לאון פסח ובניו
עיבודי רצועות

עיצוב
נעמי מועלם

לכל לקוח ולכל מכונה צרכים ואילוצים שונים .לא תמיד מוצר
מדף סטנדרטי יפתור את הבעיה ויש צורך להתאים את המוצר
ליישום הספציפי.
חברת לאון פסח ובניו מתגאה בניסיון רב שנים בתחום העיבודים של
רצועות ומסועים מסוגים שונים .ביכולתנו להציע ציפויים שונים
לרצועות אשר יקנו לרצועות ולמסועים מקדמי חיכוך שונים ותכונות
מכאניות שונות.
ביכולתנו להציע חירורים שונים לחיבור אביזרים נילוים או הפיכת
הרצועה או המסוע למערכת וואקום .ביכולתנו להציע השחזות
וכרסומים להתאמה מיטבית של מבנה הרצועות.
ניתן לבצע מספר תהליכים על רצועה אחת ולהופכה לפריט ייחודי
התפור לפי מפרט הלקוח.

לאון פסח ובניו בע"מ
טלפון09-8650150 ,09-8651152 :
פקס09-8651154 ,09-8650140 :
רח' הבונים אזור התעשיה דרום נתניה
ת.ד 13490 .נתניה מיקוד 42134
אימיילinfo@pessach.net :
אתרwww.pessach.net :

עיבודי רצועות

ציפויי רצועות

ציפוי רצועות הינו למעשה תהליך של הוספה של שכבה אחת או יותר על רצועת הבסיס.
שינוי זה מאפשר לנו לספק ללקוח רצועות חדשות בעלות מגוון רחב של תכונות שניתן
להקנות לרצועות כגון פני שטח בעלי מקדם חיכוך גבוהה או נמוך ,רמות קושי שונות החל
מהרכות של החומרים הספוגיים וכלה בקושי של ציפויי הפוליאוריתן הקשיחים.

דוגמא לרצועות עם
ציפויים רב שכבתיים

ניתן לצפות סוגי רצועות שונים – רצועות תזמון ,רצועות שטוחות ,רצועות מסוע ,רצועות
טרפזיות ורצועות מצולעות ).(POLY V
ניתן לקבל רצועות מצופות ברוחב של עד  600מ"מ ואורך של  90,000מ"מ !
ישנם שני אופני ציפוי  :ציפוי עם תפר וציפוי אינסופי ללא תפר .הציפוי עם תפר מתאים
למרבית היישומים ואחוז ניכר מהרצועות המצופות הינן מסוג זה .ישנם מספר יישומים בהם
ישנה חשיבות רבה לאורך החיים של הרצועה ,לאחידות העבודה ולסכנה כי תנאי הסביבה
והעבודה של הרצועה עלולים לפגוע בציפוי .למקומות אלו אנו מספקים רצועות בעלות
ציפוי אינסופי ללא תפר.
סוג רצועה

VERSION T

שקוף
צבע
פוליאוריתן
חומר
85
קושי ) ( SHORE A
טווח טמפרטורות עבודה )(+80) - (-20) (C °
2 - 1.5
עובי מקובל )(mm
עמיד בפני שמנים ,שומן ,דלק ואוזון .בעל עמידות גבוהה בשחיקה
עמידות
יישומי שינוע כללים .שינוע של זכוכית ויריעות פלדה .שינוע
יישומים
של חלקים בעלי פני שטח גסים העלולים "לפצוע" רצועות רגילות

סוג רצועה

PU 385

שקוף
צבע
פוליאוריתן
חומר
85
קושי ) ( SHORE A
C
טווח טמפרטורות עבודה )(+80) - (-20) ( °
6-3
עובי מקובל )(mm
עמיד בפני שמנים ,שומן ,דלק ואוזון .בעל עמידות גבוהה בשחיקה.
עמידות
בעל מקדם חיכוך חיכוך גבוה
יישומי שינוע כללים .שינוע של זכוכית ויריעות פלדה.שינוע קרטון.
יישומים
שינוע של חלקים בעלי פני שטח גסים העלולים "לפצוע"
רצועות רגילות

PESSACH
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כל הזכויות שמורות לחברת לאון פסח ובניו בע"מ 2009

C

עיבודי רצועות

סוג רצועה

HV - Film

שקוף מבריק
צבע
פוליאוריתן
חומר
85
קושי ) ( SHORE A
C
טווח טמפרטורות עבודה )(+80) - (-20) ( °
1
עובי מקובל )(mm
עמידות בפני מגוון של חומרי ניקוי .בעל עמידות טובה בשחיקה.
עמידות
יישומי שינוע כללים .שינוע של זכוכית ויריעות פלדה.שינוע קרטון.
יישומים

