
Potravinářské příslušenství

The Next Step in Bel t ing

Dopravní řešení



Potravinářské materiály Volta mají mechanické vlastnosti, které je předurčují k použití pro stálé součásti, jako jsou 
trychtýře nebo skluzy. Tyto součásti jsou běžné v procesu výroby při volně padajícím výrobku a při přítomnosti 
chemikálií. Pokud jsou vyrobeny z konvenčních, neohebných materiálů jako polykarbonát nebo ocel, mohou 
představovat z mnoha důvodů vzhledem k výrobě rizikový bod.
• Tvrdé součásti způsobují poškození volně padajícímu výrobku
• Součásti z neohebného materiálu se mohou zaseknout, pokud je tok výrobků (nepravidelné a neskladné) 

maximální
• Součásti z polykarbonátu se často lámou při vyjmutí na čištění a při dalším utažení šroubů obsluhou
• U pevných součástí může být vysoká hlučnost
• Šrouby a upevňovací součásti se mohou špatně otevírat
• Ocelové součásti nenabízejí pohled na tok výrobku
• Špatná čistitelnost

Volta používá pro eliminování výše uvedených problémů potravinářské materiály včetně průhledných a průs-
vitných pro trychtýře, skluzy, trubky a podobné součásti. Příruby mohou být přivařeny pro snadnější upevnění 
trychtýřů Volta do výrobního toku. 

Základní materiály pro výrobu trychtýřů

Materiál a barva Tvrdost Shore Teplotní rozsah Tloušťka Certifikáty

FMB

95A / 46D -30° C až 60° C / -20° F až 140° F 

2

FDA/USDA/EUFMW 2.5

FMWC CLEAR 3

Trychtýř s dvojitou přírubouČtvercový trychtýř s přírubou s 
přechodem do kruhu

Dvojitý trychtýř



Všechny součásti jsou vyráběné na zakázku a 
mohou být dokonce upraveny a svařeny na místě 
pokud jsou nepřesné nebo obtížné rozměry jako 
pro obložení násypek.

Jednoduché ploché díly se používají na stoly, přívodní skluzy, jako zábrany a stěrky. 
Zábrana může být použita jako jednoduchý prostředek proti ztrátě samotného výrobku anebo jako ochrana 
důležitých dopravních součástek jako je ložisko nebo podpěra. 

Použitím správně vybraného materiálu Volta pro doplňkové 

příslušenství se nenaruší nebo nezničí dopravní pás Volta.

Hamaky jsou použity ke snížení hlučnosti nebo 
pro vyloučení poškození náchylných výrobků 
volným pádem – příklad použití pro zeleninu až k 
tvrdému cukroví.
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Trychtýř na silo

Volta – Potravinářské příslušenství

Sídlo firmy
Prodej a výroba
sales@voltabelting.com

USA
Tel: +1 973 276 7905
Fax: +1 973 276 7908
Toll Free: 1-877-VOLTAUS

EUROPE
Tel: +31-546-580166
Fax: +31-546-579508

MURTFELDT PLASTY S.R.O.
Nádražní 440, 250 64 Měšice
Tel: +420 266 055 311
Fax: +420 266 055 355


