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Visokotehnološki gumeni transportni trakovi in gumene tehnične plošče se vse od leta 1948 izdelujejo v Kranju, 
Sloveniji. Prodajajo se po vsem svetu v različnih industrijskih panogah. Ti izdelki se nenehno izpopolnjujejo s 
pomočjo znanja in izkušenj naših inženirjev. Naš proizvodni program vključuje transportne trakove za splošno 
uporabo, transportne trakove za posebne namene in široko paleto rebrastih transportnih trakov in tehničnih 
gumenih plošč. Ti izdelki so znani po svoji varnosti in dolgi življenjski dobi. Visoka merila za nadzor kakovosti so 
strogo upoštevana v vseh fazah proizvodnje. 

Nad interno razvitimi gumenimi zmesmi se izvaja strog nadzor kakovosti s strani Centralnega laboratorija, kateri 
poseduje certifikate ISO 9001, ISO 14001 in OHSAS 18001. Pri iskanju pravega tipa gumenega transportnega 
traku so vam naši strokovnjaki vedno na voljo, da vam svetujejo.

TRANSPORTNI TRAKOVI SAVA
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Zasnova transportnih trakov za splošno uporabo omogoča uporabo le-teh na vseh področjih rokovanja z materi-
ali. Zaradi zgradbe ogrodja in kakovosti gumene obloge so ti trakovi znani po svoji zanesljivosti in dolgi življenjski 
dobi. Trakovi so primerni za industrijsko uporabo, bodisi za splošne namene, kot tudi za za transport materialov 
z ostrimi robovi oz. zelo abrazivih materialov. 

TRANSPORTNI TRAKOVI ZA SPLOŠNO UPORABO 

Konstrukcija transportnih trakov za splošno uporabo: 
• EP ogrodje z več vložki (osnova iz poliestra + votek iz poliamida)
• posebno vmesno gumiranje z dobro vezavo na tkanine
• obloga visoko odporna na obrabo
• drugi tip obloge po dogovoru

Tip Elastomer Temperaturno 
območje °C

Trdota
±5 Sh°A

Obraba
maks. (mm3) Uporaba

Y SBR -40 do +80 60 130 Visoka odpornost proti obrabi za 
splošne pogoje uporabe.

X NR -40 do +80 65 120 Visoka odpornost proti obrabi in 
udarcem za težke pogoje uporabe.

W BR/NR -40 do +80 60 90 Visoka odpornost proti obrabi za 
izredno abrazivne materiale.

WH SBR/BR -40 do +80 75 100 Za transport izjemno abrazivnih in 
ekstremno ostrih materialov.

WL BR/NR -40 do +80 62 55
Za transport izjemno abrazivnih 
materialov ali obrabe zaradi čiščenja 
traku.

SUPRA WL BR/NR -40 do +80 64 40 Za transport ekstremno abrazivnih 
materialov.

Transportni trakovi za splošno uporabo so primerni za:
• peskokope, kamnolome
• cementarne, betonarne
• toplarne in elektrarne, sežigalnice odpadkov
• stroje za gradnjo cest
•  industrijo recikliranja in kompostiranja, obrate za predelavo 

mineralnih surovin
• lesno industrijo in žage
• transport žlindre
• transport REA sadre
• transport razbitega stekla
•  transport kremenovega peska ali materialov, ki vsebujejo 

kremenov pesek
• nagibni transport drsečih materialov
• transport gline in ilovice

Širine trakov: 
400, 500, 650, 800, 1000,
1200, 1400, 1600, 1800, 2000 mm.
Anglosaksonske in druge širine po 
dogovoru. Največja širina 2100 mm.

Konstrukcije trakov:
Na voljo so različne natezne trdnosti od 
EP 250 N/ mm do EP 3150 N/mm.
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Pri transportu razsutega tovora se lahko včasih pojavijo težave, kot so samovžig transportiranega materiala ali 
samega transportnega traku. Z namenom zvišanja varnosti na najvišjo raven, so naši strokovnjaki razvili poseb-
ne vrste gumenih zmesi, ki so odporne proti ognju in plamenu. 

TRANSPORTNI TRAKOVI ODPORNI PROTI OGNJU IN PLAMENU

Transportni trakovi, odporni proti ogenju in plamenu, so primerni za:
• toplarne, termoelektrarne in sežigalnice odpadkov
• natovarjanje in transport premoga
• jeklarne in livarne
• zaprte transporterje
• transportiranje vnetljivih materialov
• potencialno eksplozivna območja
• delo v bližini virov plamena
• gradnjo tunelov
• podzemne rudnike

Tip Elastomer Temperaturno 
območje °C

Trdota
±5 Sh°A

Obraba
maks. 
(mm3)

Uporaba

K SBR/NR -25 do +60 63 160

Gumijast transportni trak, odporen proti ognju in plamenu, za uporabo nad zemljo v skladu z 
standardom DIN EN 12882. 

Transportni trak za transport vnetljivih in eksplozivnih snovi. Primeren za natovarjanje in 
transport premoga in premogovnega prahu, za delo v jeklarnah in livarnah, živilski industriji 
(prah, žitarice, sladkor ...), lesni industriji, industriji aluminija, papirja, kemikalij in gnojil.

Transportni trak izpolnjuje naslednje zahteve: odpornost proti gorenju z oblogo, test 
antistatičnosti in trenja na bobnu.

S SBR/NR -25 do +100 63 160

Gumijast transportni trak, odporen proti ognju in plamenu, za uporabo nad zemljo v skladu z 
standardom DIN EN 12882.

Transportni trak za prevoz vnetljivih in eksplozivnih snovi. Primeren za natovarjanje in 
transport premoga in premogovnega prahu, za delo v jeklarnah in livarnah, živilski industriji 
(prah, žitarice, sladkor ...), lesni industriji, industriji aluminija, papirja, kemikalij in gnojil.

Transportni trak izpolnjuje naslednje zahteve: odpornost proti gorenju z ali brez obloge, test 
antistatičnosti in trenja na bobnu.

SMVO CR/BR -20 do +100 68 180

Gumijast transportni trak, odporen na ogenj in plamen, za uporabo nad zemljo v skladu z 
standardom DIN EN 12882.

Transportni trak, namenjen za uporabo v nevarnih objektih in potencialno eksplozivnem 
ozračju. Primeren za nadzemno rudarjenje, vnetljive materiale, potencialno eksplozivna 
območja.

Transportni trak izpolnjuje naslednje zahteve: odpornost proti gorenju z ali brez gumene 
obloge, test antistatičnosti, trenja na bobnu in gorenje propana.

SMVU CR/SBR/
BR -20 do +100 68 180

Samougasljivi transportni trak, namenjen za uporabo v podzemnih inštalacijah v skladu z 
standardom DIN EN 14973.

Transportni trak, namenjen za uporabo v nevarnih objektih in v potencialno eksplozivnem 
ozračju. Primeren za gradnjo tunelov, podzemno rudarjenje, potencialno eksplozivna območja.

Transportni trak izpolnjuje naslednje zahteve: odpornost proti gorenju z ali brez gumene 
obloge, test antistatičnosti, trenja na bobnu in gorenje propana.

*certifikati na voljo na zahtevo
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TRANSPORTNI TRAKOVI ODPORNI PROTI OLJU IN MAŠČOBAM

Transportni trakovi, odporni proti olju in 
maščobam, so primerni za:
• betonarne
• obrate za recikliranje in predelavo mineralov 
•  pri strojih za sortiranje in kompostiranje 

odpadkov
• transportiranje oz. predelava kovin 
• obrate za recikliranje odpadkov
• lesno industrijo in žage
• transport kanalizacijskih odpadkov
• transport koruze, oljne repice in zelene krme
• papirno industrijo
• transport gnojil

Tip Elastomer Temperaturno 
območje °C

Trdota
±5 Sh°A

Obraba
maks. 
(mm3)

Uporaba

MOR NBR/
SBR/BR -20 do +100 61 130

Obloga je zmerno odporna proti olju in maščobam. Primerna za izdelke s srednjo količino 
živalskih in rastlinskih maščob in olj (žita, oljna repica, otrobi, kompost, krmne mešanice, 
žagovina in leseni sekanci z nizko vsebnostjo smole / terpena itd.).

MG PLUS NBR/SBR -15 do +100 65 150

Obloga odporna, vmesno gumiranje med vložki pa zmerno odporno proti olju.  Primerna 
za materiale, ki vsebujejo živalsko maščobo ali rastlinsko olje. Trak se uporablja v 
industrijskih panogah, kjer se ukvarjajo s proizvodnjo in transportom žit, krmnih mešanic, 
sojinih pogač, konzerviranih proizvodov, celuloze, lesnih sekancev ter gnojil. Uporablja se 
tudi pri trakovih z rezanimi robovi in pri drsnih transportnih trakovih.

GMG NBR -25 do +100 60 130
Obloga je zelo odporna na olje. Primerna je za transport izdelkov, ki vsebujejo mineralna 
olja, dizelsko gorivo, terpen, itd. - tudi pri višjih temperaturah. Ta tip zmesi je odporen na 
lilamine, ki se uporabljajo pri proizvodnji gnojil.

KMOR NBR/BR -25 do +60 60 150

Obloga je odporna, vmesno gumiranje med vložki pa je zmerno odporno proti olju. Obloga je 
odporna tudi na ogenj in plamen po standardu ISO 340.

