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רצועות שטוחות

לאון פסח ובניו

חברת לאון פסח עוסקת שנים רבות בתחום הרצועות השטוחות ולמעשה רצועות אלו היו בין
הנושאים הראשונים בהם התחילה החברה לעסוק לפני מעל לחמישים שנה.

לאורך השנים נצברו בתחום זה ידע וניסיון רב אשר הופכים את חברת לאון פסח ובניו למובילה 

בתחום הרצועות השטוחות.

הרצועות השטוחות שלנו משמשות לשלושה תחומים עיקריים:

1. רצועות הנעה
רצועות שטוחות המיועדות להעברה של כוח בין גלגל 
מניע לגלגל או גלגלים מונעים כאשר ניתן לתכנן את 

הרצועות שיעבדו עם שני צדי הרצועה כאשר אנו
מניעים מספר גלילים. רצועות אלו מאפשרות מתן 
מענה לקשת רחבה של הספקים החל מתמסורות

בעלות הספק נמוך )עד Kwׂ 2.5( וכלה בתמסורות 

.)Kwׂ 200( בעלות הספק גבוה

2. רצועות הובלה
רצועות שטוחות המיועדות להעברה של מוצר בין
נקודות שונות תוך כדי ביצוע תהליכים שונים על 

המוצר. את הרצועות ניתן למצוא ביישומים שונים בהם 
עובדת רצועה אחת או מספר רצועות העובדות כצוות 
במקביל בכדי לשנע מוצרים רחבים יותר. בכדי לשפר 

את העמידות בשחיקה ואת מקדמי החיכוך, 
רצועות אלו יכולות להגיע עם סוגי ציפוי שונים 

בהתאם לאופי המוצר המשונע.

מגוון רחב של חומרי גלם
חברת לאון פסח הינה מאמינה גדולה בהתאמת הפיתרון לצרכי הלקוח.

לשם כך עומדים לרשותנו במלאי מקומי מעל למאה סוגים שונים של חומרי גלם לרצועות
המאפשרים לנו לתפור ללקוח את הפיתרון שמתאים לצרכיו.

מערכות היחסים המקצועיים שנוצרו לאורך השנים עם היצרנים המובילים בעולם

בתחום הרצועות מאפשרות לנו להביא את הפיתוחים והחדשנות שלהם ללקוחותינו.

תפירת פתרונות ללקוח
הניסיון הנרחב שלנו בתחום הרצועות בכלל ובתחום הרצועות השטוחות בפרט, בשיתוף עם הידע 
והניסיון העצום של ספקינו אשר מובילים את התחום, הוביל אותנו לשיתופי פעולה מעניינים עם 
יצרנים ישראלים ובינלאומיים כאשר אנו מלווים את הפרויקטים החל משלב אפיון הצרכים דרך 

אבי הטיפוס השונים ועד לאספקות השוטפות לקווי הייצור בארץ ובעולם.

פתרונות לתעשיות רבות
1. תעשיית הטקסטיל

2. ייצור מוצרי נייר
3. ייצור נייר טואלט
4. תעשיית הקרטון

5. ייצור גלגלי קרטון
6. דואר 

7. תעשיית הדפוס 
8. ציוד בנקאי

9. מכונות ציוד משרדי
10. תעשייה כללית 

11 ציוד אריזה
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רצועות שטוחות



רצועות שטוחות רצועות שטוחות

ניתנות לשימוש עם גלגלים בעלי קוטר קטן.	 
דרישות כוח נמוכות.	 
שומרות על גמישות לאורך זמן.	 
תנועה חלקה עם צמצום משמעותי של הויברציות.	 

אחידות בעובי לאורך כל שטח הרצועה.	 

רצועות אלסטיות
חלק מסוגי הרצועות הינן בעלות תכונות חצי אלסטיות

ואלסטיות מלאות. רצועות אלו מאפשרות הרכבה קלה במיוחד 
במקרים של צירים קבועים, שומרות על מתיחות קבועה ללא 

צורך במותחן ומפצות על התארכויות הקורות לאורך זמן ויכולות 
להתמודד עם מוצרים משונעים בגדלים שונים כגון מעטפות 

דואר בעוביים שונים.

