BEZKOŃCOWE TAŚMY STALOWE

Na początku 20-tego stulecia firma Berndorf Band rozpoczęła rozwój oraz wytwarzanie bezkońcowych taśm stalowych.
Materiałami wyjściowymi są tu stal szlachetna, stal węglowa lub tytan. Taśmy
Berndorf stosowane są w maszynach o
najwyższej precyzji, jako taśmy procesowe lub transportujące.

Ciągły rozwój, innowacyjne metody wytwarzania oraz nowe materiały umożliwiają dopasowanie własności taśm do
specjalnych wymagań Klienta.

Jakość dla najwyższych
wymagań

Tradycja w parze z innowacją i najwyższą jakością stanowią podstawy naszego
motta „Niezawodność biegnącej taśmy“.

Dziedziny stosowania taśm są bardzo różne: w przemyśle drzewnym i laminatów
taśmy Berndorf są „sercem“ pras dwutaśmowych, w przemyśle chemicznym
znajdują zastosowanie w chłodnicach taśmowych i liniach suszarniczych; na taśmy wylewane są także filmy i specjalne
folie. W przemyśle spożywczym bezkońcowe taśmy stalowe stosowane są przede
wszystkim jako taśmy w piecach piekarniczych, w instalacjach sortujących stosuje
się je jako urządzenia transportujące.

Wynikiem tego są wysokogatunkowe produkty,
wzrost dyspozycyjności
maszyn oraz przedłużony czas użytkowania
taśm stalowych.

Niezawodność biegnącej taśmy
Berndorf Band GmbH
2560 Berndorf, Austria
Tel +43 2672 800-0
Fax +43 2672 84176
band@berndorf.co.at
www.berndorf-band.at

Jakość taśm Berndorf uwidacznia się w
każdym szczególe, także w ich własnościach mechanicznych, fizycznych lub
geometrycznych.

Przykłady zastosowania

Taśmy stalowe z Berndorf stanowią niezawodne podstawy dla najróżnorodniejszych produktów:
Dziedzina
zastosowania

Ważne produkty

Materiał
taśmy

Cechy

Prasowanie

CARBO 13
CARBO 24
NICRO 52.6
NICRO 62.5

Płaskość
Prostoliniowość osi
Wytrzymałość
Równomierność grubości

Laminaty dekoracyjne Laminaty, podłogi,
i techniczne
MFC, CCL

Prasowanie

NICRO 12.1
NICRO 52

Wytrzymałość
Indywidualne struktury
Równomierność grubości
Płaskość

Środki spożywcze

Pieczywo

Pieczenie

CARBO 13

Środki spożywcze

Mięso, produkty mięsne
Ryby, produkty rybne
Produkty mleczne
Warzywa, owoce

Transport
Zamrażanie
Suszenie
Chłodzenie

NICRO 12.1
NICRO 22
NICRO 31

Parowanie

NICRO 12.1
NICRO 22

Pieczenie

CARBO 13

Używki

Słodycze
Kawa w proszku
Czekolada w proszku
Karmel
Folie tytoniowe

Transport
Chłodzenie
Suszenie
Liofilizacja

CARBO 13
CARBO 32
NICRO 12.1
NICRO 31
NICRO 52

Równomiernie ciemna powierzchnia
Optymalne wykorzystanie energii
Płaskość
Stabilny prostoliniowy bieg
Higiena
Łatwość czyszczenia
Płaskość
Dobra przyczepność
Higiena
Łatwość czyszczenia
Odporność na korozję
Równomiernie ciemna powierzchnia
Optymalne wykorzystanie energii
Płaskość
Higiena
Łatwość czyszczenia
Stabilna praca liniowa
Dobra przyczepność
Łatwość spawania

Surowce chemiczne

Żywice
Woski
Farby proszkowe
Kleje topliwe
Siarka

Chłodzenie
Wytwarzanie
pastylek

NICRO 12.1
NICRO 22
NICRO 31
TITAN

Gładka powierzchnia
Dobra przyczepność
Płaskość
Odporność na korozję

Polimeryzacja
Prasowanie

NICRO 12.1
NICRO 52.6
NICRO 62.5

Jakość powierzchni
Równomierność powierzchni
Przewodność cieplna

Płyty budowlane i
meblowe

Środki spożywcze

Płyty wiórowe
MDF
OSB
LVL

Proces

Żywienie zwierząt

GMT
Polimery wzmocnione
Powłoki nart
włóknami
Ściany kontenerów
Jednorodne filmy,
folie i płyty