Primerna za transport žit, krmnih mešanic, sojinih pogač, celuloze, lesnih sekancev ter       
gnojil. Uporablja se v skladu z zahtevami požarne varnosti.

Transportni trak izpolnjuje naslednje zahteve: obloga odporna proti gorenju, test 
antistatičnosti in trenja na bobnu.

KGMG NBR -15 do +60 62 200 Obloga zelo odporna proti olju in maščobam. Uporablja se v skladu z zahtevami požarne 
varnosti – odporen na ogenj in plamen po standardu ISO 340.

SMOR NBR/BR -25 do +60 60 150

Obloga odporna, vmesno gumiranje med vložki pa zmerno odporno proti olju. Primerna 
za transport žit, krmnih mešanic, sojinih pogač, celuloze, lesnih sekancev ter gnojil. 
Uporablja se v skladu z zahtevami požarne varnosti – gumena obloga in vmesno 
gumiranje odporno na ogenj in plamen po standardu ISO 340.

Transportni trak izpolnjuje naslednje zahteve: odpornost proti gorenju z ali brez gumene 
obloge (tudi vmesno gumiranje), test antistatičnosti, trenja na bobnu.

RMOR NBR/BR -30 do +60 63 150

Obloga je zmerno odporna na olje in maščobo. Primerna za izdelke s srednjo količino 
živalskih in rastlinskih maščob in olj (žita, oljna repica, otrobi, kompost, krmne mešanice, 
žagovina in leseni sekanci z nizko vsebnostjo smole / terpena itd.).

Primerno za delovne pogoje pri nizkih temperaturah.

RMG PLUS NBR/SBR -25 do +60 65 130

Obloga odporna, vmesno gumiranje med vložki pa zmerno odporno proti olju. Primerna 
za materiale, ki vsebujejo živalsko maščobo ali rastlinsko olje. Trak se uporablja v 
industrijskih panogah, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in transportom žit, krmnih mešanic, 
sojinih pogač, celuloze, lesnih sekancev ter gnojil. Uporablja se tudi pri trakovih z rezanimi 
robovi in pri drsnih transportnih trakovih.

Primerno za delovne pogoje pri nizkih temperaturah.

Olja in maščobe praviloma zelo škodljivo vplivajo na gumo. Vendar pa se materiali, ki vsebujejo le-te, transportirajo 
vsak dan. Da bi zaščitili in preprečili nabrekanje gume pri transportnih trakovih, priporočamo uporabo tipov 
gumenih oblog, ki so odporne proti oljem in maščobam. Ker vsi tipi olj in maščob niso enako agresivni, so 
inženirji razvili različne vrste gumenih oblog z namenom pokriti čim večji spekter zahtev s trga. 

Vsi transportni trakovi so antistatični v skladu z EN ISO 284:2004. Odpornost na olje je odvisna od konstrukcije 
traku (razmerje med oblogo in vmesnim gumiranjem, rezanim ali zaščitenim robom, z ali brez spodnje obloge). 
Ti trakovi so na voljo v različnih konstrukcijah: gladki, Supergrip, Finegrip, Noppen ali rebrasti trakovi.
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TEMPERATURNO OBSTOJNI TRANSPORTNI TRAKOVI 

80°C 210°C

Vroč material lahko zelo hitro poškoduje transportni trak. Da bi preprečili morebitne poškodbe, so naši inženirji 
razvili tri tipe transportnih trakov, za transportiranje materialov v različnih temperaturnih območjih. 

Glede na uporabo in  temperaturno obstojnost so na voljo trije tipi transportnih trakov:
• Tip T1 - *temperatura materialov do  125°C
• Tip T2 - *temperatura materialov do  150°C
• Tip T3 - *temperatura materialov do  210°C
* odvisno od temperature okolice, velikosti delcev in trajanja stika med materialom in transportnim trakom

Trakovi so lahko za kratek čas izpostavljeni tudi temperaturam do 400°C. Za več informacij nas kontaktirajte.

NAŠI STANDARDNI TRANSPORTNI TRAKOVI OBSTOJNI NA TEMPERATURO 

Tip traku Širina

 500 650 800 1000 1200 1300 1400 1600 1800

EP 400/3  4/2 T1 = = = = = = = =

EP 400/3  4/2 T2 rezan rob = = = = = = =

EP 400/3  4/2 T3 rezan rob = = = = = =

Druge konstrukcije in širine po dogovoru.

Temperaturno obstojni transportni trakovi so primerni za:
• cementarne,
• toplarne, termoelektrarne, obrate za sežiganje odpadkov,
• kemično industrijo,
• jeklarne, livarne, kovinsko pridelovalno industrijo,
• transport vročega asfalta.
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TRANSPORTNI TRAKOVI RIPCHECK
Transport razsutih, trdnih snovi lahko včasih povzroči težave; ostri robovi, veliki kosi nepravilnih oblik, neugodni 
pogoji natovarjanja, zastoji materiala na traku  lahko povzročijo vzdolžne zareze ali preboje traku. Inženirji so 
odkrili težavo in našli tehnično in stroškovno učinkovito rešitev. Njihova prizadevanja so privedla do razvoja 
transportnega traku Ripcheck z dodatnim blažilnikom, odpornim proti udarcem, nameščenim nad nosilnim 
ogrodjem traku. 

Glede na predvideno uporabo in vrsto ojačitve so na voljo naslednji tipi trakov:
•  Tip RC - elastična prečna ojačitev z jeklenim kordom
•  Tip RCH - zelo ozka in elastična ojačitev z jeklenim kordom za težke pogoje uporabe
•   Tip BR - elastična ojačitev s tekstilnim kordom (za magnetne separatorje ali pri napravah za odkrivanje 

kovin, ki se uporabljajo v lesni industriji)

RIPCHECK JEKLENI KORD RC RCH

Premer žice (mm) 1,19 1,19
Povprečna razdalja med žicami (mm) 14,0 (+/- 2,0) 0,9 (+/- 0,2) 

NAŠI STANDARDNI TRANSPORTNI TRAKOVI RIPCHECK 

Tip traku Širina

 500 650 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
EP 500/3 + 1RC  5/2 Y   =  =  =  =    

EP 500/3 + 1RC 10/3 Y     =  =  =  =  

Druge konstrukcije in širine po dogovoru. Transportni trakovi Ripcheck so na voljo tudi v rebrasti različici.



9Trelleborg Slovenija, d.o.o.

ELEVATORSKI TRANSPORTNI TRAKOVI
Elevatorski transportni trakovi so namenjeni vsem vrstam tračnih transporterjev. Zaradi konstrukcije ogrodja 
so znani kot »vzdržljivostni tekači« in so se izkazali za zanesljive transportne trakove z dolgo življenjsko dobo. 
Elevatorski transportni trakovi so najboljša rešitev tako s tehničnega kot cenovnega vidika. 

Elevatorski transportni trakovi so primerni za:
• peskokope, kamnolome
• cementarne, betonarne
• toplarne, elektrarne, obrate za sežiganje odpadkov
• asfaltne baze
• industrijo recikliranja in kompostiranja, obrate za predelavo mineralnih surovin
• lesno industrijo in žage
• kmetijstvo
• skladiščenje in polnjenje silosov
• v pristaniških napravah pri natovarjanju in razkladanju ladij
• rafinerije sladkorja, rudnike soli, predelavo krompirja in škroba
• livarne
• obrate za obdelavo odpadkov

NAŠI STANDARDNI ELEVATORSKI TRANSPORTNI TRAKOVI 

Tip traku Širina

EP 500/3 1/1 Y rezan rob

do 1800 mmEP 630/4 2/2 Y rezan rob
EP 800/5 2/2 Y rezan rob
EP 1000/5 2/2 Y rezan rob

Druge konstrukcije in širine po dogovoru.
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DRSNI TRANSPORTNI TRAKOVI
V določenih primerih, zaradi tehničnih razlogov, na nosilno stran nekaterih vrst transporterjev ni mogoče 
namestiti vrtljivih nosilnih valjčkov. Zato je za delovanje traku potrebna tako imenovana drsna miza. Pri takšni 
aplikaciji spodnja površina traku ni prevlečena z gumo, saj bi to povečalo trenje med podlago (drsno mizo) in 
trakom. Naši inženirji so zato razvili posebne drsne transportne trakove, kjer je trenje zmanjšano na minimum.

