka, Comflow, Rapid, Haarup, Elba,
Fejmert jne.