TAC
PA, PI, PC, PVA
PMMA
Sztuczny marmur

Wylewanie
Polimeryzacja

NICRO 22V
NICRO 31
NICRO 52

Powierzchnie na wysoki połysk
Równomierność grubości
Płaskość
Odporność na korozję
Dobra przyczepność

Guma i tworzywa
sztuczne

Guma różnej szerokości
Tworzywa sztuczne różnej
szerokości
Wykładziny podłogowe
Guma surowa

Wulkanizacja
Powlekanie
Chłodzenie

NICRO
NICRO
NICRO
NICRO

12.1
31
52.6
62.5

Jakość powierzchni
Równomierność grubości
Płaskość

Papier i celuloza

Papier
Karton

Suszenie

NICRO 52.6

Równomierność grubości
Wysoka trwałość
Prostoliniowość biegu

Włókna i wełna

Włókna sztuczne
Wełna mineralna

Prasowanie
Pranie
Akumulacja

NICRO
NICRO
NICRO
NICRO

Odpowiednia perforacja
Wysoka trwałość

Linie sortownicze

Pakiety
Drobnica

Sortowanie

Materiał sypki i
drobnica

Cegła sylikatowa
Cegła
Minerały
Wióry metalowe

Transport

12.1
31
52.6
62.5

CARBO 13
CARBO 24
NICRO 12.1
CARBO 13
CARBO 24
CARBO 32
NICRO 12.1

Wysoka pewność eksploatacji
Prostoliniowość biegu
Gładka powierzchnia
Długotrwałość
Twardość powierzchni

Zalety taśm Berndorf

• Taśmy Berndorf wytwarzane są na
najnowocześniejszych liniach produkcyjnych przy zastosowaniu zaawansowanych technologii bazowych.
• Każda taśma Berndorf produkowana
jest dokładnie według potrzeb Klienta.
Poprzez indywidualne wytwarzanie każda taśma Berndorf zawiera w sobie długoletnie doświadczenia firmy oraz innowacyjne metody wytwarzania.
• Już podczas cyklu produkcyjnego każda
taśma przesuwa się w formie bezkońcowej. Gwarantuje to prostoliniowość
biegu oraz optymalną płaskość.
• Taśmy wytrzymują przez długi okres
czasu stałe dynamiczne naprężenia,
które powstają w wyniku ciągłego zginania i ciągnięcia oraz ogrzewania i
chłodzenia.
• Każdy zleceniodawca może w zakładzie
producenta dokonać przeglądu zamówionej przez siebie taśmy.
• Nasi inżynierowie i technicy wyróżniają się udzielaniem kompetentnego doradztwa.
• Opieka nad naszymi Klientami zagwarantowana jest poprzez sieć serwisową
o światowym zasięgu, udoskonalanie
specjalistycznych narzędzi oraz szeroką
ofertę szkoleń.

Berndorf Band jako wiodący na świecie
producent bezkońcowych taśm stalowych
i systemów z taśmami stalowymi, które
stosowane są w procesach produkcyjnych
o działaniu ciągłym, znany jest na całym
świecie z jakości i niezawodności swoich
produktów i świadczonych usług. Zadowolenie naszych Klientów jest wynikiem ścisłej kooperacji i najwyższego zaufania.
Ciągłe myślenie o jakości w naszym zakładzie zapewnia najwyższy standard produkcji najróżniejszych aplikacji taśm stalowych i gwarantuje wysoką precyzję usług
konstrukcyjnych naszych inżynierów.

Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.

Najsurowsze międzynarodowe normy są także normami Berndorf Band

Jakość Berndorf Band od umotywowanych
pracowników dla zadowolonych Klientów!
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Każdy pracownik jest częścią wewnątrzzakładowej sieci zapewnienia jakości. Wyważony system zarządzania jakością daje
naszym Klientom gwarancję najwyższego
standardu jakości, innowacji technologicznych i osobistego zaangażowania.