Glede na namen uporabe se lahko pri teh transportnih trakovih uporabita dva tipa tekstila: 
• Tip EP - lahko tvori korito
• Tip EMF - prečno tog trak 

Drsni transportni trakovi so primerni za:
• lesno industrijo in žage
• industrijo recikliranja, predelave odpadkov, obrate za predelavo mineralnih surovin
• pakirno industrijo
• letališča
• paketne terminale in obrate za izdelavo embalaže
• živilsko industrijo

NAŠI STANDARDNI DRSNI TRANSPORTNI TRAKOVI

Tip traku Širina

 400 500 600 650 800 1000 1200 1300 1400 1600 1800
EP 250/2 2/0 Y rezan rob  =  = =   =

EP 250/2 2/0 MOR rezan rob =    =  =  = =

EP 400/3 2/0 Y rezan rob = = = = = = = = = = =

EP 400/3 2/0 MOR rezan rob = = = = = = = = = = =

Druge konstrukcije in širine po dogovoru.
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TRANSPORTNI TRAKOVI SUPERGRIP, FINEGRIP IN NOPPEN 
Pri transportu materiala v vodoravni smeri, zlasti pri transportiranju pod naklonom, lahko material zdrsne z 
gladkega transportnega traku. Za to težavo smo našli rešitev. Poseben tip gumene obloge z visokim frikcijskim 
uporom in posebna oblika profila preprečujejo, da bi material zdrsnil s transportnega traku. Razvili smo tri vrste 
profilov:  Supergrip, Finegrip in Noppen. Transportni trakovi Supergrip so zlasti primerni za transport pod visokimi 
koti in/ali v mokrih in vlažnih pogojih. Zaradi boljše sposobnosti samodejnega čiščenja, se transportni trakovi 
Finegrip uporabljajo predvsem tam, kjer lahko prah, finozrnati material in razlitja vplivajo na profil transportnega 
traku. Transportni trakovi Noppen so primerni za transportiranje zelo lahkega materiala. Odlikuje jih gladek, 
enakomeren tek in dobra čistilna sposobnost.

Noppen Supergrip Finegrip

Glede na namen uporabe se lahko pri teh transportnih trakovih uporabita dva tipa tekstila: 
• Tip EP - lahko tvori korito
• Tip EMF - prečno tog trak 

NAŠI STANDARDNI SUPERGRIP TRANSPORTNI TRAKOVI

Tip traku Širina

EP 400/3  SG/0 rezan rob 1600 mm

Druge konstrukcije in širine po dogovoru.

Transportni trakovi Supergrip, Finegrip in Noppen so primerni za:
• polnjenje vreč in pakirne naprave
• transport poštnih pošiljk
• transport vreč in v prekladalnih napravah
• natovarjanje in razkladanje kosovnega materiala
• transport zabojev in steklenic
• transport prtljage (letališča, železniške postaje, itd.)
• potniški promet
• transport lesa in lesnih sekancev
• balirke
• predelovalnico kamna/marmorja
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TRANSPORTNI TRAKOVI SUPERGRIP, FINEGRIP IN NOPPEN 

Profil tipa 750

A (mm) B (mm) C (mm)

750  800  25
750 1000 125
750 1200 225

Profil tipa 540 R (dvosmerni)

A (mm) B (mm) C (mm)

540 650 55
540 800 130
540 1000 225

Profil tipa 750 R (dvosmerni)

A (mm) B (mm) C (mm)

750  800  25
750 1000 125
750 1200 225

Profil tipa 1030 R (dvosmerni)

A (mm) B (mm) C (mm)

1030 1200 85
1030 1400 185
1030 1600 285

Profil tipa 1600 R (dvosmerni)

A (mm) B (mm) C (mm)

1600 1800 100
1600 2000 200

Transportni trakovi Noppen
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CEVNI TRANSPORTNI TRAKOVI
Naši inženirji so v sodelovanju z upravljavci transporterjev, različnih znanih proizvajalcev le-teh, razvili cevni 
transportni trak. Cevni transportni trak je primeren za uporabo v težjih pogojih, kjer se zahteva uporaba posebnih 
cevnih transporterjev. Zaradi posebne konstrukcije ogrodja trak tvori cev, ki se odpre samo pri natovarjanju in 
raztovarjanju. Sistem med transportom ostane zaprt in ne dopusti uhajanja prahu niti takrat, ko se razsuti tovor 
transportira v vodoravnih ali navpičnih zavojih.

Cevni transportni trakovi so primerni za:
• cementarne, betonarne
• toplarne, termoelektrarne, obrate za sežiganje odpadkov
• tovarne REA sadre in mavca
• industrijo apna
• gradnjo predorov
• transport prašnega in drobnozrnatega materiala
• transport materiala nižje gostote in okolju nevarnega materiala
• silosne transporterje
• transporterje, ki prečkajo cesto (mostni transporterji)
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Rebrastitransportni trakovi
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REBRASTI TRANSPORTNI TRAKOVI
Transportni trakovi z gladko nosilno površino so uporabni za transport pakiranega in nepakiranega materiala 
do naklonskega kota 22°.

Rebrasti transportni trakovi so prava rešitev za primere, ko se zahteva višji naklonski kot transportiranja. V 
ta namen so naši strokovnjaki razvili visoko zmogljive in visoko kakovostne rebraste transportne trakove. 
Odlikuje jih dolga življenjska doba in fleksibilnost zaradi homogenih rebrastih profilov, ki so vulkanizirani skupaj 
z osnovnim trakom.

Rebrasti transportni trakovi so primerni za:
• kamnolome, peskokope
• cementarne, sušilnice apna
• kmetijstvo: transport pese, žitaric, krompirja, gnojil, lesnih sekancev 
• transport premoga in koksa
• rafinerije sladkorja
• rudnike soli
• mobilne drobilnike in sejalnike
• rezalnike cest 
• reciklažne obrate 
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Izbira tipa in višine profila je odvisna od vrste transportiranega materiala in naklonskega kota transportiranja: 

Tip materiala Primer materiala

Maks. naklonski kot 

Višina reber

Tip A, višina 16 mm Tip AH, višina 25 mm Tip AF in F, višina 32 mm 

PRAŠNAT Moka, apno, itd. 25° 28° 30°

SIPEK
Žita: koruza, ječ-
men, pšenica, rž; 
suh pesek

20/25° 25/30° 25/30°

PROSTO VALEČ Gramoz, mlet 
kamen 25° 28° 30°

LEPLJIV Moker pesek, pepel, 
mokra ilovica 30/35° 35/40° 40/45°

PAKIRAN Vreče, vreče iz jute, 
papirnate vreče 30/35° 35/40° 35/40°

Navedene vrednosti so zgolj orientacijske in so odvisne od vrste transportiranega materiala, pogojev 
natovarjanja in hitrosti transportnega traku.

Najvišji naklon gladkega transportnega traku je od 15° do 22° in je odvisen od vrste transportiranega 
materiala.

Transportni trakovi za naklonski transport s profilirano površino dosežejo nagib med 30° in preko 40°.

V neugodnih pogojih natovarjanja se lahko material naloži le na profilirano površino. Za ostalo se kapaciteta 
izračuna enako kot za gladke transportne trakove.

Enačbe:

Volumenski tok:
Qv = Qth×k×v  m3/h

Masni tok:
Qm = Qv×ρ t/h

REBRASTI TRANSPORTNI TRAKOVI
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Faktor redukcije k
Naklonski kot 14° 16° 18° 20° 22° 24° 26° 28° 30° 35° 40°
Lahko kotaleč in grob material 0,91 0,89 0,85 0,81 0,76 0,71 0,66 0,61 0,56 - -
Lepljiv material 1 0,93 0,85 0,58 0,47

Teoretična volumenska kapaciteta Qth (m
3 /h), dvodelni nosilni valji

pri v=1 m/s, kot naklona 20°, nasipni kot 10°, horizontalno transportiranje, gladek transportni trak
Širina traku (mm) 400 500
Qth (m

3/h) 40 70

Teoretična volumenska kapaciteta Qth (m
3 /h), tridelni nosilni valj

pri v=1 m/s, kot naklona 20°, nasipni kot 10°, horizontalno transportiranje, gladek transportni trak
Širina traku (mm) 500 650 800 1000 1200
Qth (m

3/h) 60 110 172 281 412

Priporočeni minimalni premeri bobnov (mm)
Rebrasti transportni trak z višino profila 16 mm EP 250/2 EP 400/3

Minimalen premer bobna (mm) Ø 250 Ø 315

Rebrasti transportni trak z višino profila 25 mm in 32 mm EP 250/2 EP 400/3

Minimalen premer bobna (mm) Ø 315 Ø 400

Druge konstrukcije po dogovoru.

Minimalna napenjalna razdalja (% medosne razdalje)
Fiksna ali avtomatska napenjalna naprava

1,5%

Maksimalna razdalja med valji
Nosilna stran 0,5 m

  Povratna stran * < 0,8 m

* Ne sme biti večkratnik razdalje med rebri.

Maksimalni kot korita
Standardni set Višina profila 16 mm Višina profila 25 mm in 32 mm

- 3-roll 30° 25° (1)
- 2-roll 30° 20°

(1) Širina < 800 mm: 20°

Spajanje traku - dodatna dolžina na spoj (m), ki jo je treba naročiti 
Tip spoja Trak EP 250/2 Trak EP 400/3 Trak EP 500/4

Toplo vulkaniziran 0,65 m 0,85 m 1,10 m
Hladno vulkaniziran 0,70 m 0,90 m 1,20 m

Druge konstrukcije trakov na zahtevo. Rebrasti trakovi so lahko spojeni tudi z mehanskimi spojkami.

