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BÁSICO AFS

1. Corrente central em vez de corrente dupla
• Uma elevação sempre paralela dos paletes de transporte
• Sem o perigo de os paletes se deslocarem ou ficarem presos durante o redirecionamento

2. Redirecionamento do palete com acionador separado
• Roda acionadora positiva acionada diretamente pelo motor 
• Sem sobrecarga de tração da corrente
• A corrente serve apenas para transporte de paletes sobre o percurso de transporte

3. Esticador de corrente central
• No caso de cabeça de acionamento e redirecionamento fixa sem influência da duração de 

transporte
4. Construção básica robusta para peso de palete até no máx. 130 kg
5. Troca de paletes simples

• Troca de paletes e fricção de paletes com pouco manuseio sem ferramentas
6. Fricção dos paletes garantida durante 40.000 horas de funcionamento
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Os irmãos e as irmãs
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Transportador de corrente passo-a-passo
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Componentes centrais de construção idênticas ao transportador de acumulo AFS
• Perfil das correntes
• Correntes
• Coberturas 
• Rolos de apoio em 90 variantes
• Elevada segurança de fabricação
• Manutenção facilitada
• Menor desgaste
• Espaço de montagem reduzido especialmente na superfície base 
• Maior flexibilidade 
• Todas as variantes exequíveis de 0° a 90° bem como em modelo vertical



Sem guias - Escorregador de componentes
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O LCA Gravity System baseia-se em perfis e peças AFS

Operador - Robot Robot - Robot



Outro Sistema de Transferência
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• Comprimento: de 3 a 70 metros
• Velocidade: 3 m / s (máx.)
• Massas a movimentar (Ferramenta + Peça): V1: 300 kg / V2: 300 kg
• Possibilidade de transporte por cima ou suspenso
• Montagem possível sobre o piso, ou sobre estrutura de aço



Encontro de família
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Contato

TÜNKERS Maschinenbau GmbH
Sr. Kai Moenkediek
Am Rosenkothen 4-12
40880 Ratingen

Telefone +49 (0) 162 1311896
Telefax +49 (0) 2102-45 17-9999

E-Mail kai.moenkediek@tuenkers.de
Internet www.tuenkers.de

YouTube
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http://www.tuenkers.de/
https://www.youtube.com/user/TuenkersMaschinenbau
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