
elastyczny przenośnik
wstęgowy PWE

transport pionowy i poziomy materiałów 
włóknistych, sypkich, elementów stałych 
do 50 mm 
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elastyczny przenośnik
wstęgowy PWE

- wysoka sprawność
- wysoka niezawodność
- niskie koszty eksploatacji 
- prosta, wytrzymała konstrukcja
- możliwość transportu „ po łuku”
- brak pylenia transportowanych materiałów
- brak ubytków transportowanych materiałów
- możliwość współpracy z różnego rodzaju zbiornikami
- możliwość współpracy bezpośrednio z urządzeniami procesowymi   
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- transport materiałów sypkich, włóknistych,
  abrazyjnych, elementów stałych do 50 mm
- kąt podnoszenia do 90 
- długość do 35 mb
- promień gięcia do 5,5 m.
- wydajność do 5000 kg/h

o
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elastyczny przenośnik
wstęgowy PWE

Przenośnik może być wyposażony w różnego 
rodzaju adaptery do ładowania lub być 
przyłączony bezpośrednio do urządzeń 
procesowych, takich jak młyn, szlifierki, 
kruszarki, peleciarki, miksery, reaktory, itp.

Elastyczny przenośnik wstęgowy zaprojektowany 
został w celu transportu materiałów sypkich i włóknistych,
zawierających cząsteczki o różnych rozmiarach, kształtach
i gęstości w tym proszków, granulek, płatków, kryształków, 
nasion, itp.

sypkie 
podatne na sklejanie

abrazyjne 

duże elementy 
do 50 mm średnicy

drobne elementy 
np. plas�k, tociny

 włókniste -
 krótkie włosie
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adapter stożkowy

adapter korytowy

adapter siatkowy

bez adaptera

Prosta budowa, wykorzystanie najwyższej 
jakości materiałów gwarantuje niezawodne 
działanie i niskie koszty eksploatacji. 
Bezwałowa elastyczna budowa przenośnika 
pozwala na transport materiałów we wszystkich 
kierunkach od poziomu do pionu, jak również 
pokonanie łuków. 

/kosze zasypowe / silosy/

/try-clamp / kołnierz/
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elastyczny przenośnik
wstęgowy PWE

Przenośnik zbudowany jest ze wstęgi stalowej /stal czarna lub kwasoodporna/, umieszczonej   
w elastycznej rurze z tworzywa sztucznego. Napędzany silnikiem elektrycznym z przekładnią,   
umieszczonym na końcu przenośnika. Ta prosta konstrukcja zapewnia sprawne działanie 
i wysoką niezawodność przy jednoczesnym obniżeniu kosztów eksploatacji.
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rura
elastyczna

wstęga spiralna

motoreduktor

rura tłoczna

wstęga spiralna

rura
elastyczna

Elastyczny przenośnik ślimakowy prawidłowo zaprojektowany oraz odpowiednio dobrany do
procesu w którym zostanie zastosowany, znacznie przewyższa swoją skutecznością sztywne
przenośniki ślimakowe i kubełkowe pod względem zdolności przenoszenia materiałów 
o skłonności do oklejania ślimaka i zawieszania się.
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elastyczny przenośnik wstęgowy PWE

systemy przenoszenia i transportu

parametry PWE 60 PWE70 PWE100 

długość maksymalna do 35 mb do 35 mb do 35 mb 

moc napędu* 0,37 - 0,75 kW 1,1 - 2,2 kW 2,2 - 3 kW 

obroty od 360 do 550 obr/min od 360 do 550 obr/min od 360 do 550 obr/min 

promień gięcia 1,5 m 2,5 m 5,5 m 

maksymalny wznios 90
o
 90

o
 90

o
 

zewnętrzna średnica rury 75 mm 90 mm 125 mm 

poziom hałasu dB [A] 83 dB [A] 83 dB [A] 83 

 

 3
6

7
 

 D 

 

168.3 

 221 

 610 

 220 

Wydajność przenośnika uzależniona jest od średnicy rury elastycznej, kąta 
podniesienia wstęgi, mocy napędu i materiału przenoszonego. 
Przy odpowiednim doborze powyższych parametrów wydajność elastycznego 
przenośnika wstęgowe PWE dochodzi do 5000 kg/h. 
W standardzie są do wyboru 3 średnice rur elastycznych - 60, 70 i 100 mm. 
Możliwe również jest dobranie odpowiedniej wielkości napędu.       