REBRASTI TRANSPORTNI TRAKOVI
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Tip A - višina profila 16 mm
Tip AH - višina profila 25 mm

Tipične konstrukcije trakov:
• EP 250/2 3,5/1
• EP 400/3 3,5/1,5
• EP 500/4 4/2

Tip obloge:
• abrazivno odporna
•  odporna proti olju in 

maščobam 
• temperaturno odporna
•  odporna proti ognju in  

plamenu 
• drsni trakovi
•  primerna za transport živil 

Posebna uporaba:
• rebrasti trakovi + 
 Ripcheck (ojačani  
 z jeklenim kordom)

Profil Širina (B)
(mm)

Širina profila (A)
(mm)

Širina proste cone (C) 
(mm) 

Razkorak med rebri
(mm) 

A33, AH33
400 330 35 250

500 330 85 250

A44, AH44

500 440 30 250

600 440 80 250

650 440 105 250

A51, AH51

600 510 45 250

650 510 70 250

800 510 145 250

A54, AH54

600 540 30 250

650 540 55 250

800 540 130 250

A62, AH62

650 620 15 250

800 620 90 250

1000 620 190 250

A72, AH72
800 720 40 250

1000 720 140 250

A83, AH83
1000 830 85 250

1200 830 185 250

A94, AH94
1000 940 30 250

1200 940 130 250

A101, AH101
1200 1010 95 250

1400 1010 195 250

A112, AH112
1200 1120 40 250

1400 1120 140 250

A133, AH133
1400 1330 35 250

1600 1330 135 250

A151, AH151
1600 1510 45 250

1800 1510 145 250

A156, AH156
1600 1560 20 250

1800 1560 120 250

A161, AH161
1800 1610 95 250

2000 1610 195 250

REBRASTI TRANSPORTNI TRAKOVI
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Rebrasti transportni trakovi s profili tipa A ali AH
A 33, AH 33 A 44, AH 44 A 51, AH 51 A 54, AH 54

A 62, AH 62 A 72, AH 72 A 83, AH 83 A 94, AH 94

940

A 101, AH 101 A 112, AH 112

1330

A 133, AH 133

A 151, AH 151 A 156, AH 156

1610

A 161, AH 161

REBRASTI TRANSPORTNI TRAKOVI
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Kot eden izmed vodilnih proizvajalcev rebrastih 
transportnih trakov, si podjetje Trelleborg vedno 
prizadeva za razvoj novih vrhunskih tehnologij / 
rešitev in njihovo vključitev v izdelavo transportnih 
trakov.

Obstoječi rebrasti transportni trakovi tipa F (32 mm) 
so priznani kot eni najboljših v industriji in se redno 
uporabljajo v najzahtevnejših delovnih okoljih.

Z namenom ponuditi izboljšane rebraste transportne 
trakove, so naši inženirji uporabili svoje znanje in 
izkušnje na tem področju in razvili nov tip rebrastih 
transportnih trakov z že znano 32-milimetrsko višino 
profila, vendar z novo, izboljšano zasnovo le-tega za 
še boljšo uporabniško izkušnjo. Naziv novega tipa 
profila je AF.

 Izboljšano prileganje 
transporterju.

Večja produktivnost 
zaradi izboljšane 

zasnove in pretoka 
transportiranega 

materiala.

Manjši nagib, manj 
nazaj kotalečega se 

materiala.

Bolj gladek tek v 
povratni smeri - 

manj vibracij, daljša 
življenjska doba 

opreme, nižji stroški.

Boljša napetostna po-
razdelitev in izboljšana 

odpornost na pojav 
razpok na rebrih, 

katera potujejo preko 
bobna.

Tip AF – višina profila 32 mm

Katere so glavne prednosti novega rebrastega transportnega traku AF?

REBRASTI TRANSPORTNI TRAKOVI
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Tip AF – višina profila 32 mm

Profil Širina (B)
(mm)

Širina profila (A)
(mm)

Širina proste cone (C) 
(mm)

Razkorak med rebri
(mm)

AF33
400 330 35 250

500 330 85 250

AF44

500 440 30 250

600 440 80 250

650 440 105 250

AF51

600 510 45 250

650 510 70 250

800 510 145 250

AF54

600 540 30 250

650 540 55 250

800 540 130 250

AF62

650 620 15 250

800 620 90 250

1000 620 190 250

AF72
800 720 40 250

1000 720 140 250

AF83
1000 830 85 250

1200 830 185 250

AF94
1000 940 30 250

1200 940 130 250

AF101
1200 1010 95 250

1400 1010 195 250

AF112
1200 1120 40 250

1400 1120 140 250

AF133
1400 1330 35 250

1600 1330 135 250

AF151
1600 1510 45 250

1800 1510 145 250

AF161
1800 1610 95 250

2000 1610 195 250

REBRASTI TRANSPORTNI TRAKOVI

Tipične konstrukcije trakov:
• EP 250/2 3,5/1
• EP 400/3 3,5/1,5
• EP 500/4 4/2

Tip obloge:
• abrazivno odporna
•  odporna proti olju in 

maščobam 
• temperaturno odporna
•  odporna proti ognju in  

plamenu 
• drsni trakovi
•  primerna za transport živil 

Posebna uporaba:
• rebrasti trakovi + 
 Ripcheck (ojačani  
 z jeklenim kordom)
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AF 151 AF 161

AF 101 AF 112 AF 133

AF 33 AF 44 AF 51 AF 54

AF 62 AF 72 AF 83 AF 94

Rebrasti transportni trakovi s profilom tipa AF

REBRASTI TRANSPORTNI TRAKOVI
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Tipične konstrukcije trakov:
• EP 250/2 3,5/1
• EP 400/3 3,5/1,5
• EP 500/4 4/2

Tip obloge:
• abrazivno odporna
•  odporna proti olju in 

maščobam 
• temperaturno odporna
•  odporna proti ognju in  

plamenu 
• drsni trakovi
•  primerna za transport živil 

Posebna uporaba:
• rebrasti trakovi + 
 Ripcheck (ojačani  
 z jeklenim kordom)

Profil Širina (B)
(mm)

Širina profila (A)
(mm)

Širina proste cone (C) 
(mm)

Razkorak med rebri
(mm)

F45 

500 450 25 330

600 450 75 330

650 450 100 330

F60
650 600 25 330

800 600 100 330

F70
800 700 50 330

1000 700 150 330

F90
1000 900 50 330

1200 900 150 330

F100
1200 1000 100 330

1400 1000 200 330

F111
1200 1100 50 330

1400 1100 150 330

F126
1400 1260 70 330

1600 1260 170 330

F136
1400 1360 20 330

1600 1360 120 330

F141
1600 1410 95 330

1800 1410 195 330

F156
1600 1560 20 330

1800 1560 120 330

F166
1800 1660 70 330

2000 1660 170 330

Tip F – višina profila 32 mm

REBRASTI TRANSPORTNI TRAKOVI
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Rebrasti transportni trakovi s profilom tipa F

F 111F 100 F 126 F 136

F 45 F 60 F 70 F 90

F 141 F 156 F 166

REBRASTI TRANSPORTNI TRAKOVI
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Profil Širina (B) 
(mm)

Širina profila (A) 
(mm)

Širina proste cone (C) 
(mm)

EP 400/3
3,5/1,5

EP 500/4
4/2

L 38 500 380 60
L 51 650 510 70
L 64 800 640 80
L 77 1000 770 115

L 103
1200 1030 85
1400 1030 185

L 142
1600 1420 90
1800 1420 190
2000 1420 290

Rebrasti transportni trakovi so na voljo tudi v kombinaciji s trakovi Ripcheck in z različnimi tipi gumenih oblog.

Uporaba: Primerno za prevoz žitaric, lesnih sekancev, gnojil, itd.

Tip L – višina profila 8 mm (dvosmerni)

Samo po naročilu

REBRASTI TRANSPORTNI TRAKOVI
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Transportni trakovi zaposebne aplikacije
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TRANSPORTNI TRAKOVI ZA POSEBNE APLIKACIJE 
TRANSPORTNI TRAKOVI ZA KMETIJSTVO IN PREDELAVO HRANE

Transportni trakovi igrajo pomembno vlogo v kmetijstvu in v živilsko predelovalni industriji. Pri transportu 
produktov, ki so namenjeni za prehrano ljudi, uporaba običajnih črnih transportnih trakov ni primerna. Pomembno 
je, da se transportirani produkti ne kontaminirajo preko samega traku in da so vsi delci, ki se lahko ločijo od traku, 
varni za zdravje ljudi. Transportni trakovi se uporabljajo v večini faz kmetijstva in živilskopredelovalne industrije  
kot žetve, pranje, predelava, skladiščenje in pakiranje živil. Ponujamo široko paleto gumenih transportnih trakov, 
ki se uporabljajo v proizvodnji hrane in v kmetijstvu.

