
AVR CTHV seria 85   
Magazynowy przenośnik 
taśmowy

▪	Wysoka stabilność

Urządzenie ma bardzo wysoką stabilność, ponieważ 

rama główna oraz część wysuwana składają się z 

pojedynczego elementu konstrukcyjnego 

(jednolita rama AVR). 

Pomysłowe przenośniki teleskopowe AVR charakteryzują się dużą wydajnością i bardzo dobrze nadają się do 
szybkiego i sprawnego przeładunku różnych produktów, takich jak ziemniaki, cebula i ziarno, będąc dla nich 
"przychylnymi". 

▪	Pomiędzy ścianami

Bęben napędzający taśmociąg znajduje się w górnej 

części ramy i zapobiega ślizganiu się taśmy, co 

zmniejsza zużycie tej taśmy oraz rolek przenośnika. 

Taśma przenośnika posiada na całej długości wysoki 

bieżnik w kształcie litery V (z systemem ścian bocznych). 

To zapewnia wysoką wydajność i "przychylność" dla 

transportowanego produktu; gdyż produkt na 

taśmie jest stabilny i nie styka się z ramą.

▪	Automatyczne obracanie

Użytkownicy CHTV mogą za pomocą pilota ustawić

zakres obrotu urządzenia, po którym przenośnik

automatycznie obraca się osiowo między

nastawionymi punktami.  Ponadto, urządzenie jest 

wyjątkowo zwrotne dzięki napędom obu kół głównych, 

oraz dzięki samonaprowadzającym kółkom bocznych, 

które mogą się obracać o 360 stopni.
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Solidna rama ze składanym zaczepem transportowym

Ogromny krzyżak do mocowania kół

Specyfikacja techniczna

CTHV 3085 3485 3885

Szerokość taśmociągu 0.80 m 0.80 m 0.80 m

Długość maksymalna 15.00 m 17.00 m 19.00 m

Długość minimalna 9.25 m 10.25 m 11.25 m

Zasięg maksymalny 11.10 m 12.60 m 14.10 m

Wysokość ładowania 7.30 m 8.60 m 8.50 m

Kąt ładowania 28 ° 29 ° 25 °

Minimalna wysokość załadunku 0.40 m 0.40 m 0.40 m

Wysokość wlotu 1.10 m 1.10 m 1.10 m

Rozstaw kół 2.40 m 2.40 m 2.40 m

Masa 5,500 kg 6,000 kg 6,250 kg

Napęd taśmy 1 x 5.5 kW 2 x 4.0 kW 2 x 4.0 kW

Bezstopniowa regulacja prędkości taśmy 30-80 m/min 30-80 m/min 30-80 m/min
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