Lmax = 12m
Hmax = 12m

R

H L

 D /mm  Dw /mm Dz /mm  R /m 

PWE60  75 66 60 1,5 m 

PWE70  90 79 70 2,5 m 

PWE100 125 110 100 5,5 m 
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* standartowe moce napędu - możliwe są zmiany mocy napędu odpowiednio do pożądanych wydajności 
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elastyczny przenośnik
wstęgowy PWE

Dzięki kompaktowej budowie wyposażenie 
standardowe może być modyfikowane zgodnie 
z aktualnym zapotrzebowaniem. Do wyboru 
mamy 3 standardowe adaptery, ponadto istnieje 
możliwość dostosowania adapterów do potrzeb 
Klienta.

Elastyczny podnośnik wstęgowy współpracuje
z wszelkiego rodzaju zbiornikami, jak również 
bezpośrednio z urządzeniami produkcyjnymi.
Może być wykorzystywany do transportu 
wsadowego, przerywanego i ciągłego.
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Do elastycznych przenośników wstęgowych polecamy dedykowane 
kosze zasypowe w wersji mobilnej i stacjonarnej, przystosowane do
rozładunku materiałów pylących oraz załadunku ręcznego.
Produkujemy kosze zasypowe o pojemności od 0,1m do 2m, ze stali 
czarnej lub stali kwasoodpornej.
Kosze wyposażone są w adaptery dostosowane do współpracy 
z wszystkimi typami naszych podajników PWE.

 

pojemność od 0,1m do 2m
3 3

3 3
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elastyczny przenośnik
wstęgowy PWE

Elastyczne przenośniki wstęgowe znajdą zastosowanie tam, gdzie przy dużej wydajności 
wymagana jest wysoka kultura pracy w rozsądnych kosztach.
Dzięki swojej nieskomplikowanej, kompaktowej budowie nasze przenośniki są proste 
i tanie w obsłudze oraz konserwacji.
Kolejnymi powodami dla których warto wzbogaci swój park maszynowy o nasz 
przenośnik wstęgowy jest jego wszechstronne zastosowanie.  Dzięki wysokiej mobilności 
i małym gabarytom można używać go w miejscach, gdzie niemożliwe jest zastosowanie 
innego rodzaju przenośnika.. 

Elastyczność przenośnika rozszerza możliwości transportowania materiałów na 
wyznaczone miejsce. Budowa przenośnika praktycznie uniemożliwiająca wydostawanie 
się pyłów i redukuje do zera ubytki transportowanego materiału. 
Zastosowanie wysokiej jakości materiałów do produkcji przenośnika / w tym 
wysokogatunkowych stali szlachetnych / zwiększa jego żywotność, bezawaryjności 
i kulturę pracy.

i spożywczym.

Użyte do produkcji przenośnika materiały  umożliwiają zastosowanie przenośników 
praktycznie we wszystkich gałęziach przemysłu, w tym również przemyśle chemicznym

Przygotowane przez nas wyposażenie dodatkowe upraszcza i rozszerza zakres 
zastosowania elastycznych przenośników wstęgowych.

Zapewniamy pełny serwis, jak i doradztwo. Istnieje również możliwość 
zaprojektowania nowych systemów przenoszenia w oparciu o nasze produkty, 
jak i dostosowania istniejących systemów do naszych produktów.  

 

   

Dział handlowy

Dariusz Nawrocki
    

tel +48 77 411 54 19
nawrocki@koma-brzeg.pl

zapraszamy do zakupu naszych
elastycznych przenośników wstęgowych z serii PWE
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www.koma-brzeg.pl

rozdrabniacz łańcuchowy KCI

przeziernik rurowy / latarka /

sza�a poboru próbek

śluza kurzowa SPK01

pompa śmigłowa PS200

mieszadło śmigłowe 
MWS-ASBVL2

pompa z napędem 
hydraulicznym 3SFHP

mieszadło śmigłowe MMS

pompa z napędem 
hydraulicznym 150PZMHP

mieszadło śmigłowe 
MWP-ASBVL2

mieszadło śmigłowe 
składane bezpodporowe MBP

Wszystkie wykonane u nas urządzenia posiadają 
gwarancję oraz serwis.
Zapewniamy również części zamienne, fachowe doradztwo
oraz pomoc w przystosowaniu zakupionych u nas urządzeń 
do istniejących instalacji.

wyporowa pompa śrubowa HSP



miedziane alembiki modułowe
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kolumna destylacyjna serii 400

kolumna destylacyjna serii KD

wymienniki wwz

wymienniki płaszczowo - rurowe

Wykonujemy kolumny destylacyjne, wymienniki ciepła, zbiorniki, mieszalniki.
Projektujemy systemy odwadniania i ratyfikacji, systemy wymiany ciepła, 
instalacje wyparne. Modernizujemy i remontujemy urządzenia destylacyjne.
Projektujemy i wykonujemy systemy na indywidualne zamówienie. Oferujemy 
profesjonalną pomoc oraz doradztwo na każdym etapie procesu.
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