Naši transportni trakovi in tehnične plošče izpolnjujejo naslednje zahteve:
• Uredba (EC) 1935/2004
• Nemški zvezni inštitut za oceno tveganja (BfR)
• Ameriška uprava za hrano in zdravila (FDA)
• Nemški odbor za varnost proizvodov (AfPS — GS)

Hrana/produkt Priporočen tip traku Barva Lastnosti

SADJE IN ZELENJAVA SAVAGREEN trak zelena primerno za živila
SADJE IN ZELENJAVA 
(če je potrebna odpornost na olje) SAVAGREEN MOR trak zelena primerno za živila, odporno proti olju

MESO IN RIBE SAVABLUE MOR trak modra primerno za živila, odporno proti olju

ZMRZNJENA HRANA SAVABLUE MOR trak modra primerno za živila, odporno proti olju, 
nizke temperature

OBDELAVA OREŠČKOV SAVAWHITE MOR trak bela primerno za živila, odporno proti olju

RAFINIRAN SLADKOR IN FINA MOKA SAVAWHITE SB-K trak bela primerno za živila, antistatično, odporno 
proti olju, toplotno odporno

RAFINIRAN SLADKOR IN FINA MOKA SAVAWHITE SB-K T1 trak bela
primerno za živila, antistatično, odporno 
proti olju, zaviranje gorenja, odporno na 
temperature

OBDELAVA RIŽA IN ŽITARIC SAVAWHITE MOR trak bela primerno za živila, odporno proti olju
SOL SAVAWHITE trak bela primerno za živila
SLADKORNA PESA, OLJNA REPICA, KROMPIR 
(in druga neolupljena zelenjava) Gladki ali rebrasti trakovi črna odporni na obrabo 

ŽITA Gladki ali rebrasti trakovi črna odporni na obrabo 
ŽITA (če je potrebna odpornost na olje) Gladki ali rebrasti trakovi črna odporno proti olju
SENO IN SLAMA KMOR trak, KGMG trak črna zaviranje gorenja, odporno proti olju
SENO IN SLAMA Trak za balirke Finegrip črna odporni na obrabo 
PAKIRANJE V INDUSTRIJI PREDELAVE HRANE Zelen trak Supergrip zelena primerno za živila

Dodatne informacije so na voljo po dogovoru.
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TRANSPORTNI TRAKOVI ZA POSEBNE APLIKACIJE 
TRANSPORTNI TRAKOVI ZA KMETIJSTVO IN PREDELAVO HRANE

Pri transportu sestavin v prahu je potrebno uporabiti posebne transportne trakove. Naš gumijast transportni 
trak Savawhite SB-K je s strani FDA in nemškega zveznega inštituta za oceno tveganja primeren za uporabo z 
živili, antistatičen (v skladu z EN ISO 284), kakor tudi odporen proti ognju in plamenu (v skladu z EN ISO 340).

Zaradi kombinacije teh lastnosti se lahko ta trak upo-
rablja v nevarnih, zaprtih in prašnih okoljih, kjer lahko 
statična elektrika povzroči eksplozije in kjer se prede-
luje hrana za prehrambne namene. Takšna okolja so 
zelo pogosta pri transportu kristaliziranega sladkorja, 
žit v silosih, soli, riža in drugih pridelkov za prehrano 
ljudi in živali, ki med transportom ustvarjajo prah.

Tipi transportnih trakov Savawhite SB-K:
• SB-K (standardni trak SB-K)
• SB-K T1 (trak SB-K odporen na temperaturo)
•  SB-K MOR (trak SB-K odporen proti oljem in  

maščobam)

Transportni trakovi Savagreen

Med različnimi vrstami transportnih trakov ponujamo tudi poseben gumen transportni trak, izdelan za transport 
oljk, paradižnikov, grozdja, jabolk in pri ostalih podobnih živilih, kjer je potrebno v proizvodnem procesu uporabljati 
naravne in nestrupene materiale. Zaradi značilne zelene barve smo jih poimenovali Savagreen trakovi.

Transportni trakovi Savagreen so na voljo kot gladki ali rebrasti trakovi z veliko različnimi profili v različnih 
konstrukcijah in širinah od 400 mm do 2.100 mm. Na voljo so tudi z odpornostjo proti oljem in maščobam.

Trakovi Savagreen so izdelani v skladu s predpisi EU za materiale, ki prihajajo v stik s hrano in izpolnjujejo 
zahteve EU glede varnosti hrane.

Naši transportni trakovi Savgreen za transportiranje hrane so prejeli nagrado za tehnološko inovacijo na sejmu 
Expoliva 2013 v Španiji.

Transportni trakovi Savawhite SB-K
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TRANSPORTNI TRAKOVI ZA POSEBNE APLIKACIJE 
TRANSPORTNI TRAKOVI ZA RECIKLAŽNO INDUSTRIJO

S povečevanjem okoljske ozaveščenosti raste tudi pomen recikliranja. Ponujamo široko paleto transportnih 
trakov, primernih za veliko področij povezanih z recikliranjem. Ne glede na to, ali želite reciklirati gradbeni 
material (beton, kamen, asfalt, les…) ali komunalne odpadke, vam lahko ponudimo rešitev, ki najbolj ustreza 
vašim zahtevam.

Transportni trakovi, ki se uporabljajo pri recikliranju gradbenega materiala, morajo 
biti zelo odporni na odrgnine, ostre predmete in udarce. Pri transportu s strmim 
naklonom pa so prava izbira rebrasti transportni trakovi z različnimi višinami reber.
Nekateri tipični primeri uporabe z najpogostejšimi transportnimi trakovi:
•  recikliranje asfalta in kamna na mobilnih drobilnikih: transportni trakovi Ripcheck, 

rebrasti transportni trakovi ali kombinacija obeh
• presejalniki v kamnolomih: Ripcheck, gladki, rebrasti transportni trakovi

Komunalni odpadki običajno vsebujejo znatne količine različnih olj, masti in drugih agresivnih kemikalij, na 
katere morajo biti transportni trakovi odporni. Glede na količino in vrste agresivnih kemikalij, ki jih vsebujejo 
odpadki, ponujamo transportne trakove z različno stopnjo odpornosti na olja, maščobe in kemikalije.

Najpogostejše vrste transportnih trakov, ki se uporabljajo v obratih za recikliranje:
•  gladki transportni trakovi pri katerih sta tako zgornja kot spodnja obloga odporni proti olju ter trakovi v drsni 

izvedbi, kateri potujejo po kovinskih / plastičnih mizah
•  rebrasti transportni trakovi pri katerih sta tako zgornja kot spodnja obloga odporni proti olju ter rebrasti trakovi 

v drsni izvedbi, kateri potujejo po kovinskih / plastičnih mizah
• transportni trakovi odporni proti obrabi za transport stekla v reciklažnih obratih 

Za predelavo zelenih odpadkov / biomase so potrebni trakovi, ki so odporni proti smoli in raznoraznim oljem 
prisotnim v lesu. Gladki ali rebrasti trakovi (tipi A, AH, AF, F, Noppen), Ripcheck in drsni transportni trakovi so 
primerni za takšno uporabo.

Recikliranje gradbenega materiala

Recikliranje zelenih odpadkov / predelava biomase

Recikliranje komunalnih odpadkov
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TRANSPORTNI TRAKOVI ZA POSEBNE APLIKACIJE 
TRANSPORTNI TRAKOVI SAVAFLEX

Savaflex je poseben tip transportnega traku, izdelanega z EPP tekstilom. Tak trak je najboljša izbira na območjih, 
kjer se zahteva malo vzdrževanja in močna odpornost proti udarcem. V primerjavi z običajnimi več vložkovnimi 
transportnimi trakovi so transportni trakovi Savaflex tanjši in lažji, zato so tudi energetsko učinkoviti in idealni 
za manjše premere bobnov.

Osnova iz
POLIESTRA

Vezava iz
POLIAMIDA

Votek iz 
POLIAMIDA

Glavne prednosti trakov Savaflex v primerjavi z običajnimi EP trakovi:
• daljša življenjska doba traku – manj pogosta menjava
• nižji obratovalni stroški zaradi manjše teže traku 
• manjša debelina in teža traku z enako natezno trdnostjo
• manjši premer valja / bobna
• večja odpornost proti razpokam, ostrim predmetom in udarcem 
• nizko raztezanje zaradi ravne osnove
• odlična podpora pri obremenitvah, zmogljivost in vodljivost 
• bolj uravnotežen transportni trak

Primerjava med ogrodji EPP in EP:
Moč 400 630

Konstrukcija EPP 400/1 EP 400/3 EPP 630/1 EP 630/4
Debelina ogrodja (mm) 2,45 2,9 3,35 4,4
Teža ogrodja (g/m2) 1590 3200 2000 4900

Trakovi se lahko spajajo bodisi mehansko oz. s tehniko ''spajanja prstov''.

Konstrukcije trakov: 
Savaflex I (1 ply): EPP400/1, EPP500/1, EPP630/1, EPP800/1 
Savaflex II (2 ply): EPP1000/2, EPP1250/2, EPP1600/2

Širina: maks. 1.900 mm
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Transportni trakovi Steelmat so izdelani s posebno kovinsko mrežo in so razviti kot alternativa trakovom s 
tekstilnim ogrodjem. Uporabljajo se za daljše transporterje oz. v težkih delovnih pogojih. Zaradi velike fleksibilnosti 
se lahko uporabljajo na transporterjih z manjšimi premeri valjčkov v kombinaciji z visoko trdnostjo.

Transportni trakovi Steelmat so na voljo z naslednjimi tipi oblog:
• odporni na obrabo
• temperaturno odporni 
• brez policikličnih aromatskih ogljikovodikov (PAH)
• drugi tipi oblog po dogovoru

Transportni trakovi Steelmat so primerni za:
• transporterje z dolgimi sredinskimi razdaljami zaradi nizkega raztezka kovinske mreže 
• težke delovne pogoje zaradi kovinske mreže odporne proti udarcem
• elevatorske trakove
• trakove z visoko bočno stabilnostjo

Tipi mreže Osnova Votek Trak (N/mm) Uporaba

IW E HE 350-1600 Transporterji namenjeni za trakove 
ojačane s tekstilom ali jeklom.