סוג רצועה

TR1, TR2

שקוף
צבע
פוליאוריתן
חומר
85
קושי ) ( SHORE A
טווח טמפרטורות עבודה )(+80) - (-20) (C °
2.4
עובי מקובל )(mm
עמיד בפני שמנים ,שומן ,דלק ואוזון.
עמידות
יישומי שינוע כללים .אידיאלי לשינוע בסביבות רטובות,בנוכחות
יישומים
מים או שמן
הערות
 R1הינו בעל חריצים אורכיים בצורת טרפז ועומק החריצים
הוא  0.5מ"מ
 R2הינו בעל חריצים אורכיים בצורת פרמידה ועומק החריצים
הוא  1.4מ"מ

סוג רצועה

WM 385

שקוף
צבע
פוליאוריתן
חומר
85
קושי ) ( SHORE A
טווח טמפרטורות עבודה )(+80) - (-20) (C °
5
עובי מקובל )(mm
עמיד בפני שמנים ,שומן ,דלק ואוזון .בעל עמידות גבוהה בשחיקה.
עמידות
יישומי שינוע כללים .אידיאלי לשינוע בסביבות רטובות,בנוכחות
יישומים
מים או שמן
צורת הוופל הייחודית מקנה לו אחיזה מעולה במוצר המשונע.
הערות

סוג רצועה

NP 385

שקוף
צבע
פוליאוריתן
חומר
85
קושי ) ( SHORE A
טווח טמפרטורות עבודה )(+80) - (-20) (C °
4
עובי מקובל )(mm
עמיד בפני שמנים ,שומן ,דלק ואוזון .בעל עמידות גבוהה בשחיקה.
עמידות
יישומי שינוע כללים .אידיאלי לשינוע בסביבות רטובות,בנוכחות
יישומים
מים או שמן
צורת הנקודות הייחודית מקנה לו אחיזה נקודתית במוצר בלי
הערות
לפגוע ב"אחיזה" במוצר המשונע
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C

עיבודי רצועות

סוג רצועה

FG 385

שקוף
צבע
פוליאוריתן
חומר
85
קושי ) ( SHORE A
C
טווח טמפרטורות עבודה )(+80) - (-20) ( °
4
עובי מקובל )(mm
עמיד בפני שמנים ,שומן ,דלק ואוזון .בעל עמידות גבוהה בשחיקה.
עמידות
יישומי שינוע כללים .אידיאלי לשינוע בסביבות רטובות,בנוכחות
יישומים
מים או שמן
צורת הנקודות הייחודית מקנה לו אחיזה קווית במוצר בלי לפגוע
הערות
ב"אחיזה" במוצר המשונע

סוג רצועה

PU 60

שקוף
צבע
פוליאוריתן
חומר
60
קושי ) ( SHORE A
טווח טמפרטורות עבודה )(+80) - (-20) (C °
4
עובי מקובל )(mm
עמיד בפני שמנים ,שומן ,דלק ואוזון .בעל עמידות גבוהה בשחיקה.
עמידות
יישומי שינוע כללים .אידיאלי לשינוע במקרים בהם יש צורך
יישומים
בעמידות גבוהה בשחיקה

סוג רצועה
צבע
חומר
הולכה חשמלית
עובי מקובל )(mm
יישומים

סוג רצועה

PA- antistatic fabric

שחור
 PU 385בשילוב עם טקסטיל אנטיסטטי
10^5
0.6
מסועי צבירה והובלה של חלקים חשמליים ומעגלים מודפסים
POLYTAN

צהוב
צבע
פוליאוריתן
חומר
70
קושי ) ( SHORE A
טווח טמפרטורות עבודה )(+80) - (-20) (C °
5-2
עובי מקובל )(mm
עמיד בפני שמנים ,שומן ,אוזון וקרינת UV
עמידות
יישומי שינוע כללים .שינוע של חלקים בעלי פני שטח גסים
יישומים
העלולים "לפצוע" רצועות רגילות
נקרא גם D15
הערות
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C

עיבודי רצועות

סוג רצועה

PU - YELLOW

צהוב
צבע
ספוג פוליאוריתן בעל צפיפות גבוהה
חומר
55
קושי ) ( SHORE A
C
טווח טמפרטורות עבודה )(+70) - (-20) ( °
5-2
עובי מקובל )(mm
עמיד בפני שמנים ושומן .לא עמיד במים
עמידות
רצועות וואקום ,רצועות העובדות תחת עומס רב ,תעשיית הנייר,
יישומים
טקסטיל ,עץ וזכוכית

סוג רצועה

TT 60

שחור
צבע
פליז פוליאסטר
חומר
70
קושי ) ( SHORE A
C
טווח טמפרטורות עבודה )(+120) - (-10) ( °
2
עובי מקובל )(mm
עמיד בפני שמנים ושומן .בעל תכונות אלקטרו סטטיות
עמידות
אידיאלי ליישומים המצריכים עמידות טובה לחום .שינוע זכוכית,
יישומים
מעגלים מודפסים ופרוסות סיליקון.

