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קטרים (מ"מ)

קושי (              )

טווח טמפרטורות עבודה (°  )

צבעים

אישור מזון

הערות

SHORE A

C

 - 215

100בין  ל  בהתאם לסוג הרצועה 75

75( -) - ( +) בהתאם לסוג הרצועה 30

שקוף, לבן, חום, חום בהיר, כתום, ירוק חלק, ירוק מחוספס, אדום,

צהוב וכחול.

חלק מהרצועות הינן מאושרות מזון

את הרצועות ניתן לקבל פתוחות או סגורות לאינסופיות לפי

דרישת הלקוח. את הרצועות ניתן לקבל גם עם סיבי חיזוק שונים

בהתאם למאמצים הפועלים על הרצועה. צבעי הרצועות השונים

באים לשם הבדלה ויזואלית בין הרצועות להם תכונות שונות.

למידע נוסף לגבי דגמים ספציפיים אנא צור קשר.

D

רצועות עגולות מלאות

קטרים (מ"מ)

קושי (              )

טווח טמפרטורות עבודה (°  )

צבעים

אישור מזון

הערות

SHORE A

C

15 - 4.8

100בין  ל  בהתאם לסוג הרצועה 75

80( -) - ( +) בהתאם לסוג הרצועה 40

אדום, כתום, לבן, שקוף וצהוב

חלק מהרצועות הינן מאושרות מזון

הקוטר הנ"ל מתייחס לקוטר חיצוני. את הרצועות הנ"ל ניתן קבל

פתוחות לשם הלחמה במקום או עם מחברים מתכתיים לחיבור

לאינסופי במקום.צבעי הרצועות השונים באים לשם הבדלה

ויזואלית בין הרצועות להם תכונות שונות. למידע נוסף לגבי

דגמים ספציפיים אנא צור קשר.

D

רצועות עגולות חלולות

חתכי רצועה אפשריים

קושי (              )

טווח טמפרטורות עבודה (°  )

צבעים

אישור מזון

הערות

SHORE A

C

100בין  ל  בהתאם לסוג הרצועה 80

75( -) - ( +) בהתאם לסוג הרצועה 40

אדום, כתום, לבן, שקוף,צהוב, ירוק וכחול

חלק מהרצועות הינן מאושרות מזון

את הרצועות ניתן לקבל פתוחות או סגורות לאינסופיות לפי

דרישת הלקוח. את הרצועות ניתן לקבל גם עם סיבי חיזוק שונים

בהתאם למאמצים הפועלים על הרצועה. צבעי הרצועות השונים

באים לשם הבדלה ויזואלית בין הרצועות להם תכונות שונות.

למידע נוסף לגבי דגמים ספציפיים אנא צור קשר.

רצועות טרפזיות
D, Y, M, Z, A, B, C

W

H
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חתכי רצועה אפשריים

קושי (              )

טווח טמפרטורות עבודה (°  )

צבעים

אישור מזון

הערות

SHORE A

C

100בין  ל  בהתאם לסוג הרצועה 80

75( -) - ( +) בהתאם לסוג הרצועה 40

אדום, כתום, לבן, שקוף,צהוב, ירוק וכחול

חלק מהרצועות הינן מאושרות מזון

את הרצועות ניתן לקבל פתוחות או סגורות לאינסופיות לפי

דרישת הלקוח. את הרצועות ניתן לקבל גם עם סיבי חיזוק שונים

בהתאם למאמצים הפועלים על הרצועה. צבעי הרצועות השונים

באים לשם הבדלה ויזואלית בין הרצועות להם תכונות שונות.

למידע נוסף לגבי דגמים ספציפיים אנא צור קשר.

רצועות צוות
A, Z

W

H

(W)

חתכי רצועה אפשריים

קושי (              )

טווח טמפרטורות עבודה (°  )

צבעים

אישור מזון

הערות

SHORE A

C

100בין  ל  בהתאם לסוג הרצועה 80

75( -) - ( +) בהתאם לסוג הרצועה 40

אדום, כתום, כחול וחום.

חלק מהרצועות הינן מאושרות מזון

את הרצועות ניתן לקבל פתוחות או סגורות לאינסופיות לפי

דרישת הלקוח. את הרצועות ניתן לקבל גם עם סיבי חיזוק שונים

בהתאם למאמצים הפועלים על הרצועה. צבעי הרצועות השונים

באים לשם הבדלה ויזואלית בין הרצועות להם תכונות שונות.

למידע נוסף לגבי דגמים ספציפיים אנא צור קשר.

A, B, C

W

H

 RIDGE  - A TYPETOPרצועות

חתכי רצועה אפשריים

קושי (              )

טווח טמפרטורות עבודה (°  )

צבעים

אישור מזון

הערות

SHORE A

C

מידות מיוחדות. אנא צור קשר

100בין  ל  בהתאם לסוג הרצועה 80

75( -) - ( +) בהתאם לסוג הרצועה 30

לבן וכתום

חלק מהרצועות הינן מאושרות מזון

את הרצועות ניתן לקבל פתוחות או סגורות לאינסופיות לפי

דרישת הלקוח. את הרצועות ניתן לקבל גם עם סיבי חיזוק שונים

בהתאם למאמצים הפועלים על הרצועה. צבעי הרצועות השונים

באים לשם הבדלה ויזואלית בין הרצועות להם תכונות שונות.

למידע נוסף לגבי דגמים ספציפיים אנא צור קשר.

W

H

RIDGE TOP - B TYPEרצועות

עיבודים מיוחדים:
ציפויים 
שלבים

מברשות
צורות מיוחדות לפי דרישה.
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