יכולות ייצור ועיבוד עצמאיות
מחלקת הייצור שלנו המאובזרת בציוד ייצור מתקדם יחד עם עובדים מקצועיים, בעלי ניסיון רב 

שנים בתחום, מאפשרת לנו לייצר באופן עצמאי את מרבית הרצועות השטוחות שלנו ובכך
לאפשר לנו לתת מענה מהיר ומקצועי ללקוח וכן לשלוט באופן הדוק באיכות המוצר המתקבל.

בנוסף לייצור הרצועות, יש באפשרותנו לבצע עיבודים שונים על הרצועות בכדי
להתאימן לדרישות הלקוח:

ציפוי: הדבקה או יציקה של חומרי ציפוי שונים בעלי תכונות מכאניות וכימיות שונות
מאפשרת לנו להקנות לרצועות עמידות בחומרים ובטווחי טמפרטורות, מקדמי
חיכוך שונים ועמידות בשחיקה. ניתן לקבל גם ציפויים מאושרי FDA למגע ישיר

עם מזון.

כרסום: עיבוד מכאני של הרצועות ו/או הציפויים שעליהם לשם יצירת כיסים ותאים 
ברצועה או התאמה לעבודה עם קטרי גלגלים קטנים יותר.

חירור: יצירת חורים בגדלים שונים ובמטריצות שונות לשם הפיכת הרצועה
לרצועת וואקום או לשם התקנה של מחברים שונים על גבי הרצועה.

3. רצועות משיכה / הזנה
מיועדות לשינוע של מוצר על ידי משיכה שלו

באמצעות מקדם החיכוך של הרצועה. ברצועות אלו 
בסיס הרצועה הינו לרוב רצועות אינסופיות ללא תפראו 

הדבקה כאשר במרבית המקרים הציפוי העליון מיוצר 
אף הוא ללא חיבורים בתהליך יציקה על גבי הרצועה. 

רצועות אלו מאופיינות בעמידות גבוהה בשחיקה
המקנה להם אורך חיים גבוה, בקצב הזנה אחיד לאורך 

זמן של המוצר המוזן וציפויים עליונים אשר אינם
מכתימים ומלכלכים את המוצר המוזן.

ציפוי הרצועות נבחר בהתאם למוצר המוזן ולאופי
העבודה של המכונה. בין סוג הציפויים השונים ניתן 

.EPDM, HYPALON ,פוליאוריתן ,NBR ,למנות: גומי טבעי, גומי מוכלר
ניתן לקבל את הציפויים בדרגות קושי שונות וכרצועות אנטיסטאטיות וכמו כן ניתן לבצע עיבודים 

שונים על גבי הציפויים.

בנוסף לרצועות אלו אנו מבדילים בין עוד שני סוגים נוספים של רצועות המסופקות על ידי חברת 

לאון פסח ובניו: רצועות מודבקות ורצועות אינסופיות.

רצועות מודבקות
רצועות מודבקות הינן רצועות אשר נסגרות לרצועה אינסופית על ידי

הדבקה של הרצועה. באפשרותנו לבצע סוגים שונים של הדבקות וחיבורים
)חיבור אלכסוני, חיבור ישר, חיבור מדורג וחיבור אצבעות( בהתאם לדרישת 

הלקוח ומהירות העבודה של המכונה. 
ההדבקות מבוצעות במחלקת הייצור שלנו אולם אם הלקוח רוצה או מחויב 

לבצע את ההדבקה על גבי המכונה, אנו מספקים רצועות פתוחות ומושחזות 
מוכנות להדבקה כולל הדבקים הרלוונטיים לכל סוג. אנו משאילים /מוכרים 

מכבשי הדבקה כחלק מהשירות לסוג זה של רצועות.

רצועות אינסופיות
רצועות אינסופיות הינן רצועות אשר מיוצרות סגורות ללא תפר או חיבור. לרצועות אלו תפקיד
משמעותי ביישומים רבים בהם לרצועות סטנדרטיות אין את הנתונים לבצע את התפקוד לפי

דרישת המתכנן. לכן חלק נרחב מהרצועות האינסופיות “נתפר” באופן ספציפי לפי צרכי הלקוח. 
בין היתרונות של רצועות אינסופיות ניתן למנות:

אין תפר לרצועה שעשוי להיות נקודת כשל.	 
ניתן להשתמש ברצועות אלו כרצועות דו כיווניות   )הרצועה יכולה לנוע קדימה ואחורה מה 	 

שלרוב לא ניתן לעשות  ברצועות עם חיבור המקנה להם כיוון תנועה אחד בלבד(.
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