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רצועות ומסועים מטפלון   

לאון פסח ובניו

חברת לאון פסח ובניו עוסקת זה שנים רבות בתחום רצועות ורשתות מסוע
מטפלון ומידע רב בנושא נצבר במשך השנים. באפשרותנו לבצע מגוון גדול של

עיבודים ותוספים שונים על הרצועות והרשתות ובכך להתאימן באופן מייטבי
לדרישות הלקוח.

UL 94

יתרונות רצועות ומסועי טפלון:
אינו דביק. מוצרים מוגמרים וחצי

מוגמרים שנוטים להידבק לא
ידבקו למסועים ורצועות אלו.

עמידות בטווח טמפ' רחב של בין
) מעלות צלזיוס. ) – ( - )260+ 50
עמידות בפני חומצות, מלבינים

וכימיקלים שונים.
פני שטח הרצועה הינם בעלי מקדם

חיכוך נמוך.
ניתן לנקות ולחטא את הרצועות

והמסועים בעזרת גז או קיטור.
מבודד חשמלי טוב.

מבודד תרמי טוב.
עמידות בבעירה (          )

עמידות בפני פגעי מזג האוויר.
UVעמידות בפני קרינת 

סוגי חיבורים:
רצועות ומסועי טפלון מגיעים סגורים אינסופיים או סגורים בעזרת

מנעול. להלן מספר האופציות הפופולאריות לחיבורים ומנעולים אלו:

חיבור חפיפה בזוית מחבר מתכתי מפלב"מחיבור ספיראלה
90של בין  ל  מעלות 45

חיבור משיק עם
חיזוק תחתון

חיבורתפירה

הערות : 1. במידת הצורך ניתן לקבל כיסוי על גבי החיבורים המתכתיים בכדי שהמוצרים המשונעים על הרצועה
                 לא יבואו במגע עם המתכת.

             2. ניתן גם לקבל צורות חיבור נוספות בהתאם לדרישות הלקוח והאפיון הספציפי ביישום של הלקוח.
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חיזוק צד
בכדי להגן על צידי הרצועה מפני פרימה ופתיחה של הרצועה כתוצאה

משפשוף עם גלילי ההנעה ובכדי להיות בסיס להתקנה של פינים לתזמון,
משתמשים בחיזוק צד לרצועות ומסועים. פסי חיזוק הצד מגיעים ברוחב של

 מ"מ וניתן לקבלם על צד אחד או על שני צידי הרצועה. פסים אלו מולחמים25
בחום לרצועה ובמקרים בהם יש צורך מיוחד בחוזק של החיבור ניתן אף לתפור אותם

דבר המגביר את חוזק החיבור.

רצועות ומסועים מטפלון   

סוגי חיזוקי צד
.1

.2

.3

רדיד טפלון – היתרון של חומר זה הוא שהרדיד
גמיש מטבעו ויתמתח עם הרצועה במקרה של

מאמץ על הרצועה.
רדיד פיברגלס מצופה טפלון – עמיד יותר מרדיד
הטפלון. מיועד לאפליקציות בהם יש צורך בדפנות

רצועה קשיחות.
רדיד פיברגלס מצופה טפלון שחור – מיועד

לרצועות ומסועים אנטי סטטיים.
רדיד קוולאר מצופה טפלון – העמיד ביותר מבין

חיזוקי הצד. אופציה טובה כאשר ידוע לנו שהרצועה נמצאת במגע עם דפנות המסוע או שיש
צורך להתקין רכיבים נוספים על קצות הרצועה.

.4

מרכוז הרצועה (מניעת שיוט)
בגלל מקדם החיכוך הנמוך של רצועות ומסועי הטפלון, רצועות אלו נוטות לשייט ולא לנוע
בקו ישר. בכדי לבטל תכונה זו ישנן מספר שיטות לשמירה על מרכוז הרצועה. את השיטות

השונות ניתן להתקין בשתי קצות הרצועה או רק בקצה אחד לפי צרכי הלקוח.
.1

.2

.3

ניטים – ניתן להתקין שורה של ניטים בקצה אחד או בשני קצות הרצועה. ראש הניט
הוא זה שנמצא בתוך החריץ במסוע ושומר על מרכוז הרצועה. אלו ממוקמים במרחק

38של  מ"מ בין מרכזי הניטים.
כפתורים – כפתורי מרכוז מפוליאמיד הינם

הגרסה העמידה יותר של הניטים ואופן
הפעולה שלהם דומה. הכפתורים מיועדים
לרצועות רחבות וארוכות יותר, בדרך כלל

לרשתות מסוע.
מוביל קוולאר – מוביל ריבועי מקוולאר

(בדרך כלל במידות 5 על 5 מ"מ). העובדה
כי הוא עשוי מאותו החומר ממנו עשויות

הרצועות מאפשרת לו לעמוד באותן תנאים
בהם עומדת הרצועה. פועל בדרך דומה לזו

של הכפתורים והניטים אולם שיטה זו של
מוביל מגלה עמידות טובה יותר לאורך זמן

ויש סיכוי נמוך יותר שהמוביל ייפרד מהרצועה.
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רצועות ומסועים מטפלון   

סוגי רצועות
רצועות הטפלון שלנו נבנו במיוחד

להתמודד עם סביבת העבודה המאתגרות
המצריכות עמידות בטמפרטורה גבוהה, פני

שטח המונעים הדבקה, עמידות בניקיונות תכופים
וכמובן בשלל הדרישות הגבוהות המציבה בפנינו

סביבת העבודה המודרנית במפעלים כיום. היכולת
למנף את התכונות הייחודיות של הטפלון מאפשרות לנו
לתת מענה לדרישות אלו ואחרות. רצועות טפלון מגיעות

במספר סוגים, החל מרצועות קטנות עבור מכונות אריזה וכלה
ברשתות רחבות המיועדות לתנורי ייבוש. רצועות הטפלון מגיעות

במגוון עוביים וגדלים שונים עד לרוחב של כמה מטרים. ניתן
להתאים את הרצועות לצרכים השונים של הלקוח.