סוג רצועה

CELLOFLEX

צבע
צהוב  -חום
חומר
ספוג פוליאוריתן בעל צפיפות בינונית
קושי ) ( SHORE A
55
טווח טמפרטורות עבודה )(+80) - (-30) (C °
עובי מקובל )(mm
5-2
kg
צפיפות )( / m^3
350
עמידות
עמיד בפני שמנים ושומן .עמיד בפני אוזון
יישומים
שינוע פריטים עדינים ,תעשיית יריעות הפלסטיק .מכונות אריזה
שינוע טקסטיל.
הערות
בעל גמישות טובה ושיכוך זעזועים .אידיאלי לשינוע מוצרים
עדינים ושבירים.

סוג רצועה

HAMID

שכבה עליונה ירוקה ושכבה תחתונה שחורה
צבע
שכבה עליונה מגומי ירוק .שכבה אמצעית מ . HAMID
חומר
שכבה תחתנוה מגומי שחור
טווח טמפרטורות עבודה )(+60) - (-30) (C °
2
עובי מקובל )(mm
עמיד בפני שמנים ושומן .עמיד בפני מים
עמידות
תעשיית הנייר ,מכונות מיון חבילות ודברי דואר.
יישומים
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C

עיבודי רצועות

סוג רצועה

LINATEX

אדום
צבע
 95אחוז גומי טבעי
חומר
38
קושי ) ( SHORE A
C
טווח טמפרטורות עבודה )(+70) - (-40) ( °
20 - 1.5
עובי מקובל )(mm
עמיד בפני שמנים .עמידות בשחיקה רטובה .עמידות במים.
עמידות
יישומי שינוע כללים ,רצועות מושכן ורצועות . FFS
יישומים
שינוע עץ ,נייר ,טקסטיל ועוד .שינוע בתאוצות גבוהות.
עמידות טובה בפני חתכים וקרעים .בעל מקדם חיכוך גבוה
הערות

סוג רצועה

LINATRILE

כתום
צבע
גומי ניטרילי
חומר
55
קושי ) ( SHORE A
טווח טמפרטורות עבודה )(+110) - (-20) (C °
20 - 1.5
עובי מקובל )(mm
עמיד בפני שמנים ושומנים .עמידות בפני מגוון כימיקלים.
עמידות
עמידות במים.
יישומי שינוע כללים ,רצועות מושכן ורצועות . FFS
יישומים
שינוע של מוצרים חלקים
עמידות גבוהה בשחיקה .בעל מקדם חיכוך גבוה
הערות

סוג רצועה

LINARD 60

אדום
צבע
גומי טבעי עם סיליקה
חומר
60
קושי ) ( SHORE A
טווח טמפרטורות עבודה )(+110) - (-20) (C °
20 - 1.5
עובי מקובל )(mm
עמידות טובה בפני שמנים ושומן.
עמידות
שינוע של חומרים בעלי פני שטח לא אחידים בשילוב של פני
יישומים
שטח עדינים וגסים
עמידות גבוהה בשחיקה .בעל מקדם חיכוך גבוה
הערות

סוג רצועה

LINAPULS FG FDA

לבן
צבע
 95אחוז גומי טבעי
חומר
38
טווח טמפרטורות עבודה )(+70) - (-40) (C °
20 - 1.5
עובי מקובל )(mm
עמיד בפני שמנים .עמידות בשחיקה רטובה .עמידות במים.
עמידות
יישומי שינוע בתעשיית המזון .אידיאלי עבור יישומים רטובים
יישומים
או בעלי אחוז לחות גבוה .בעל אישור FDA
עמידות טובה בפני חתכים וקרעים .בעל מקדם חיכוך גבוה
הערות
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C

עיבודי רצועות

סוג רצועה

RP 400

צהוב
צבע
גומי טבעי
חומר
39
קושי ) ( SHORE A
C
טווח טמפרטורות עבודה )(+80) - (-35) ( °
5-2
עובי מקובל )(mm
עמידות בינונית בפני שמנים ושומן
עמידות
שינוע בתעשיית הזכוכית והפלדה ותעשיית העץ
יישומים
עמידות מעולה בשחיקה
הערות

