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Trubka

Pozn.: pohon mù�e být na pøání umístìn na stranì výsypu
Pozn.: pohon mô�e by� na prianie umiestnený na strane výsypu

Pozn.: výkon v kW odpovídá 4−pólovým elektromotorùm, IEC starndard
Pozn.: výkon v kW odpovedá 4−pólovým elektromotorom, IEC štandard

Celkové rozmìry pohonu
Celkové rozmery pohonu
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Podávané mno�ství je vzta�eno na Portlandský cement se sypnou hmotností 1,13 t/m3.
Podávané mno�stvo je vztiahnuté na Portlandský cement so sypnou hmotnos�ou 1,13 t/m3. 

*Teoretické podávané mno�ství *Teoretické podávané mno�stvo

Výkon závisí na sypné hmotnosti cementu Výkon závisí na sypnej hmotnosti cementu

Výkon není zaruèen Výkon nie je zaruèený

Mo�né protékání cementu Mo�né pretekanie  cementu

Šnekové dopravníky WAM série ES byly navr�eny speciál−
nì pro dopravu cementu a podobných materiálù a zaruèují:
maximální úèinnost, široký výbìr standardních prùmìrù 
a délek, vysoký výkon pøi absolutní spolehlivosti a práci 
v nejrùznìjších podmínkách.

Sedm standardních prùmìrù trubky nabízí rozsah výkonù od
8 do 120 t/hod. Stejnomìrný kontinuální výstup materiálu je
dosa�en, pokud je na silo instalováno úèinné provzdušòovací
zaøízení (napø. provzdušòovací desky I100).

Ka�dý šnekový dopravník ES je vybaven spirální šnekovnicí.
Poté co je šnekovnice navaøena na centrální høídel je elektro−
nicky vyvá�ena. Konstrukce koncových lo�isek, mezilo�isek 
a drá�kovaných høídelí jsou výsledkem mnohaletých zkušeno−
stí a jsou dùle�itou souèástí naší pokroèilé technologie.
Mezilo�iska jsou z hliníkové slitiny vysoce odolná proti
opotøebení a jsou samomazná, proto nevy�adují pravidelnou
údr�bu. Dopravníky se skládají ze standardizovaných dílù 
a sestavují se podle potøeb a po�adavkù zákazníka. Lze dodat
široké spektrum pøíslušenství (plnící hrdla, pøíruby…) 

Dopravníky jsou dodávány na míru spolu se širokým 
spektrem doplòkù a vybavení na pøání zákazníka − univerzální
kulové vstupy, výstupy, redukce na jiné prùmìry a tvary apod.
Výkon dopravníku závisí na jeho prùmìru a pou�ité
pøevodovce s elektromotorem (standardnì jsou dodávány
pøevodovky s pøevodovými pomìry 1:5; 1:7; a 1:10).

Aby bylo zajištìno dokonalé propojení dopravníku se silem
a navazujícím zaøízením (napø. váhou) bez podstatných úprav,
dodává firma WAM široké spektrum kónických vstupních
a výstupních hrdel (s vrtanými pøírubami dle evropských norem
èi bez tìchto pøírub). Tyto vstupy a výstupy jsou pøesnì navaøe−
ny na trubce dopravníku podle specifikovaného sklonu
dopravníku v rozmezí 0° a� 45° a jejich výška  pak  závisí na
tomto sklonu.

Kónické vstupy a výstupy
Speciální univerzální kulové vstupy a výstupy slou�í k propo−

jení mezi dopravníkem a navazujícím zaøízením (silo, násypka,
váha atd.) bez bli�ší specifikace sklonu dopravníku. Tyto kulové
vstupy se speciálnì navr�eným kloubem dovolují naklopení
dopravníku v rozsahu 0° a� 45°.

Šnekové dopravníky WAM série ES boli navrhnnuté
špeciálne pre dopravu cementu a podobných materiálov 
a zaruèujú: maximálnu úèinnos�, široký výber štandartných
priemerov a då�ok, vysoký výkon pri absolútnej spo¾ahlivosti 
a práci v najrôznejších podmienkach.

Sedem štandartných priemerov trúbky ponúka rozsah
výkonov od 8 do 120 t/hod. Jednosmerný kontinuálny výstup
materiálu je dosiahnutý, pokia¾ je na silo inštalované úèinné pre−
vzdušòovacie zariadenie (napr. prevzdušòovacej dosky I100).

Ka�dý šnekový dopravník ES je vybavený špirálovou
šnekovnicou.  Potom je šnekovnica navarená na centrálny 
hriade¾ je elektronicky vyvá�ená. Konštrukcia  koncových
lo�isiek, medzilo�isiek a drá�kovaných hriadelí sú výsledkom
mnohoroèných skúseností a sú dôle�itou súèas�ou i našej
pokroèilej technológie. Medzilo�iská sú z hliníkovej zliatiny
vysoko odolná proti opotrebeniu sú samomazacie preto
nevy�adujú pravidelnú údr�bu. Dopravníky sa skladajú zo 
štandardizovaných dielov a zostavujú sa pod¾a potrieb 
a po�iadaviek zákazníka. Mo�no doda� široké spektrum 
príslušenstva (plniace hrdla, príruby…) 

Dopravníky sú dodávané na mieru spolu so širokým 
spektrom doplnkov a vybavenia na prianie zákazníka − uni−
verzálne gu¾ové vstupy, výstupy, redukcie na iné priemery a tvary
apod. Výkon dopravníku závisí na jeho priemere a pou�itej 
prevodovke s elektromotorom (štandartne sú dodávané pre−
vodovky s prevodovými pomermi 1:5; 1:7; a 1:10).

Aby bolo zaistené dokonalé prepojenie dopravníku so silom
a naväzujúcim zariadením (napr. váhou) bez podstatných úprav,
dodáva firma WAM široké spektrum kónických vstupných 
a výstupných hrdiel (s vàtanými prírubami pod¾a európskych
noriem èi bez týchto prírub). Tieto vstupy a výstupy sú presne
navarené na trubke dopravníku pod¾a špecifikovaného sklonu
dopravníku v rozmedzí 0° a� 45° a ich výška  potom závisí na
tomto sklone.

Kónické vstupy a výstupy
Špeciálne univerzálne gu¾ové vstupy a výstupy slú�ia 

k prepojení medzi dopravníkom a naväzujúcim zariadením (silo,
násypka, váha atd.) bez bli�šej špecifikácie sklonu dopravníku.
Tieto gu¾ové vstupy so špeciálne navrhnutým kåbom dovo¾ujú
naklopenie dopravníku v rozsahu 0° a� 45°.
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