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الحزام الناقل "منحنى
الناقل" 

لنقل البيض 

نظرة سريعة على الميزات الرئيسية 

ما نقدمه
المصممة المشاريع  لدراسة  سعداء  سنكون 
خصيصا، بناء على طلبات محددة من العميل. 
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اعاده

سعة عرض 

15,000 بيضة في الساعة 200 ملم 

20,000 بيضة في الساعة 250 ملم 

30,000 بيضة في الساعة 350 ملم 

45,000 بيضة في الساعة 500 ملم 

65,000 بيضة في الساعة 750 ملم 

عن المطلوبة  المرتفعات إلى الوصول  يمكن
اعتمادا للتعديل.  قابلة  أرضية  دعامات  طريق 
المختلفة، والاستخدامات  الاحتياجات  على
لأسباب تتعلق من الدعم. تتوفر أنواع مختلفة
كلا على  النقل  سلسلة  تصطف بالسلامة،
الجانبين مع ملف تعريف أحمر لتوفير اليد. عند
إدراج الضروري  فمن  زرع،  "رافع"  نوع  تركيب 
هذا مع وحدة تجهيز تم وقد تلسكوبية.  وحدة 
صعودا / أسفل على كلا الجانبين، ووحدة موازنة
الناقل.  في  مكان  أي في  إضافتها ويمكن 
ارتفاع أساس على طوله  حساب  ويمكن
البطارية ويتم بناؤه وفقا للاحتياجات الفردية. 

وحدة تلسكوبية 

عرض ناقل
يحدد عرض السلسلة الناقلة قدرتها. في سرعة
والقدرات هي الواحدة، في الدقيقة سبعة أمتار

على النحو التالي: 

وحدة القطر
اختيار سحب الصحيح سوف تعتمد على طول
من وعدد  مختلفة  وارتفاعات  السلسلة، 

المنعطفات.

وفقا لكل سحب  المشاركة  مواقع  يتم حساب 
لهيكل المشروع ولكل مشروع على حدة. 

لهذا نطلب منك أن تطلب مخططا لكل مشروع.
الموضع الصحيح لكل باختيار  وهذا يسمح لك 
سحب ويضمن أن النظام يعمل بسلاسة لفترة

طويلة. 
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الحزام الناقل لنقل البيض 
البنية، الوظيفة، البيانات التقنية 

سحب وسيط
50m حوالي  من أطول البيض جمع  حزام 
السحب لدعم وسيطة  سحب  يتطلب 
عدة تتطلب  طويلة  جمع  أحزمة  الأمامي.

سحب وسيطة. 

في مزارع إنتاج أهمية حاسمة البيضله نظام نقل
الاختلافات والأنواع.  الأحجام  البيض من جميع 
دائما حلا تتطلب  والنظام  البطاريات  ترتيب  في 

مصمما خصيصا. 

السبب قامت LUBING باستناد حامل لهذا
البيض الخاص بها إلى المبادئ التالية:

•  أقصى قدر من السلامة التشغيلية والحد
الأدنى من الصيانة 

وحدات مع عناصر مصممة نظام بناء  •
نوع من الطلبات التي أي ومصممة لتلبية
المنحنيات يمكن تخيلها، مثل جميع أنواع

والمرتفعات والمسافات 

750mm عرض السلسلة بين 200 و  •
(8in. - 30in.)

•  سعة تخزينية تتراوح بين 15 ̇ 000 إلى
65 ̇ 000 بيضة في الساعة

•  أقصى قدر من الموثوقية.

تؤكد البيض  نقل في  الخبرة  من سنوات  عدة 
LUBING في مكانة رائدة في السوق العالمية.

ملامح على  يعمل الناقل الحزام من سلسلة
الأجزاء وتتكون  عالية. انزلاق  مع مستقرة 
من عناصر طولها متر هذا النظام من المستقيمة

واحد أو مترين أو ثلاثة أمتار. 

من مصنوعة  هياكل  وتركيب  جانبية  ملامح 
البلاستيكية التشكيلات  جميع  أنود.  الألومنيوم 
الدليل مقاومة للتآكل والمسيل وعناصر المنزلقة

للدموع ويمكن استبدالها بسهولة. 

سحب متعددة
متعددة. لأحزمة  متعددة  سحب  تطوير  تم 
في الواقع، محرك واحد، متصلة علبة التروس
جمع أحزمة  عدة  تشغيل  على  قادرة  ورمح، 

في نفس الوقت. 

سحب الجبهة
لحزام الرئيسي  السحب  الأمامي هو  القطر 
السلسلة، في  التوتر  وحدة  البيض.  جمع 
دمجها يتم  الصحيح،  التوتر  لإعطاء  اللازمة 

في هذا النوع من القطر. 

تشحيم الزيت الكهربائي 
التشحيم يسمح   LUBING كهربائي  زيت 
التلقائي للسلسلة. وبهذه الطريقة يتم تشحيم
الحزام الناقل بشكل صحيح لتشغيل سلس

وخالي من المتاعب. 

وحدة دليل التشحيم
لتوزيع  LUBING دليل  يتم استخدام وحدة 
النقل سلسلة  على  بالتساوي  البيض 

ونقلها من منطقة النقل. 

/لأسفل عنصر لأعلى
أو لرفع الهبوط ضرورية   / الصعود  عناصر 
لها العناصر  هذه  التجميع.  حزام  نزول 

تعديلات لا نهاية لها. 

منحنى 90 درجة
حرارة درجات  عند  قياسية  منحنيات  تتوفر 
180 درجة و90 درجة و45 درجة لتوجيه الحزام
لتلبية جميع الاحتياجات، في مقطع منحني. 
يمكن إنتاج المنحنيات في أي زاوية ممكنة. 

ربط العناصر
ومع بالكامل  مغلقة  الاتصال  عناصر  تتوفر 
المفتوح الإصدار  يسمح  جانبية.  فتحات 
الجانب بإدراج الصواني لجمع الأوساخ. 

التأجيل النهائي
في السلسلة  لإرجاع  وآمن  بسيط  نظام 

نهاية مصنع التجميع. 

الناقل: للحزام  المركزي  العنصر 
 LUBING سلسلة نقل

تتكون السلسلة المجلفنة لحزام التجميع من
انضمت مخففتين  خارجيتين  سلسلتين 
وضع يتم  الفولاذية.  الترانزوم  إليهما 
نفس المستوى لضمان ىل النائمين دائما ع
ويمكن  ، الناقل  على  بلطف  البيض  وضع 
نقله بسهولة إلى مناطق النقل وعدم كسره
عند المنحنيات. لمزيد من المعلومات حول
يرجى الناقل،  للحزام  المحتملة  المنحدرات 

الرجوع إلى ورقة "سلاسل النقل". 

المغطاة السلسلة  تساعد  أن  يمكن 
في البيض  تكسر  تقليل  في  بالبلاستيك 
النقاط الحرجة. سطح البلاستيك يسمح لك
الجوية الظروف  في  حتى  البيض  لحماية 
النوع من سلسلة متاحة مع هذا  القاسية. 
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