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Rozwiązania zastosowane w produktach MAS® podlegają ochronie prawnej zgodnie z Ustawą „Prawo własności przemysłowej” 

PRZEKŁADNIA 

Zastosowanie przekładni wielokrotnie redukuje 

siłę niezbędną do przyłożenia w trakcie regulacji 

docisku wkładów czyszczących do taśmy przeno-

śnikowej (opcja) 

Zgarniacz czołowy MAS® 830 NG-1 L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOKADA ZAPADKOWA 

Umożliwia zablokowanie podpory reakcyjnej 

w stałym położeniu, a po podniesieniu dźwigni 

całkowicie redukuje siłę docisku wkładów czysz-

czących do taśmy przenośnikowej 

Zabudowany na bębnie rozładowczym zapewnia wstępne oczyszczenie taśmy przenośnikowej 

BUDOWA SEGMENTOWA 

Niezależne wkłady poliuretanowe samoczynnie 

dopasowujące się do powierzchni taśmy na bęb-

nie 

MAKSYMALNA OCHRONA DLA TAŚMY 

Jednoczesne odchylanie w płaszczyźnie poziomej 

i pionowej w momencie kontaktu z uszkodze-

niem taśmy lub połączeniem mechanicznym 

BEZSTOPNIOWA REGULACJA SIŁY DOCISKU 

Umożliwia dokładne ustawienie siły docisku 

PODPORA REAKCYJNA Z KIESZENIAMI 

Wyposażona w mechanizm samoczynnego zblo-

kowania wkładów czyszczących w podporze re-

akcyjnej umożliwiający szybką wymianę zużytych 

wkładów bez konieczności stosowania narzędzi 

 prędkość taśmy do 4 m/s 

 charakter pracy przenośnika – jednokierunkowy lub rewersyjny 

 dla przenośników taśmowych o szerokości od 400 do 2000 mm 

 temperatura pracy ciągłej (COT) dla wkładów kompletnych od -30OC do 80OC 

 wykonanie w wersjach STANDARD oraz ATEX do zastosowania w strefach zagrożonych wybuchem 

 do czyszczenia taśm łączonych za pomocą wulkanizacji, klejenia oraz prawidłowo wykonanych połączeń mechanicznych 

DODATKOWE OTWORY SERWISOWE 

ZĘBATKA ZABEZPIECZAJĄCA 

Trwale blokuje położenie podpory reakcyjnej 

z wkładami czyszczącymi w trakcie pracy i pod-

czas prowadzenia obsługi serwisowej (opcja) 

ZAKRES STOSOWANIA 

ZALETY 

 szybka i prosta obsługa serwisowa 

 możliwość wymiany pojedynczych wkładów bez konieczności demontażu pozostałych 

 niewielkie gabaryty pozwalające na zabudowę zgarniacza na każdym przenośniku taśmowym 

 podzespoły szybkozużywające się wykonane z materiałów o wysokiej odporności na ścieranie 

 unifikacja części zamiennych – te same podzespoły dla zgarniaczy czołowego oraz dla podtaśmowego 

Ułatwiają demontaż zużytych wkładów czyszczą-

cych 

REGULACJA SIŁY DOCISKU 

Łatwa i szybka regulacja siły docisku wkładów 

czyszczących do taśmy poprzez obrót podpory 

reakcyjnej wokół własnej osi. Całkowita elimina-

cja uciążliwej regulacji śrubowej 