IW-R R HE 630-2000 Dolgi transporterji.
SW-HE E HE 350-2000 Elevatorski trakovi, prečno togi trakovi.
SW-RE E RE 350-2000 Elevatorski trakovi z vgrajenimi koriti.

Druge konstrukcije trakov po dogovoru. 

TRANSPORTNI TRAKOVI ZA POSEBNE APLIKACIJE 
TRANSPORTNI TRAKOVI STEELMAT
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TRANSPORTNI TRAKOVI ZA POSEBNE APLIKACIJE 
TRANSPORTNI TRAKOVI ZA POSEBNE NAMENE

Transportni trakovi za predelavo kamna, marmorja in keramike

Za predelavo kamna, marmorja in keramike so potrebni posebni transportni trakovi z nizkimi tolerancami 
debeline, ki lahko prenesejo velike obremenitve in zagotovijo močen oprijem med transportiranim materialom 
in transportnim trakom v katerem koli delovnem procesu - rezanje, poliranje ali sortiranje. Za takšne namene 
izdelujemo drsne transportne trakove s Finegrip profilom, ki popolnoma ustrezajo takšnim zahtevam.

Prečno togi transportni trakovi se uporabljajo kot drsni transportni trakovi oz. kot bazni trakovi, na katere so 
naknadno nameščena valovita in prečna rebra (z zgornjo in spodnjo oblogo), ki se uporabljajo za vertikalno 
transportiranje. Ti tipi trakov morajo ostati prečno togi po celotni širini (smer votka) in ne smejo tvoriti korita, 
kot je to običajno za večino transportnih trakov. So fleksibilni vzdolž same dolžine traku (v smeri osnove), kar 
zagotavlja nemoteno delovanje preko bobnov in valjev.

Ponujamo različne vrste prečno togih transportnih trakov:

Tip EMF
Sestavljen iz EMF tekstilov. 

Tip XE
Kombinacija EP tekstilnega 

ogrodja v sredini in EMF tekstilov 
na zgornji in spodnji strani.

Tip XE-SC
Kombinacija EP tekstilnega 

ogrodja v sredini in jeklenih niti na 
zgornji in spodnji strani.

Prečno togi transportni trakovi
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TRANSPORTNI TRAKOVI ZA POSEBNE APLIKACIJE 
TRANSPORTNI TRAKOVI CLEANCOVER

Ena največjih težav pri transportu razsutega materiala je prijemanje materiala na površino traku. Posledica tega 
je velika in nezaželena količina materiala na spodnji strani transportnega traku, ki moti njegovo neprekinjeno 
delovanje. Nemoteno delovanje je možno le, če se trak neprestano čisti (na primer s posebnimi brisalci), vendar 
pogosto tudi z njimi ne moremo zagotoviti brezhibnega delovanja.

Zato so naši inženirji razvili novo vrsto posebne gumene zmesi, ki zmanjšuje prijemanje materiala na površino 
traku. Trakovi CleanCover imajo zelo dobre lastnosti proti prijemanju, kar omogoča zmanjšanje sile, s katero 
brisalci pritiskajo na površino traku, s čimer se bistveno podaljša življenjska doba.

Lastnosti trakov CleanCover:
Lastnosti Trak CleanCover

ORODJE Različne natezne trdnosti tkanine in število tekstilnih vložkov. 
OBLOGA Na voljo so različne debeline zgornje in spodnje obloge.

TIP OBLOGE Visoko odporna proti obrabi – tip CC; izjemno odporna proti obrabi – tip CC WLH, odporna proti olju 
in maščobam – tip CC MOR. 

ČIŠČENJE Čiščenje traku je možno z vsemi sistemi čiščenja, vključno z gumenimi, poliuretanskimi, kovinskimi 
in krtačnimi brisalci.

TEMPERATURA (°C) Od -40 do +80.

TRPEŽNOST
Trak CleanCover ima lastnosti, katere preprečujejo prijemanje materiala po celotni površini zato se 
lahko uporablja skozi celotno debelino obloge. Z novim tipom obloge se lahko pritisna sila brisalca 
zmanjša in posledično podaljša življenjska doba traku.

SPAJANJE Hladno, toplo oz. mehansko spajanje.

POSEBNE IZVEDBE Drsni, Ripcheck, Noppen in druge izvedbe transportnih trakov po dogovoru.

CC Primeren za transport lepljivih materialov, kot so: glina, pesek in gramoz, otrobi, blato, REA mavec, 
cement, titanov dioksid in druge vrste materialov.

CC WLH
Primeren za transport izjemno abrazivih, lepljivih materialov, kot so pesek, beton, boksit oz. trakov, 
ki so podvrženi visoki obrabi zaradi samega čiščenja. Ta tip traku zagotavlja daljšo življenjsko dobo 
pri uporabi, kjer brisalci pritiskajo na trak z večjimi silami.

CC MOR Obloga zmerno odporna proti olju; primerni za transport lepljivih izdelkov z nizko vsebnostjo živalskih 
in rastlinskih maščob in olj kot so odpadki, kompost, gnojila in drugi materiali.

Prednosti trakov CleanCover:
• na voljo so različne konstrukcije trakov (natezna trdnost tkanine, število tekstilnih vložkov, debelina obloge)
•  primerni za transport visoko abrazivih materialov (tip CC, CC WLH tip) kot tudi za transport materialov, ki vsebujejo olja 

in masti (tip CC MOR)
• čiščenje z gumenimi, poliuretanskimi, kovinskimi in krtačnimi brisalci 
• zmanjšana pritisna sila brisalca na trak zaradi dobrih lastnosti obloge, ki preprečujejo prijemanje materiala 
• lastnosti, ki preprečujejo prijemanje materiala so prisotne po celotni debelini obloge
• hladno, toplo oz. mehansko spajanje 
• primerni za posebne aplikacije, kot tudi za drsne, Ripcheck, Noppen trakove in ostale tipe po dogovoru

Standardni trak Trak CleanCover
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Tehničnegumene plošče
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TEHNIČNE GUMENE PLOŠČE
SU

PE
RG

RI
P

FI
NEG

RIP

MICROGRIP

Debelina standardna debelina od 0,5 mm do 40 mm

Širina standardna širina od 1000 mm do 1600 mm, po dogovoru tudi do 2000 mm

Dolžina
zvitki iz zalog: 10 m - 50 m; minimalna proizvodna dolžina za posebna naročila:
• 100 m (debelina 0,5 mm-15 mm)
• 50 m (debelina 20 mm-40 mm)

Tkanina z ali brez tekstilnih vložkov

Površina

gladka (ena ali obe strani) ali tekstilni vzorec (ena ali obe strani):
• Supergrip 
• Finegrip 
• Microgrip

Vezna plast gumene plošče z ali brez plasti iz CR (kloroprenski kavčuk)

Uporaba:
• čiščenje transportnih trakov
• oblaganje bobnov
• mehanska zaščita pred udarci
•  zaščita pred toploto, vibracijami, hrupom 

in vlago
• elektro izolacija in antistatična zaščita
• podložki
• tesnila
•  pokrovi proti prahu, pokrovi rezervoarjev, 

zavese
• podloge 

Nudimo široko paleto tehničnih gumenih plošč z različnimi tipi elastomerov, dimenzij in trdote.
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Tip Elastomer Podukt - uporaba Lastnosti

A NR - naravni 
kavčuk 

P40 oranžno rdeča: živilska kakovost, v živilski industriji 
za tesnila, ki pridejo v stik z živili
A35 črna: tesnjenje proti prahu, v cementarnah za 
rezanje kamnov kot protiprašna obloga
A40 rdeča ali siva: ne pušča sledov, uporablja se za 
tesnila
A65 črna: ne pušča sledov, odporna proti obrabi (maks. 
120 mm3), gladka ali tkanina z vtiskom

- dobra elastičnost in prožnost
- visoke fizikalne in mehanske vrednosti
- odporen na razredčene kisline in baze, sol
- ni odporen na bencin in olja

B
SBR – stiren 
butadien 
kavčuk

B55: uporablja se za čistilce
B60 standard in W črna: guma, odporna proti obrabi 
B63 WL: odporna proti obrabi (največ 55 mm3)
B67 črna: antistatična (max. 5000), uporablja v plinskih 
obratih, lakirnicah, preciznih mehanskih delavnicah za 
preprečevanje statične elektrike 
B70 siva: električna izolacija, 35kV in 50kV, uporablja 
se v elektroindustriji, v transformatorjih za oblogo za 
preprečevanje električne prevodnosti
B75: visoka elastičnost in trdota

- precej dobra temperaturna odpornost 
- dobre mehanske lastnosti
- odporen na razredčene kisline in baze, sol
- ni odporen na bencin in olja

C
NBR -
akrilonitril 
kavčuk

C60 modra: srednje dobro odporen proti olju in 
maščobam + živilska kakovost
C70 črna: odporna proti olju in maščobam, uporablja 
se v avtomobilski in predelovalni industriji za tesnila, ki 
pridejo v stik z olji, maščobami in bencinom

- dobre mehanske lastnosti
-  odporen na rastlinska in mineralna olja
-  odporen na bencin, katerih vrednost 
aromatov ne presega 30%

