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PAVARŲ DIRŽAI IR GRANDINĖS

TRANSPORTERIŲ JUOSTOS

PASLAUGOS



Modul inės juostos dėl savo struktūros yra plačiai 
naudojamos įvair iose pramonės sr i tyse: maisto, 
farmaci jos, automobi l ių bei daugely je k i tų pramonės 
sr ič ių.

MODULINĖS JUOSTOS

Oro pagalvės - tai lengvai montuojama, itin patvari bei 
ekonomiška priemonė naudojama kėlimui bei vibraci-
jos s lopinimui, pr i ta ikomos netgi sudėt ingiausiuose 
pramonės į renginiuose. Oro pagalvės komerciniam 
transportui užt ikr ina gerą sukibimą su kel iu nepr ik lau -
somai nuo krovinio svor io i r le idžia keist i pr iekabos 
aukšt į pr ie krovimo rampos.

PNEUMATINĖS PAGALVĖS PRAMONEI

Kaušai yra skir t i b i r ių produktų pernešimui. Gaminami 
iš pol iet i leno i r pol iamido. Naudojami: maisto pramo -
nėje, statybinių medžiagų gamyboje, medienos 
perdirbime, žemės ūkyje i r k.t .

KAUŠAI

» Guminių juostų k l i javimas šal tu būdu;

» PVC, PU guminių juostų bei p lokščių diržų 

   vulkanizavimas;

» Juostų jungimas mechanine jungt imi;

» Velenų apgumavimas;

» At l iekame juostų remonto darbus.

Gaminami iš aukštos kokybės paprasto, nerūdi jančio 
bei atsparaus aukštoms temperatūroms pl ieno.

Konvejer in ia i s ietai naudojami: maisto perdirbimo 
į rengimuose, kondi ter i jo je, žemės ūkyje, medienos 
perdirbime bei daugely je k i tų pramonės šakų.

KONVEJERINIAI SIETAI

Aukštos kokybės juostų jungtys pagamintos iš papras-
to i r nerūdi jančio pl ieno, kur ios skir tos įvairaus stor io 
mechaniniam juostos sujungimui. Mechaninės jungtys 
yra tv i r tos, atspar ios t r inčiai bei smūgiams, lengvai 
montuojamos.

JUNGTYS

PASLAUGOS



Aukščiausios kokybės la iko pat ikr int i pavarų diržai , 
kur ie pasižymi ypat ingu lankstumu, atsparūs tempera -
tūros pokyčiams i r naf tos produktams, yra ant istat in ia i 
(at i t inka ISO-1813 standartą).

Pavarų diržai naudojami pramonėje, bei žemės ūkyje.

PAVARŲ DIRŽAI

Aukštos kokybės pramoninės grandinės yra skirtos 
produkcijos transportavimui ir galios perdavimui.

Pavarų grandinės yra plačiai naudojamos šiose 
pramonės šakose: maisto perdirbimo; medienos 
apdirbimo; st ik lo i r keramikos apdirbimo; pakuočių 
industr i jo je; žemės ūkyje, bei daugely je k i tų.

GRANDINĖS

TRAPECINIAI TRAPECINIAI DANTYTI RITININES 
GRANDINĖS

GRANDINĖS SU 
NEŠANČIAIS ELEMENTAIS

TRAPECINIAI  SU SPECIALIU APVALKALU KONVEJERINĖS 
GRANDINĖS

KITOS GRANDINĖS

VARIATORINIAI ŠEŠIAKAMPIAI

SUGRETINTI SINCHRONINIAI

DAUGIAPLEIŠTINIAI ATVIRI MATUOJAMI

POLIURETANINIAI PU PU SU SPECIALIU 
PADENGIMU

PLOKŠTI DIRŽAI JĖGOS DIRŽAI

PU APVALŪS DIRŽŲ KLIJAVIMAS

Guminės transporterių juostos gaminamos su sinteti-
n iu arba medvi ln in iu kordu, apl ietu gumos mišiniu iš 
v ienos arba dviejų pusių.

Pr ik lausomai nuo transportuojamos medžiagos bei 
t ransporter io konstrukci jos juostos skirstomos:

• Bendros paskir t ies  
(žemės ūkio, medienos apdirbimo i r t . t . ) ;

• Karščiui atspar ios ( l ie jyklos, džiovyklos, keramika);
 
• Atspar ios r iebalams-tepalams (mašinų gamyklos, 
maisto pramonė, chemijos pramonė);
 
• Atspar ios t r inčiai  (medienos apdirbimas, statyba);

• Bir iems produktams (ševroninės juostos).

Šios konvejer inės juostos atspar ios v isų rūšių r ieba-
lams, cheminėms medžiagoms, t r inčiai , bei abrazyvi -
nėms medžiagoms. Plačiai naudojamos visoms 
pramonės šakoms: duonos kepyklose, kul inar i jos, 
kondi ter i jos, žuvies paruošimo, medžio apdirbimo 
cechuose, tabako gaminių l in i jose, chemijos pramonėje.

GUMINĖS JUOSTOS

PVC IR PU JUOSTOS



Kviečiame apsi lankyt i e lektroninėje 
parduotuvėje www.e-plastena. l t  

i r prekes įs igyt i p ig iau !

KONTAKTAI:

Kaunas: Artojų g 27, Ireniškių km. Garl iavos sen. 
Tel . 8-687 25779, bel t@plastena. l t

Klaipėda: Ši lutės pl . 49, 
Tel . 8-655 44797, jd@plastena. l t

Vi ln ius:  Žemynos g. 18, PC KUBAS, 
Tel . 8-616 48181, juosta@plastena. l t

PREKIŲ 
PRISTATYMAS

VISOJE LIETUVOJE

8 666 04044       kas@plastena.lt
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