סוג רצועה

CORREX

חום
צבע
גומי טבעי
חומר
40
קושי ) ( SHORE A
טווח טמפרטורות עבודה )(+70) - (-50) (C °
 6ו 10
עובי מקובל )(mm
עמידות בינונית בפני שמנים ושומן .בעל מקדם חיכוך גבוה
עמידות
עם עמידות בשחיקה
יישומי שינוע כללים ,שינוע צינורות.
יישומים
אידיאלי ליישומים בהם יש צורך בעיבוד מכאני על הציפוי
) כרסומים ,חירורים ועוד(
הערות

סוג רצועה

SYLOMER

צבע
צהוב ,חום ,כחול ,ירוק אדום ואפור
חומר
ספוג פוליאוריתן
צפיפות )( kg / m^3
צהוב  ,150 -חום  ,400 -כחול  ,220 -ירוק  ,300 -אדום ,510 -
אפור .680 -
טווח טמפרטורות עבודה )(+70) - (-30) (C °
עובי מקובל )(mm
עד  25מ"מ
עמידות
עמידות בינונית בפני שמנים ושומן.
יישומים
יישומי שינוע כללים ,שינוע צינורות.שינוע נייר .בעל עמידות טובה
בשחיקה .נעשה בהם שימוש נרחב ברצועות מושכן ורצועות אריזה.

סוג רצועה

SYLODYN

צבע
ירוק ,צהוב
חומר
ספוג פוליאוריתן
צפיפות )( kg / m^3
ירוק  ,600 -צהוב .450 -
C
(
)°
עבודה
טווח טמפרטורות
)(+70) - (-30
עובי מקובל )(mm
עד  25מ"מ
עמידות
עמידות בינונית בפני שמנים ושומן.
יישומים
יישומי שינוע כללים ,שינוע טקסטיל.שינוע נייר .בעל עמידות טובה
בשחיקה .נעשה בהם שימוש נרחב ברצועות מושכן ורצועות אריזה.
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סוג רצועה

PVC HERRINGBONE FDA

לבן
צבע
פי.וי.סי
חומר
65
קושי ) ( SHORE A
C
טווח טמפרטורות עבודה )(+110) - (-10) ( °
4
עובי מקובל )(mm
עמידות בפני שמנים ,שומן ,חומצות שונות וחומרי חיטוי
עמידות
שינוע בתעשיית המזון .שינוע בסביבה רטובה .שינוע בתעשיית
יישומים
הזכוכית ובתעשיית יריעות הפלסטיק ורדידי המתכת .בשימוש
גם בתעשיית התרופות והקוסמטיקה.
בעל אישור FDA
הערות

סוג רצועה

PVC FILM FDA

לבן
צבע
פי.וי.סי
חומר
48
קושי ) ( SHORE A
טווח טמפרטורות עבודה )(+110) - (-10) (C °
2
עובי מקובל )(mm
עמידות בפני שמנים ,שומן ,חומצות ובסיסים ,חומרי חיטוי ומלחים
עמידות
שינוע בתעשיית המזון .שינוע בסביבה רטובה .שינוע בתעשיית
יישומים
הזכוכית ובתעשיית יריעות הפלסטיק ורדידי המתכת .בשימוש
גם בתעשיית התרופות והקוסמטיקה.
בעל אישור FDA
הערות

סוג רצועה

PVC NAP FDA

לבן
צבע
פי.וי.סי
חומר
50
קושי ) ( SHORE A
טווח טמפרטורות עבודה )(+110) - (-10) (C °
1.65
עובי מקובל )(mm
עמידות בפני שמנים ,שומן ,חומצות שונות וחומרי חיטוי .כמוכן
עמידות
מגלה עמידות טובה בשחיקה
יישומים
שינוע בתעשיית המזון
בעל אישור  .FDAמבנהו המיוחד מגדיל את החיכוך בין הרצועה
הערות
למוצר המשונע.

סוג רצועה

SUPERGRIP FDA

לבן
צבע
פי.וי.סי
חומר
55
קושי ) ( SHORE A
טווח טמפרטורות עבודה )(+110) - (-10) (C °
4
עובי מקובל )(mm
עמידות בפני שמנים ,שומן ,חומצות שונות וחומרי חיטוי.
עמידות
שינוע בתעשיית המזון .אידיאלי ליישומי שינוע זוויתי בסביבה רטובה.
יישומים
בעל אישור  .FDAמבנהו המיוחד מגדיל את החיכוך בין הרצועה
הערות
למוצר המשונע.
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סוג רצועה

SUPERGRIP

כחול וירוק
צבע
פי.וי.סי
חומר
40
קושי ) ( SHORE A
C
טווח טמפרטורות עבודה )(+90) - (-15) ( °
4
עובי מקובל )(mm
כחול  -לא עמיד בפני שמנים .ירוק  -עמידות בפני שמנים ושומן,
עמידות
חומצות וחומרי חיטוי.
אידיאלי לשינוע זוויתי ,שינוע מוצרים קלים .תעשיית הנייר והעץ.
יישומים