- nizka elastičnost
- slabša odpornost na ozon

CI IIR 

IIR - butil,
CI IIR – 
ciklobutil 
kavčuk

CI IIR45 črna: odporen na kislino in toploto, uporablja se 
v kemičnih tovarnah in čistilnih napravah za tesnila in 
obloge rezervoarjev 

- dobra temperaturna odpornost
- dobro odporen na ozon
- odporen na polarne raztopine
- odporen na kisline in baze
- ni odporen na bencin in olja

D or CR
CR -
kloropren 
kavčuk

Plast CR za zelo dobro vezavo (uporablja se za oblaganje 
bobnov ali druge tehnične gumene plošče)

- visoke fizikalne in mehanske vrednosti
- dobro odporen na ozon
- odporen na alifatska olja
- ni odporen na bencin in olja

E
EPDM -
etilen propilen 
kavčuk

E60 črna: odporen na ozon in toploto z ali brez EP sloja, 
uporablja se v gradbeništvu pri polaganju talnih oblog 
in strešnih kritin kot tesnila, obloge, dilatacije; gumene 
plošče z EP vložkom se uporabljajo za proizvodnjo 
kmetijskih strojev in lesno predelovalne industrije kot 
zavese za stroje ali sušilnice lesa

- dobra temperaturna odpornost
- dobro odporen na ozon
- odporen na polarne raztopine

TEHNIČNE GUMENE PLOŠČE
TIPI TEHNIČNIH GUMENIH PLOŠČ
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TEHNIČNE GUMENE PLOŠČE
TIPI TEHNIČNIH GUMENIH PLOŠČ GLEDE NA NAMEN UPORABE

Naše tehnične gumene plošče se lahko uporabljajo kot materiali za podloge za tovornjake, cevi, bobne itd.. 
Glavni cilj je varovanje osnovne konstrukcije pred obrabo ali poškodbami zaradi korozije.

Ko izbirate med številnimi tipi tehničnih gumenih plošč, ki jih ponujamo, je pomembno, da veste, kateri tip 
plošče je najbolj primeren za vašo specifično uporabo. Zato smo spodaj našteli nekaj najpogostejših aplikacij, 
pri katerih lahko uporabimo naše tehnične gumene plošče.

Tip Elastomer Barva Trdota
(+/-5 Sh°A) Maks. obraba (mm3)

A35 NR črna 35 120 / 5N

A40 NR rdeča 40 80 / 5N

A48 NR/SBR rdeča 48 180

TR50 NR/SBR zelena 48 180

B55 SBR črna 53 180

B60-Y SBR črna 60 130

B60-W NR/BR/SBR črna 60 90

B63-WL BR/NR črna 62 55

B65 SBR črna 65 160

Če želite zaščititi vašo lastnino pred abrazijo in obrabo lahko izbirate med naslednjimi tipi tehničnih gumenih 
plošč:

Gumena obloga

Zaščita pred abrazijo in obrabo
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TEHNIČNE GUMENE PLOŠČE 
TIPI TEHNIČNIH GUMENIH PLOŠČ GLEDE NA NAMEN UPORABE

Protikorozijska in kemična zaščita

Tip Elastomer Barva Trdota
(+/-5 Sh°A) Lastnosti

C70 NBR črna 68 odporno na olje in maščobe

CI IIR45 CI IIR črna 46 odporno na kisline in temperature do 180°C

D68 CR/BR siva ali črna 68 odporno na morsko vodo in ozon

E60 EPDM črna 61 odporno na ozon

Material se na transportnih trakovih običajno hitro 
premika zlasti na območju natovarjanj in raztovarjanj. 
Ker na teh delih transporterja zelo hitro pride do 
uhajanja materiala je potrebno na teh mestih 
namestiti sisteme za preprečevanje uhajanja le-tega.

Tehnične gumene plošče se lahko uporabijo 
kot obrobne plošče, ki usmerjajo material na 
transportni trak in tako preprečujejo njegovo 
uhajanje in posledično nevarnost okvar pri delovanju 
transporterja.

Pri transportu lepljivih materialov je zelo pomembno 
zagotoviti čistočo strukture in samega traku, saj s 
tem podaljšamo njihovo življenjsko dobo. Zato se 
na različnih delih transporterja uporabijo gumeni 
brisalci, kateri preprečujejo nabiranje  materiala 
na transportnem traku oz. na transportni strukturi 
(bobni, valji itd.). Naše gumene plošče so primerne 
tudi za takšne aplikacije.

Tip Elastomer Barva Trdota
(+/-5 Sh°A) Maks. obraba (mm3)

A35 NR črna 35 120 / 5N

A40 NR rdeča 40 80 / 5N

A48 NR/SBR rdeča 48 180

TR50 NR/SBR zelena 48 180

B55 SBR črna 53 180

B60-Y SBR črna 60 130

B60-W NR/BR/SBR črna 60 90

B65 SBR črna 65 160

Za protikorozijsko in kemično zaščito ponujamo naslednje tipe tehničnih gumenih plošč:

Obrobne plošče in brisalci 
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TEHNIČNE GUMENE PLOŠČE 
TIPI TEHNIČNIH GUMENIH PLOŠČ GLEDE NA NAMEN UPORABE

Mini kvadrat

Obloge bobnov/valjev
Za nemoteno delovanje (raven tek, brez zdrsov traku itd.) med transportnim trakom in njegovimi glavnimi 
komponentami (pogonski boben, povratni boben) moramo poskrbeti za dober oprijem. To najbolje dosežemo, 
če so bobni / valji obloženi s posebno vrsto gume – gumeno oblogo bobnov / valjev.

Ponujamo obloge bobnov / valjev z vzorcem mini kvadrata odporne na obrabo v črni barvi, v živilski kvaliteti in 
odporne proti olju v modri barvi in v zeleni ter beli barvi.

Gumene obloge se lahko izdela tudi v kombinaciji s posebnim sivim slojem iz kloroprenskega kavčuka na spodnji 
oblogi (imenovan tudi CR ali vezni sloj). Zaradi svoje odlične vezave je idealen za lepljenje gumene obloge na 
kovinsko površino pogonskih oz. povratnih bobnov.

Spodnja tabela prikazuje našo paleto gumenih oblog z razpoložljivimi debelinami in širinami:

Tipične dimenzije rol 

Vzorec Kakovost Trdota 
(+/-5 sh°a)

Debelina 
(mm)

Širina 
(mm)

Dolžina 
(m)

MINI
KVADRAT

B60 standardna 60 8 - 15 1600 in 1800

10 - 50

C60 modra, 
MOR+FDA 58 8 - 10 1600 in 1800

TR50 zelena 48 8 - 10 1600 in 1800

B60-W 60 8 - 15 1600 in 1800

B60-WL 62 8 - 15 1600 in 1800
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TEHNIČNE GUMENE PLOŠČE 
POSEBNI TIPI TEHNIČNIH GUMENIH PLOŠČ 

Podobno kot transportni trakovi imajo tudi gumene plošče pomembno vlogo v kmetijstvu in živilskopredelovalni 
industriji. Navadne črne gumene plošče so primerne za uporabo samo v začetnih fazah proizvodnje hrane, na 
primer pri spravilu pridelkov s polj. V poznejših fazah moramo uporabiti posebne vrste gumenih plošč. Inženirji 
so zato razvili različne tipe gumenih plošč, ki ustrezajo potrebam živilskopredelovalne industrije.

Doslej smo predstavili najbolj značilne tipe tehničnih gumenih plošč in namene uporabe; vendar je to le del 
našega asortimaja izdelkov. Nudimo še veliko posebnih tipov tehničnih gumenih plošč za zelo specifične 
namene, ki so navedeni spodaj.

Tip Elastomer Barva Trdota 
(+/-5 Sh°A) Uporaba

P40 NR rdeča 40 Tesnila, obrobne plošče, zaščita v 
živilskopredelovalni industriji.

B60-Savagreen SBR/EPDM zelena 60 Obrobne plošče in brisalci v živilskopredelovalni 
industriji in kmetijstvu.

Tip Elastomer Barva Trdota 
(+/-5 Sh°A) Lastnosti Uporaba

B70 SBR siva 70 električna izolacija Elektrarne, transformatorji.

Guma lahko deluje kot dober izolator in je primerna za uporabo v elektroindustriji. Naši inženirji so razvili poseben 
tip zmesi, ki se uporablja za gumeno oblogo – tip B70, ki preprečuje električno prevodnost v dveh jakostih: prva 
do 35kV in druga do 50kV. Izdelane so v sivi barvi po standardu SIST EN 60243-1: 2001.

Gumene plošče za živilskopredelovalno industrijo

Gumene plošče za električno izolacijo



41Trelleborg Slovenija, d.o.o.

TEHNIČNE GUMENE PLOŠČE 
POSEBNI TIPI TEHNIČNIH GUMENIH PLOŠČ 

Ognjevarne in antistatične gumene plošče 

V določenih okoljih, kot so podzemni rudniki, zaprti transporterji, jeklarne, livarne itd., zahtevajo ognjevarne 
gumene plošče. Naše gumene plošče tipa B62-K so idealne za uporabo v takih okoljih.

