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Odpowiedzialny za połączenie członu ślizgowego 

z głowicą wysięgnika przenośnika taśmowego 

ADAPTER GŁOWICY WYSIĘGNIKA 

Ukierunkowanie strugi opadającego materiału w osi przenośnika odbierającego 

CZŁON ADAPTACYJNY WAMAS 

ADAPTER ŚLIZGOWY 

Do połączenia członu adaptacyjnego z członem 

ślizgowym 

CZŁON ŚLIZGOWY WAMAS 

Złożony z wielu pojedynczych pierścieni regula-

cyjnych. Ilość oraz kształt pierścieni uzależniony 

jest od indywidualnej konfiguracji węzła przesy-

powego 

INDYWIDUALNY PROJEKT 

Zsuwnia segmentowa WAMAS każdorazowo pro-

jektowana jest dla określonych warunków rze-

czywistych występujących w danej konfiguracji 

węzła przesypowego 

ZESPÓŁ DOSZCZELNIAJĄCY 

Zabezpieczenie przed przedostaniem się trans-

portowanego urobku poza zsuwnię 

Pozwala na połączenie wysięgnika z członem ad-

aptacyjnym 

ZESPÓŁ REGULACJI KĄTA 

Pozwala na korekcję kąta pochylenia zsuwni za-

pewniając prawidłowe ustawienie względem po-

zostałych podzespołów 

PIERŚCIEŃ REGULACYJNY 

Wykonany z elementów konstrukcyjnych zakoń-

czonych z obu stron pierścieniami przyłączenio-

wymi 

KOŁNIERZ PRZYŁĄCZENIOWY 

Pierścienie regulacyjne są skręcane pomiędzy 

sobą za pomocą połączeń śrubowych 

WYKŁADKA MODUŁOWA 

Wewnętrzna powierzchnia pierścienia regulacyj-

nego posiada wykładkę w postaci wymiennych 

modułów wykonanych z blachy o podwyższonej 

odporności na ścieranie typu HARDOX 
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 prędkość taśmy do 5 m/s 

 charakter pracy przenośnika – jednokierunkowy lub rewersyjny 

 dla przenośników taśmowych o szerokości od 600 do 1600 mm 

 wykonanie w wersji ATEX do zastosowania w strefach zagrożonych wybuchem 

ZAKRES STOSOWANIA 

ZALETY 

 zmniejszenie hałasu i zapylenia w węzłach przesypowych 

 indywidualny projekt dla danych warunków rzeczywistych 

 możliwość wymiany pojedynczych elementów wykładziny ślizgowej 

 ochrona transportowanego materiału przed rozbiciem na drobne frakcje 

 łagodne, płynne przekierowanie transportowanego materiału z przenośnika podającego na odbierający 

 oszczędność energii elektrycznej (zachowanie energii kinetycznej) dzięki płynnemu przekierowaniu materiału 

Symulacja węzła przesypowego 

ZSUWNIA SEGMENTOWA WAMAS 

PRZENOŚNIK PODAJĄCY UROBEK 

PRZENOŚNIK ODBIERAJĄCY UROBEK 


