
Băng tải xoắn hay còn được gọi là Spiral conveyor.

Là một thiết bị vận chuyển hàng hóa hiệu quả và linh hoạt, được sử dụng rộng rãi trong các ngành

công nghiệp khác nhau.

- Thiết bị có khả năng vận chuyển hàng hóa ở nhiều góc độ khác nhau, giúp tiết kiệm diện tích và chi

phí vận chuyển. Với năng suất vận chuyển lên đến 30 thùng/phút.

- Tính năng và lợi ích khác:

+Thiết kế tiết kiệm không gian.

+Khả năng xử lý nhiều loại tải trọng khác nhau.

+Năng suất cao.

+Hoạt động yên tĩnh.

+Cấu hình lại dể dàng.

+Lắp đặt nhanh chóng

* Hình ảnh Băng tải xoắn tại VTStek:



- Kích thước, công suất: được thiết kế theo nhu cầu khách hàng

- Motor băng tải: 2.2Kw- 4Kw, ... ( Theo năng suất)

- Điện áp: 1 pha, 3 pha

- Tủ điều khiển: có nút nhấn, contactor LS

- Động cơ: Dùng động cơ hộp số, biến tần điều khiển tốc độ có phạm vi điều chỉnh.

- Tốc độ: 20-24 m/phút

- Cao độ băng tải: > 4,5m

-Nhiệt độ môi trường: -5°C - 40°C

- Nguyên lý hoạt động của băng tải xoắn dựa trên cơ chế xoắn ốc của thiết bị để vận chuyển
hàng hóa từ điểm A đến điểm B

- Khi băng tải xoắn được khởi động, cấu trúc xoắn ốc của băng tải sẽ xoắn và đẩy sản phẩm
đi qua băng tải. Tùy thuộc vào góc nghiêng của băng tải sản phẩm sẽ di chuyển lên hoặc
xuống và có thể xoay theo một số góc độ khác nhau.

- Băng tải được vận hành bằng động cơ điện, thông qua một hệ thống xích để đảm bảo băng
tải luôn chuyển động một cách liên tục và ổn định. Xích của băng tải thường được làm bằng
nhựa hoặc thép, với chốt được gắn kết chắc chắn để đảm bảo độ bền và tuổi thọ của thiết bị.

Ngoài ra, băng tải xoắn cũng được trang bị các hệ thống định vị, bảo vệ an toàn và bảo trì để
đảm bảo hoạt động bên vững và đáng tin cậy.

- Được ứng dụng thực tế trong lĩnh vực sản xuất và vận chuyển trong ngành công nghiệp thực

phẩm, dược phẩm, hóa chất,..

+Vận chuyển hàng hóa dạng bao, dạng thùng trong công nghiệp.

+Vận chuyển các loại bánh, các loại chai đồ uống trong thực phẩm.

+Vận chuyển các khay hàng hóa,... Các sản phẩm được vận chuyển có khối lượng từ 0.5-50Kg.

Thông số kỹ thuật

Nguyên lý hoạt động

Phạm vi ứng dụng



* Công ty Cổ Phần Công Nghệ VTS cam kết sẽ là nơi tốt nhất cho sự lựa chọn của khách
hàng với mức giá rẻ nhất, chất lượng tốt nhất và độ uy tín cao nhất, luôn sẵn sàng tư vấn cho
khách hàng các dòng sản phẩm phù hợp với yêu cầu ngân sách của khách hàng và giải đáp
mọi thắc mắc khác.

Sản phẩm được thiết kế và sản xuất theo nhu cầu của Khách hàng

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi:
1. Nhà máy 1: Tổ dân phố 10, KP. Phước Lập, P. Mỹ Xuân, TX. Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu, Việt Nam
info@vtstek.com (+84) 254 3932 060
0901 236 134 – Ms. Yến Hotline: 0933 378 785
2. Nhà máy 2: Đường số 2, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, TP. Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
(+84) 2513 933 007
0933 809 397 – Ms. Nhung
0908 743 363 – Ms. Vân