Drug produkt, ki ga ponujamo, je gumena plošča tipa B67 z antistatičnimi lastnostmi. Ta gumena plošča se 
lahko uporablja kot obloga za preprečevanje razelektritve statične elektrike v okoljih, kjer bi takšno sproščanje 
lahko imelo usodne posledice, npr. v mehanskih delavnicah, lakirnicah, plinarnah itd.

Tip Elastomer Barva Trdota 
(+/-5 Sh°A) Lastnosti Uporaba

B62-K SBR/BR črna 63 ognjevarno

Okolja z visoko nevarnostjo požara zaradi 
trenja ali plamena (podzemni rudniki, 
zaprti transporterji, jeklarne, livarne). 
Uporablja se tudi kot ognjevarna obloga 
bobnov / valjev. 

B67 SBR črna 67 antistatično po 
ISO 284 Plinska podjetja, lakirnice.

Gumene plošče namenjene sušilnicam lesa

Gumene plošče katere ne puščajo madežev in sledi 

Ko so zahtevane tehnične gumene plošče, ki so odporne na ozon in vročino, lahko ponudimo gumeno EPDM-
sko ploščo. Tak izdelek (običajno tekstilno ojačan) se uporablja kot zavesa v sušilnicah lesa, strojih itd. Takšni 
tipi gumenih plošč brez tekstilne ojačitve se lahko uporabljajo tudi kot tesnila, obloge ali dilatacije v gradbeni 
industriji.

Za uporabo, kjer so zahtevane črne gumene plošče, ki ne puščajo madežev in sledi, vam lahko ponudimo našo 
gumeno ploščo A65.

Tip Elastomer Barva Trdota 
(+/-5 Sh°A) Lastnosti Uporaba

E60 EPDM črna 61 odporno na ozon in 
vročino do 150°C

Zavese (s tekstilno ojačitvijo) se 
uporabljajo v sušilnicah lesa, skladiščih. 
Gumene plošče brez tekstilne ojačitve 
se uporabljajo kot tesnila, obloge ali 
dilatacije v gradbeni industriji.

Tip Elastomer Barva Trdota 
(+/-5 Sh°A) Lastnosti Uporaba

A65 NR črna 65 120
Zaščita pred obrabo, kjer je potrebna 
črna gumena plošča, ki ne pušča 
madežev in sledi.
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TEHNIČNE GUMENE PLOŠČE 
POSEBNI TIPI TEHNIČNIH GUMENIH PLOŠČ 

Gumene plošče namenjene tesnjenju  

Gumene plošče po dogovoru

Gumene plošče za presejalnike

Gumene plošče zelo odporne na obrabo

Pri iskanju ustreznih gumenih plošč namenjenih tesnjenju lahko ponudimo več različnih vrst le-teh. Glede na 
pogoje, v katerih se bodo tesnila uporabljala, jih je mogoče dobaviti v različici odporni proti olju oz. v živilski 
kvaliteti. Na voljo so tudi gumene plošče namenjene za uporabo v protiprašnih sistemih.

V nekaterih specifičnih aplikacijah se lahko zahtevajo edinstvene tehnične gumene plošče, ki niso navedene v 
tem katalogu. Te zahteve se lahko nanašajo na posebne dimenzije, vrste elastomerov, posebne tipe ojačitev itd.. 
Obrnite se na nas in z veseljem vam bomo pripravili ponudbo, ki bo najbolje ustrezala vašim zahtevam. 

Gumene plošče, ki se uporabljajo v sistemih za presejanje, se lahko izdelajo z ali brez tekstilne ojačitve.  
Največja debelina izdelka je 60 mm.

Proizvajamo gumene plošče B63-WL SUPRA, ki so zelo odporne na obrabo.

Tip Elastomer Barva Trdota 
(+/-5 Sh°A)

Maks. obraba 
(mm3) Uporaba

B63-WL SUPRA NR/BR/SBR črna 64 40 Zaščita pred zelo abrazivnimi materiali.

Tip Elastomer Barva Trdota 
(+/-5 Sh°A) Uporaba

C70 NBR črna 68 Kot tesnila, ki so v stiku z olji in maščobo.

P40 NR rdeča 40 Kot tesnila v živilskopredelovalni industriji.

A35 NR črna 35 Protiprašni sistemi.
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B

D

H

REBRA IN PROFILI ZA TRANSPORTNE TRAKOVE

Standardna T rebra

Tip H
(mm)

B
(mm)

D
(mm) Koda Dolžina

(m)
Premer min Ø 

(mm) Pakiranje

T 20 20 40 4 02 165 B6
5

160
5 × 5 m

20 2 × 20 m
T 25 25 40 4 02 228 B6 5 160 5 × 5 m
T 35 35 70 4.6 02 230 B6 5 160 5 × 5 m
T 40 40 70 4.6 02 162 B6 5 160 5 × 5 m
T 55 55 80 5 02 163 B6 5 160 5 × 5 m
T 60 60 80 4.2 02 211 B6 5 160 3 × 5 m
T 75 75 100 7 02 167 B6 5 200 3 × 5 m

B

D

H

Blok T rebra

Tip H
(mm)

B
(mm)

D
(mm) Koda Dolžina

(m)
Premer min Ø 

(mm) Pakiranje

TB 20 20 40 8 02 158 B6 5 160 5 × 5 m

TB 30 30 40 8 02 102 B6 5 160 5 × 5 m

TB 40/1 40 80 10 02 173 B6 5 160 5 × 5 m
TB 40/2 40 110 20 02 198 B6 5 160 3 × 5 m
TB 50 50 80 25 02 227 B6 5 200 3 × 5 m

B

D

H

Poševna C rebra

Tip H
(mm)

B
(mm)

D
(mm) Koda Dolžina

(m)
Premer min Ø 

(mm) Pakiranje

C 35/1 35 55 4 02 237 B6 20 160 1 × 20 m
C 35/2 35 70 5 02 221 B6 5 160 5 × 5 m

C 55 55 90 7 02 210 B6 5 200 3 × 5 m

C 75 75 90 7 02 171 B6 5 200 3 × 5 m
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B

D
H

Vodilni V profili 

REBRA IN PROFILI ZA TRANSPORTNE TRAKOVE

Tip H
(mm)

B
(mm)

D
(mm) Koda Dolžina

(m) Pakiranje

K 13/1 8 13 7.2 10 106 B6 100 1 × 100 m
K 13/2 9 13 8 09 189 B6 100 1 × 100 m
K 16 12 16 10 09 190 B6 100 1 × 100 m
K 17 11 17 8 10 101 B6 100 1 × 100 m
K 23 16 23 10 09 191 B6 50 1 × 50 m

Dimenzijske tolerance:
V primeru, da na načrtu ni nobenih opozoril glede dimenzijskih toleranc, velja razred E3, standard ISO33 02-1.
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Trelleborg Slovenija lahko priskrbi določene storitve, kot so podatki, modeli, specifikacije v pisni ali ustni obliki (Storitve). Trelleborg Slovenija eksplicitno ali implicitno ne 
sprejema in / ali prevzema odgovornosti za uporabo teh Storitev ali posledic uporabe teh Storitev in ne zastopa, izjavlja in / ali garantira za ta namen uporabe. To je posledica 

dejstva, da se sestava transportnega traku in / ali pogoji delovanja lahko razlikujejo; zato mora kupec izdelkov podjetja Trelleborg Slovenija sprejeti potrebne ukrepe, da 
ugotovi ali so takšni izdelki primerni za namene za katere so bili kupljeni in uporabljeni. Za določanje podatkov in specifikacij za posebne namene uporabe in modele se 

obrnite se na Trelleborg Slovenija. 

Produkcija: Trelleborg Slovenija d.o.o., grafično oblikovanje: Nimbus, fotografije: arhiv Trelleborg Slovenija, urednik: Matjaž Babič, Rok Jamšček,
januar 2020. 

Škofjeloška cesta 6, 4000 Kranj, Slovenija

Trelleborg Slovenija d.o.o., (prej Savatech d.o.o.), je bil 
ustanovljen leta 1948. Proizvodni program zajema transportne 

trakove za splošne namene uporabe, široko paleto rebrastih 
transportnih trakov, transportne trakove za posebne namene  

in različne vrste tehničnih gumenih plošč. Vedno si prizadevamo 
zadovoljiti potrebe in pričakovanja naših kupcev, kar nam 

pomaga ohranjati močan položaj na svetovnem trgu.

Trelleborg Slovenija, d.o.o.

telefon: +386 (0)4 206 51 93
e-mail: info@savatech.si

fax: +386 (0)4 206 64 11

Transportni trakovi za splošno uporabo  │  Transportni trakovi odporni proti ognju in plamenu  │  Transportni trakovi odporni proti olju in maščobam 

Temperaturno obstojni transportni trakovi  │  Transportni trakovi Ripcheck  │  Elevatorski transportni trakovi  │  Drsni transportni trakovi

Transportni trakovi Supergrip, Finegrip in Noppen  │  Cevni transportni trakovi  │  Rebrasti transportni trakovi

Transportni trakovi za posebne aplikacije  │  Tehnične gumene plošče  │  Rebra in profili

WWW.TRELLEBORG.COM  
WWW.SAVATECH.EU

Proizvodnja in trženje gumenotehničnih proizvodov in pnevmatike

PA Transportni trakovi