סוג רצועה

MINIGRIP

כחול וירוק
צבע
פי.וי.סי
חומר
ירוק .65 -כחול .50 -
קושי ) ( SHORE A
טווח טמפרטורות עבודה ) (C °כחול  . (+90) - (-15) -ירוק (+110) - (-10) -
1
עובי מקובל )(mm
עמידות בפני שמנים ושומן ,חומצות וחומרי חיטוי.
עמידות
שינוע של מוצרים לחים  /רטובים.
יישומים

סוג רצועה

PVC FILM

כחול
צבע
פי.וי.סי
חומר
48
קושי ) ( SHORE A
טווח טמפרטורות עבודה )(+90) - (-15) (C °
1
עובי מקובל )(mm
עמידות בפני שמנים ,שומן ,חומצות שונות וחומרי חיטוי.
עמידות
שינוע של נייר ,עץ ,יריעות פלסטיק ,יריעות פלדה .תעשיית
יישומים
התרופות .מכונות אריזה.

סוג רצועה

POROL

צבע
שחור
חומר
ספוג פוליאוריתן
קושי ) ( SHORE A
10
טווח טמפרטורות עבודה )(+75) - (-40) (C °
עובי מקובל )(mm
 5 ,3ו 10
צפיפות )( kg / m^3
200 - 160
עמידות
עמידות בפני מים ,מי ים ,מתנול ,אצטון ,דטרגנטים שונים,
יישומים
חומצות וחומרי חיטוי
שינוע של מוצרים רגישים ושבירים ,תעשיית הניר והקרטון,
תעשיית הטקסטיל.
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סוג רצועה
צבע
חומר
קושי ) ( SHORE A
C
טווח טמפרטורות עבודה )( °
עובי מקובל )(mm
עמידות
יישומים

סוג רצועה

VITON

שחור
F.K.M

70
לפרקי זמן קצרים
) (+190) - (-10ניתן להגיע
2ו4
עמידות בפני שמנים ,שומן ,חומצות שונות וחומרי חיטוי .בנוסף הוא
עמיד בפני דלקים שונים וחשיפה לאוזון.
שינוע מוצרים עדינים ,שינוע מוצרים בעלי טמפ' גבוהה .שינוע
זכוכית ומוצרי מתכת ,שינוע מוצרי נייר וקרטון.
עד 275 C °

NBR 65

שחור
צבע
גומי ניטרילי
חומר
70 - 60
קושי ) ( SHORE A
C
טווח טמפרטורות עבודה )(+70) - (-35) ( °
1.5
עובי מקובל )(mm
עמידות טובה בפני שמנים .עמידות נמוכה בפני חומצות
עמידות
ותמיסות חיטוי
יישומים
שינוע של חלקים שמנוניים

סוג רצועה

CHROME - LEATHER

אפור
צבע
עור
חומר
65
קושי ) ( SHORE A
טווח טמפרטורות עבודה )(+120) - (-10) (C °
3,2
עובי מקובל )(mm
עמידות טובה בפני שמנים ושומנים .עמיד בפני מים
עמידות
שינוע של חלקים שמנוניים ,שינוע לוחות מתכת וצינורות.
יישומים

סוג רצועה

PAZ

ירוק
צבע
פוליאמיד
חומר
טווח טמפרטורות עבודה )(+50) - (-20) (C °
עמידות טובה בפני שמנים ושומנים.
עובי מקובל )(mm
ציפוי שיני הרצועות כאשר הן נעות על מוביל פלסטי או מתכתי
עמידות
יישומים

סוג רצועה

PAR

ירוק
צבע
פוליאמיד
חומר
טווח טמפרטורות עבודה )(+50) - (-20) (C °
עמידות טובה בפני שמנים ושומנים.
עמידות
מיועד למסועי צבירה
יישומים
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סוג רצועה

PAZ-PAR

ירוק
צבע
פוליאמיד
חומר
טווח טמפרטורות עבודה )(+50) - (-20) (C °
עמידות טובה בפני שמנים ושומנים.
עמידות
מיועד למסועי צבירה הנעים על פסים מובילים
יישומים

סוג רצועה

PAZ-PAR ANTISTATIC

שחור
צבע
פוליאמיד
חומר
טווח טמפרטורות עבודה )(+50) - (-20) (C °
עמידות טובה בפני שמנים ושומנים.
עמידות
ליישומים בהם חשוב כי הרצועה תהיה אנטי סטטית
יישומים
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טבלאות טכניות לבחירת ציפוי רצועה מתאים:
מקדמי חיכוך

קושי ציפוי
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עיבודים מכאניים

בנוסף לציפויי הרצועות חברת לאון פסח מציעה ללקוחותיה מגוון של עיבודים מכאניים לשם
התאמה טובה יותר של הרצועות והמסועים לצרכים הספציפיים של הלקוח .באפשרותנו
להציע עיבודי כרסום ,השחזה וחירור.