רצועות הלחמה אנטי סטטיות
רצועות טפלון הינם בחירה מצוינת עבור יישומים של מכונות להלחמה או ציפוי באבקה וזאת

כתוצאה מהעמידות הטובה שלהם בטמפרטורות גבוהות ובפני הדבקה. החומרים אשר
מולחמים מכוסים בדרך כלל בסוגי דבקים שונים ולכן טפלון הינו בחירה טובה למניעת
הדבקות. רצועה זו מתאימה גם לעובדה כי מכונות אלו עובדות בטמפרטורות משתנות

במחזורי חימום וקירור.

רשתות מסוע מצופות טפלון
רשתות מסוע מצופות טפלון מגיעות בשלוש אופציות :

רשת מסוע מפיברגלס מצופה טפלון
רשת מסוע מקוולאר מצופה טפלון.

רשת מסוע משולבת של פיברגלס וקוולאר בציפוי טפלון.
ישנם שלוש סוגי רשתות כאשר הם נבדלים זה מזה בגודל החורים :
2 על 2, 4 על 4 ו 6 על 6 מ"מ. ניתן לקבל את הרשתות הנ"ל גם עם
ציפוי אנטי סטטי שחור. הבחירה בין הסוגים השונים נעשית בהתאם

לתנאי הסביבה ולמאמצים הפועלים על רשת המסוע.

מבנה הרצועה בצורת רשת מאפשר זרימת אויר יעילה המאפשרת מעבר חום מהמוצרים ואל
המוצרים המשונעים וכמוכן סילוק יעיל של לחות מן המוצרים.

שילוב זה של פיזור אויר אחיד סביב המוצר בשילוב עם תכונות מניעת הדבקות יחד עם
עמידה בכימיקלים שונים ואישור למגע עם מזון הופכים סוג זה של רצועות ליעיל ביותר

ביישומים הבאים:
תנורי ייבוש          ואויר חם.

מכונות שרינק.
ייצור מעגלים מודפסים.

יצור שטיחים.
ייצור בדים לא ארוגים.

יבוש וקלייה של סוגי מזון שונים.

IR, UV
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רצועות ומסועים מטפלון   

רצועות סגירה מטפלון
רצועות אלו מיועדות למכונות אריזה וסגירה של ניילון. מיועדות להעביר את החום ממקור

החום דרך הרצועה למוצר ובד  בבד למנוע הדבקה של המוצר המחומם לרצועה.
רצועות אלו מגיעות עם חיזוקי צד שונים בצד אחד או שני צדדים. הרצועה מוחזקת במסלולה

ע"י שורה של ניטים בצידה האחד של הרצועה.
רצועות אלו מגיעות ברוחבים ואורכים שונים בהתאם לסוג המכונה. כמוכן יש לשים לב לכך

שברצועות אלו ישנו הבדל בין צד ימין לצד שמאל (לא ניתן להחליף בין הצדדים).

סרטי טפלון דביק
סרטי הטפלון הדביקים שלנו עשויים מבד איכותי העשוי סיבי זכוכית המצופים טפלון. צידם

התחתון של הסרטים מצופה דבק סיליקוני עמיד במיוחד.הסרטים מגיעים במספר עוביים
אפשריים לפי בקשת הלקוח.  סרטים אלו הינם בעלי תכונות שחרור ומניעת הדבקה טובים

בד בבד עם העמידות הטובה בטמפרטורות עבודה גבוהות ונמוכות כאחד.
סרטי הדבקה אלו מגיעים גם עם ציפוי שחור אנטי סטטי ליישומים הדורשים זאת.

סרטי טפלון דביק לבידוד וחציצה 
סרטי טפלון אלו הינם סרטים בהם צידם התחתון אינו דביק והדבק

מגיע בצורת פסי דבק משני צידי הסרט. בסרטים אלו נעשה שימוש
במקומות בהם חשוב שהדבק לא יבוא במגע עם גוף החימום או

שחשוב שהדבק לא יפגום במשטח המוגן בטפלון.
הסרטים מגיעים במספר עוביים ועם סוגים שונים של דבק צד

בשני צידי הסרט או רק בצד אחד.
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יישומים שונים לרצועות ומסועי טפלון:
סרטים למכונות הלחמה

רשתות מסוע מטפלון למכונות שרינק

רצועות טפלון להלחמה בתעשיית הטקסטיל

רצועות ומסועים מטפלון   
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רשתות ומסוע לתנורי ייבוש
בתעשיית החוטים

רצועות ורשתות מסוע לייבוש
בדים לא ארוגים
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רצועות לייצור ספוגים
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מסועים לאפייה וטיגון

רצועות טפלון לתעשיית הגומי

ייצור מסגרות לדלתות וחלונותרשתות לתנורי ייבוש בתעשיית הדפוס

רצועות ומסועים מטפלון   
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