














Pióra do przenośników ślimakowych

        









Rodzaje piór do przenośników ślimakowych











































       





        



















Materiał stal konstrukcyjna, stal nierdzewna, 
stal trudnościeralna

Grubość materiału 3÷20 mm

Wysokość pióra 20÷550 mm

Skok 80÷1200 mm

Średnica zewnętrzna

Średnica wewnętrzna

150÷1200 mm

50÷1100 mm

Nasze możliwości technologiczne w zakresie produkcji piór



Przenośniki

      

        



       

      

       





 

 



 



 



 





 



 



 



Rodzaje produkowanych przez nas przenośników:
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STAWIAMY NA JAKOŚĆ



Wybrane realizacje