עיבודי כרסום והשחזה
כרסום גב רצועה

כרסום זה מבוצע כאשר רוצים לקבל דיוק גדול יותר בעובי הרצועה .כרסום
זה יבוצע גם כאשר אנו רוצים לקבל פני שטח מחוספסים על גב הרצועה
בכדי להגדיל את החיכוך בין הרצועה למוצרים שמשונעים עליה .חשוב
להקפיד בתהליך זה על עובי רצועה מינימאלי בכדי לא לפגוע בסיבים
של הרצועה.

חירוץ אורכי של גב הרצועה

חירוץ אורכי של גב הרצועה או הציפוי שעל גב הרצועה מאפשר לנו חופש
תכנוני רחב .ניתן לכרסם תעלה אחת או מספר תעלות לתוך גב הרצועה
לשם מרכוז הרצועה או לשם מרכוז הפריטים המשונעים עליה .כמוכן ניתן
לכרסם את צידי גב הרצועה ולהשאיר חלק בולט במרכז גב הרצועה
המיועד לאותם שימושי מרכוז.

חירוץ אורכי של שיני הרצועה

חירוץ אורכי זה מיועד לשם יישומי מרכוז של הרצועות בעת תנועתן .ניתן
בעיקר לראות שימוש בעיבוד זה ברצועות וואקום שם יש חשיבות למרכוז
נכון של הרצועה כנגד משאבות הוואקום.

הסרת שיניים

ניתן להוריד שן או מספר שיניים מהרצועה.עיבוד זה מאפשר לנו להשתמש
בשיניים שנותרו כשלבים למיקום מוצר על הרצועה.עיבוד זה מיועד בעיקר
ליישומי הובלה ושינוע כאשר החללים שנותרו לאחר הסרת השינים משמשים
למיקום הפריטים המשונעים.
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כרסום כיסים
ניתן לכרסם כיסים לתוך הציפוי שעל גב הרצועה .כיסים אלו אותם
ניתן לקבל במידות הפריט הרצוי משמשים לשינוע מדויק של המוצר
היושב בתוך הכיס ,בד"כ ללא אפשרויות לתזוזה .כיסים אלו מאפשרים
לנו לבצע פעולות על המוצר המשונע בדיוק מיקום גבוהה.

חירוץ רוחבי
חירוץ זה לרוחבה של הרצועה מאפשר מתן גמישות לרצועות בעלות
ציפוי עבה ובכך לאפשר להם להתפתל סביב לגלגלי רצועה בעלי
קוטר קטן יותר .חירוץ רוחבי משמש גם ליצירת שלבים מהציפוי של
הרצועה ובכך אנו מקבלים חריצים למיקום של המוצרים במרחקים
שווים זה מזה.
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חירור
חברת לאון פסח ובניו מתמחה זה שנים רבות בעיבודי חירור של
רצועות ומסועים .ניתן ליישם חורים אלו לרצועות תזמון ,רצועות
שטוחות ורצועות מסוע שונות.

רצועות ומסועים עם חורים מתחלקים לשני סוגים:

רצועות מנוקבות
אלו רצועות  /מסועים אשר בהם החורים מפוזרים במקומות
ספציפיים ולא על כל שטח הרצועה .החורים ברצועות אלו משמשים
ליישומי וואקום מיוחדים או לחיבורים שונים המתלבשים על הרצועות.

