Conveyor Solutions

Revestimento cerâmico para tambores
Trellex Cer-Lag
PT

Atrito da
correia otimizado
em qualquer
condição

Atrito em qualquer condição
Falta de atrito entre a correia transportadora e o tambor gera
escorregamento—uma preocupação constante em condições
de trabalho difíceis, especialmente em situações de umidade e
lamacentas. Além dos danos óbvios na correia, a necessidade
de compensar com um esticamento mais alto da correia proporciona uma tensão adicional em todos os componentes do
transportador, incluindo rolamentos e mancais. O revestimento
de tambor Trellex® Cer-Lag é uma forma fácil e econômica de
assegurar uma tensão ótima da correia em quaisquer condições,
minimizando o risco de interrupções, manutenção e danos
onerosos.

•

 umenta o atrito entre o tambor de acionamento e a correia,
A
especialmente em condições de umidade e lamacentas

•

Protege a correia e o sistema de transportadores

•

Minimiza a necessidade de manutenção

•

Reduz as interrupções onerosas

•

Resistência ao desgaste extremamente alta

•

Item em estoque, disponível rapidamente em todo o mundo

Investimento em melhor
desempenho
O revestimento de tambor Trellex Cer-Lag otimiza o atrito
entre o tambor e a correia, protegendo sua correia e seu
sistema de transportadores e minimizando interrupções
de trabalho onerosas. As cerâmicas circulares da Cer-Lag
são perfiladas para escoamento de fluidos, oferecendo
suporte em todas as condições. Sua concepção e a
proteção em borracha vulcanizada Trellex T60 asseguram
um aumento da duração e menor abrasão na correia
em comparação com as cerâmicas quadradas, o que
representa menos paradas para manutenção. Para sua
conveniência, disponível com ou sem cola de contato, a
Trellex Cer-Lag também é fácil de instalar com cola fria. Sua
correia transportadora somente é produtiva se estiver em
movimento. Quando a situação complica, Cer-Lag resolve.
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Umidade e lama

Obtenha um suporte melhor
— em qualquer lugar, a qualquer
momento
Como todos os produtos da Metso, o revestimento
de tambor Cer-Lag está projetado especificamente
para melhorar sua eficiência operacional e da linha de
produção. Trellex Cer-Lag está disponível na maioria
das regiões de todo o mundo, e seu representante
Metso mais próximo terá muito prazer em oferecer
suporte e disponibilizar uma entrega rápida e
adequada, assim como a instalação, se necessário. Se
precisar rapidamente de mais informações sobre de
Cer-Lag visite-nos em: www.metso.com.

N.º da peça: MM0348645
Descrição:
Trellex Cer-Lag 16 x 250 x 10.000
CL com cola de contato
N.º da peça: 6660541
Descrição:
Trellex Cer-Lag 16 x 250 x 1.600
N.º da peça: 6680149
Descrição:
Trellex Cer-Lag 10 x 250 x 1.600
Material:

Instalação:

Trellex® é uma marca comercial registrada da Metso Corporation

 orracha de desgaste, 60 + 5°
B
ShA, com pastilhas cerâmicas
redondas
Com cola fria
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