
רצועות מושכן
רצועת המושכן הינה חלק חשוב ומשמעותי ביישומים של משיכת מוצר,

גלגול כבלים ושמירה על מתיחות כאשר עיקר השימוש נעשה במפעלים
המייצרים צינורות וכבלים.

רצועות המושכן עובדות לרוב בזוגות אחת
כנגד השנייה כאשר המוצר נמשך בין שני

הרצועות אולם ישנם גם יישומים של רצועה
בודדת בעיקר למשיכה של כבלים ושמירה

על מתיחות קבועה.

התזמון בין שתי הרצועות חייב להיות מדויק לשם שמירה על איכות
גבוהה וקבועה לאורך זמן של המוצר המתקבל. כמו כן, לסוג הציפוי,
עוביו ומידת הקושי שלו השלכות רבות על טיב המוצר המתקבל לכן

איפיון נכון של הרצועה והתאמה מדויקת הינם קריטיים ברצועות אלו.

בחברת לאון פסח ובניו בע“מ אנו שמים דגש על בחירה נכונה והתאמת
הרצועה לדרישות ולצרכים הייחודים של כל לקוח וכל מכונה בכדי לתת

ללקוח את הפיתרון הטוב ביותר. 

לאון פסח ובניו בע"מ
 , 09-8650150טלפון:  09-8651152
 , 09-8651154פקס:  09-8650140

רח' הבונים אזור התעשיה דרום נתניה
42134ת.ד.  נתניה מיקוד  13490

אימייל:
www.pessach.netאתר:

info@pessach.net
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לאחר איפיון הצרכים של הלקוח ישנם מס' צעדים ובחירות אשר צריכים
להיעשות להתאמה של הרצועה:

רצועות מושכן

בחירת רצועת הבסיס
ניתן לספק רצועות מושכן על בסיס מגוון רחב של רצועות. במידה

ומדובר על מכונה קיימת הבחירה תעשה לפי הנחיות היצרן. במידה
ומדובר על מכונה חדשה אנו נתאים את הרצועה לתנאי העבודה של

הלקוח ולאופי המוצר בתהליך.

בחירת סוג ציפוי לרצועה
רצועות המושכן מגיעות בשתי אפשרויות ציפוי: ציפוי עם תפר וציפוי

אינסופי ללא תפר. הבחירה בין שתי אופציות אלו נובעת משיקולי אופי
התהליך ( טמפ', מהירות קווית, מקדמי חיכוך ואורך חיים רצוי) ומשיקולי
עלות כספית. ציפוי אינסופי ללא תפר מפגין ביצועיים ואורך חיים גבוהה

יותר אולם הבחירה הנכונה תתבצע לאחר שקלול כלל הנתונים מהלקוח.
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מידע נוסף אודות הציפויים הקיימים ותכונותיהם ניתן למצוא בפרק העוסק
בציפויי רצועות או ליצור קשר עימנו

לאחר בחירת אפשרות הציפוי ישנו הצורך לבחור את חומר הציפוי.
לרשות חברת לאון פסח ובניו עומדת קשת רחבה של ציפויים בדרגות

קושי שונות, מקדמי חיכוך שונים, עמידות בטמפרטורות וכימיקלים ועוד. 
לפעמים בכדי לקבל את התכונות הרצויות לא מספיק שימוש בציפוי
אחד ונעשה שילוב של מס' שכבות של ציפויים מחומרים שונים בכדי

לקבל את התכונות הרצויות.
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בחירת פרופיל הרצועה
ישנם הבדלים בצורות ובחתכים בין מוצר למוצר. בכדי

להבטיח משיכה מיטבית של המוצר ומניעת פגיעה במוצר
יש להתאים את הרצועות למוצר המשוך.

ההתאמה נעשית ע"י השחזת הציפוי של בהתאם
למידות המוצר. ישנם מספר צורות מקובלות אולם

ניתן במידת הצורך להתאים את הרצועות לצורות
"המשוגעות" ביותר לפי צורת המוצר. 

פרופיל
פרופיל    מיועד לדפינה ומשיכה של צינורות בקטרים

שונים. השימוש בפרופיל זה מגדיל את האחיזה
במוצר ומצמצם את הסיכוי למעיכת המוצר. ניתן

להתאים את הזווית והעומק של הפרופיל
בהתאם למוצר.

V
V

פרופיל רדיוס
פרופיל רדיוס מיועד למשיכה של צינורות.

מאפשר זאת ע"י שטח מגע רחב עם המוצר
ללא מעיכה של המוצר. מיועד בעיקר

למשיכה של צינורות דקי דופן. ניתן להתאים
את הרדיוס למידות המוצר המשונע.

פרופיל מחורץ (חריצי אורך)
פרופיל מחורץ מיועד למוצרים בעלי בליטות
או צלעות במוצר. השחזת הרצועה לפרופיל
המוצר מאפשרת הנעה מדויקת של המוצר

ומונעת פגיעה במוצר המשוך וברצועות. ניתן
להתאים את הרצועות בהתאם לפרופיל

המבוקש ולמידותיו.
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בעלות מקדם חיכוך גבוהה ועמידות טובה בשחיקה.
ציפוי אחיד ומדויק .

חלק מהציפויים הם בעלי אישור        המתאים ליישומים רפואיים.
דיוק תנועה גבוהה.

ניתן לקבל את הציפויים על מגוון רחב של רצועות מסוגים שונים
ופסיעות שונות בהתאם לאפליקציה.

ציפויים אשר לא מכתימים את המוצר המשוך.

פרופיל לא סימטרי
מאחר וכל רצועה מיוצרת בנפרד ועוברת השחזה ייחודית לה.

אין מניעה להתאים פרופיל שונה לכל אחת מהרצועות
העובדות בצוותא.

פרופיל מחורץ (חריצי רוחב)
לפעמים נוצר מצב שעובי הרצועה שנבחר עבור היישום

עבה מדי ומתקשה להתפתל סביב גלגלי הרצועה.
בכדי לפתור בעיה זו ולהגדיל את מקדם הפיתול
של הרצועה נעשה שימוש בפרופילים מחורצים

לרוחבה של הרצועה. המרחק בין החריצים, עומקם
ורוחבם נקבעים לפי צרכי הלקוח והדרישות שנוצרות

עקב מידות גלגלי הרצועה והחומר המשוך.

יתרונות רצועות המושכן של חברת לאון פסח

FDA
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