רצועות מחוררות
אלו רצועות  /מסועים אשר בהם החורים ממוקמים לפי תבנית מוגדרת החוזרת על עצמה
לאורך כל הרצועה .חורים אלו מיועדים ליישומי וואקום,ליישומי שטיפה או ליישומי אוורור
וקירור של המוצרים המשונעים על הרצועה .בשרטוט הנלווה ניתן לראות את המידות
הדרושות לשם יצור רצועה מהסוג הנ“ל.
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רצועות הוואקום מיועדות למגוון של תעשיות :
תעשיית הנייר והקרטון.
תעשיית הדפוס .
תעשיית ההיי-טק.
מכונות אריזה ועיטוף.
מכונות שטיפה .
מיון דואר.
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רצועות צבעוניות
רצועות צבעוניות הינן אידיאליות עבור סימון המוצר והבדלתו מאחרים בצורה ויזואלית פשוטה.
כמוכן רצועות אלו טובות לשם הבדלת המוצר ממוצרים אחרים בשוק.
ניתן לקבל כרצועות צבעוניות את כלל רצועות התזמון מפוליאוריתן ובכלל זה רצועות עם
שלבים מרותכים ,רצועות סגורות לאינסופיות ורצועות אינסופיות.
קיים מגוון של מאות צבעים אפשריים כאשר הצבעים המקובלים הינם
שחור RAL 9017 -
כחול RAL 5017 -
אדום RAL 3020 -
צהוב RAL 1023 -
ירוק RAL 6029 -
הערה :אנו מקפידים הקפדה יתרה על אחידות הצבעים
אולם לעיתים יכולים להיווצר הבדלי צבע קטנים
בין סדרת יצור אחת לשנייה.
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רצועות תזמון  -שלבים יצוקים
אחת מאופציות הייצור של רצועות עם שלבים הינה לצקת אותם עם הרצועה כחלק אינטגרלי
של הרצועה .תהליך זה מקנה לרצועת השלבים דיוק גבוהה מאוד של  0.05מ"מ במרחקים בין
שלב לשלב .בתהליך זה התבנית של הרצועות מיוצרת כבר עם השלבים שעליה .חשוב לציין
כי עקב הייצור המיוחד של תבנית לצורה ספציפית המבוקשת יש לקחת בחשבון כמויות
מינימום לייצור.
יתרונות :
צורה זו של ייצור רצועות עם שלבים מקנה לרצועה דיוק מיקום גבוהה בזכות המרחקים
המדויקים בין השלבים.
מאחר ואין חיבור ,צורה זו של ייצור יוצרת שלבים חזקים בהשוואה לשיטות חיבור אחרות.
אידיאלי לייצור כמות גדולה של רצועות עם שלבים.
חסרונות :
מצריך יצירה של תבנית מיוחדת עבור הרצועה והשלבים.
עלות גבוהה עבור כמות קטנה יחסית של רצועות.
יישומים :
ציוד משרדי.
ציוד מכאני מדויק.
מכונות אריזה.
מכונות טקסטיל.
מסועים מתוזמנים.
מערכות הנעה ושינוע.
זחלים עבור מערכות רובוטיות.
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רצועות תזמון  -שלבים מרותכים
שיטה נוספת לייצור רצועות עם שלבים הינה לרתך את השלבים לרצועה מוכנה .בתהליך זה
ניתן לדיוק של  ± 0.5מ"מ בין שלב לשלב .במידת הצורך ניתן בעזרת כלים מיוחדים להגיע
לדיוק של  ± 0.2מ"מ .קיימים מעל ל  200צורות סטנדרטיות של שלבים ובמידת הצורך ניתן
לייצר שלבים לפי צרכי הלקוח הספציפיים.
יתרונות :
אידיאלי ליצור של כמויות קטנות ואף רצועות בודדות.
שיטה כלכלית יותר מאשר יצור של שלבים יצוקים.
חסרונות :
דיוק בין שלבים נמוך מאשר בשלבים יצוקים.
יישומים :
מערכי הרכבה.
מערכות הנעה ושינוע
מכונות אריזה ומילוי.

קו הריתוך

רצועות תזמון  -שלבים עם תותבים וחורים
ניתן לייצר שלבים עם תותבים .התותבים המקובלים הינם הברגות או ברגים .במידת הצורך
ניתן גם לשלב תותבים ייעודיים המיועדים ליישום ספציפי בתהליך של הלקוח .שיטה זו
מאפשרת לנו יצור שלבים בצורות מורכבות ומחומרים אשר לא ניתנים לריתוך לרצועות.
בצורה זו ניתן לעבוד עם שלבים אשר מסופקים ע"י הלקוח או נוצרים באופן ספציפי
לדרישות הלקוח.
ניתן לייצר גם שלבים עם חורים .שלבים אלו מאפשרים חיבורים שונים של תוספות לשלבים.
את החורים ניתן לחזק ע"י תותבים פלסטיים או מתכתיים וזאת לפי סוג היישום.
יתרונות :
שלבים מחומרים אשר לא ניתנים לריתוך לרצועה.
צורות מורכבות אשר לא ניתן לייצר בצורה אחרת.
חיבור פשוט של השלב לרצועה.
חסרונות :
יש צורך בשלב מרותך מקדים אשר
מהווה בסיס לשלב הצורתי.
השלבים המתקבלים גבוהים יותר
משלב רגיל ובחלק מהיישומים
דבר זה הינו בעייתי.
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יישומים :
מערכי הרכבה.
מערכות הנעה ושינוע
שינוע פריטים צורתיים מיוחדים

