Wire Belts leveringsprogram omfatter bl.a.:
Flat-Flex® ståltrådsbånd

Flat-Flex® bånd har ubegrænsede funktionsmuligheder,
såsom, tørring, vask, overtræk, stegning, nedkøling og
inspektion, mens produkterne kører på båndet.
Flat-Flex® båndet har over 3800 forskellige
kombinationsmuligheder og mere end 1000 forskellige
typer, mere end 60 forskellige kombinationer af delinger og
tråddiametre. Leveres i bredder fra 28 mm til 4,5 m med op
til 80% åbent areal, hvilket igen betyder let rengøring, og er
i overensstemmelse med hygiejneforskrifterne.
Ingen steder kan bakterier gemme sig!
Flat-Flex® bånd er på grund af sit design det eneste procesbånd, som opfylder USDA’s hygiejnekrav.
Komplet udviklet sortiment i polyacetal og rustfrit stål trækhjul, vendevalser og ruller, som giver
maksimal levetid.
Transportører med Flat-Flex® bånd kan fremstilles med små overgange, standard ned til Ø12mm.
Standard-trækhjul er omkring Ø50mm men kan i forbindelse med visse Flat-Flex® bånd komme ned på
Ø32 mm.
Wire Belts unikke kæde-hjul sikrer et ensartet og et direkte træk og styring af Flat-Flex® båndet.
Udformningen gør ligeledes, at kædehjulene er næsten selvrensende.
Flat-Flex® sving
Gør det muligt at transportere produkter i andre retninger end lige ud
f.eks. 90˚. Flat-Flex® komplette sving leveres i bredder fra ca. 400mm til
1200mm i 45o til 180o. En suveræn hygiejnisk løsning hvor der er
pladsproblemer.
Flat-Flex® sving klarer en belastning op til 12 kg/m2. Alle Flat-Flex®
kurvetransportører er som standard forsynet med hastighedsregulator.
Båndhastigheden målt på den indvendige radius kan sættes fra 2,8 til 11
m/minut.

Flat-Flex® ’spreader’/’converger’
Kan adskille eller samle de enkelte produkter i rækker eller jævnt sprede
eller samle mindre produkter, hvor der ikke kræves rækker.
Transportøren er specialfremstillet for at passe til det produkt, der skal
køres på det, og vor tekniske salgsafd. er meget gerne til tjeneste med
yderligere oplysninger efter at have modtaget Deres specielle krav.

Flat-Flex® ’shuttle’ conveyor
En alsidig transportør som i en enkelt proces kan vende produktets
kørselsretning 90o med forskellige båndbredder og produktafstand.
Fremstilles kun iht. kunde-specifikationer/krav.

Flat-Flex® standard transportør
Kompakt ramme der er let at rengøre. Kan bruges til nedkøling, dræning
og inspektion af produkter, der bevæger sig. Kan ligeledes bruges som
en lille overgang mellem to andre transportører
Standard ’lige-ud transportører’ er som hovedregel altid med Flat-Flex®
bånd men kan også fremstilles med Eye-Flex® bånd eller andre typer af
ståltrådsbånd.
På trods af det er en standard-transportør, leveres den altid iht. Kundespecifikationer.
Flat-Flex® V-transportører
En fødevareproducent ønskede at ændre retningen på sine pølser fra at
ligge på langs til at ligge på tværs. Løsningen blev, at Wire Belt i
samarbejde med kunden fremstillede en ’High-speed pølsevender’
transportør.
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