רצועות תזמון – שלבים מתנתקים
מילת המפתח בסוג זה שלב שלבים הוא חליפיות .על הרצועה מרתכים או יוצקים שלב טרפזי
הפוך .שלב זה מהווה בסיס עבור השלבים המתנתקים .למעשה מקבלים רצועת בסיס
אוניברסאלית ועליה לפי הצורך ניתן לחבר שלבים שונים.
יתרונות :
שלבים מחומרים אשר לא ניתנים לריתוך לרצועה.
רצועה אוניברסאלית עם שלבים שונים לפי הצורך בלי להחליף רצועה
חסרונות :
מצריך שלב בסיס לחיבור לרצועה.
שלבים אלו אינם מתאימים ליישומים בהם יש כוחות ציריים על השלבים.
יישומים :
מערכי הרכבה.
מערכות הנעה ושינוע
שינוע פריטים צורתיים מיוחדים
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רצועות תזמון עם שלבי מברשת
רצועות תזמון עם שלבי מברשת הינם מוצר ייחודי הבא לפתור בעיות שונות בהובלה ושינוע של
מוצרים .את שלבי המברשת ניתן לקבל על רצועות תזמון מסוגT5,T10,T20,AT5,AT10,AT20 :
את הרצועות הנ"ל ניתן לקבל כרצועת תזמון בעלת גב עבה אשר הסיבים מוכנסים תוך גב
הרצועה .כמוכן ניתן לקבל את סיבי המברשת כשלבים אותם ניתן לחבר לרצועות תזמון רגילות.
 .1רצועת תזמון בעלת גב רצועה עבה יותר.
 .2סיבי המברשת.
 .3רצועת תזמון רגילה.
 .4שלבים עם סיבי מברשת.
יישומים :
שינוע:
שינוע של מוצרים עדינים לדוגמא זכוכית ,קרמיקה ונייר.
שינוע של מוצרים בעלי פני שטח הרגישים למגע .מוצרים
אשר מגע שלהם עם פני שטח של רצועה או מסוע עלול
לפגום במקרם פני השטח שלהם.
מיועד ליישומים של צבירת מוצרים על הרצועה כתוצאה
ממקדם החיכוך הנמוך.
צמצום רעש השינוע של המוצרים.
מניעת הצטברות של אבק או שבבים בנקודת המגע עם
המוצר .המוצר מוחזק למעשה מעט מעל פני הרצועה.
שינוע של מוצרים בסביבה רטובה.
ניקיון
הברשה סיבובית של הרצועה עם המברשות כנגד המוצרים לשם ניקוי.
ניתן להשתמש ביישומי ניקוי בסביבות רטובות ויבשות כאחד.
הברשה סיבובית של הרצועה עם המברשות כנגד המוצרים לשם ביצוע טיפולי פני
שטח על המוצרים הנ"ל ) הורדת שבבים ,שיפור טיב פני שטח ועוד(

סוגי סיבים אפשריים:

 .1שיער סוס רך

 .2שילוב של שיער
סוס בדרגות קושי שונות.

 .3סיבי כלכותה

מגיעים עד אורך של  30מ"מ
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סיבים טבעיים )צומח( :

 .4סיבי מקסיקו.

 .5סיבי ארנגה
)עצי דקל(

 .6סיבי קוקוס

מגיעים באורכים של בין  10ל  75מ"מ

סיבים סינטטיים:

MYPRENE .7

NYLON 6 .8

NYLON 6.6 .9

ניתן לקבל בכל אורך רצוי

סיבים מתכת :

 .10סיבי פלדה
ישרים או מסולסלים..

 .11סיבי פליז
ישרים או מסולסלים.

 .12סיבי ברונזה
מצופים בזרחן.

ניתן לקבל בכל אורך רצוי
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דוגמאות ליישומים שונים של רצועות עם שלבים

רצועת תזמון עם שלבים להפרדה בין המוצרים המשונעים.

רצועות תזמון מקבילות לשינוע פריטים רחבים על גבי משטח מחורץ.

רצועת תזמון עם מתאמים לשימוש בהרכבות רכיבים אלקטרונים.
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זוג רצועות תזמון עם שלבים לשינוע מוצרים רחבים על גבי שני מובילי רצועה.

רצועת תזמון עם שלבים לשינוע מיכלים בתעשיית המשקאות והקוסמטיקה.

רצועת תזמון עם שלבים לשינוע רכיבים אלקטרונים בקו הרכבה
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רצועת תזמון עם שלבים בעלי חורים להנעה של מבחנות

רצועת תזמון עם שלבים בעלי חורים אליהם מחוברים קרוניות לשינוע מוצרים
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