


WYJJ\TKDWD MDCNE, TRWAlE DKlADKI DDPDRNE 
NA SCIERANIE 
Poza wyjqtkowq odpornosciq na rozdarcia, rozerwania, przebicia i uderzenia tasmy Ultra X 

zapewniajq r6wniei zwiekszonq trwalosc, podobnie jak inne produkty Dunlop ze znakiem .Made 

in Holland". 

Tasmy Ultra X sq produkowane standardowo z ok/adkami odpornymi na scieranie w klasie Dunlop 

AA (anty-abrazyjne). Zapewnia to doskonalq odpornosc na mikrorozciecia i zuiycie 

spowodowane przez kruszywa, poniewai scieralnosc, przekracza typowe wymagania normy 

DIN Y dla abrazji (srednia scieralnosc poniiej 150 mm•) o 20%. I jak w przypadku wszystkich 

wlasciwosci okladek Dunlop, r6wniei i Dunlop AA jest wszechstronnie testowana zgodnie z 

normc1 EN ISO 1431 pod wzgledem odpornosci na ozon (50 pphm, napiecie 20%, 96 godzin bez 

pekniecia) i odpornosci na szkodliwe skutki promieniowania ultrafioletowego. 

lstotne cechy konstrukcji pomagajq znacznie w uniknieciu przedwczesnej wymiany tasmy 

w wyniku pekania powierzchni tasmy. Wszystkie okladki Dunlop powstajq zgodnie z 

rozporzqdzeniem REACH (Rejestracja, ocena, udzielanie zezwoler\ i stosowane ograniczenia w 

zakresie chemikali6w) EC 1907/2006 i Sq antystatyczne zgodnie z normq EN ISO 284. 
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* Wsparcie obci,zenia tasmy to wypadkowa szerokosci tasmy, sily tasmy i g�stosci 
materialu. Tabela wskazuje limity odpowiedniego wsparcia obci,zenia w oparciu o 
zestaw trzech kr,znik6w w tej samej dlugosci ustawione pod k,tem 30°. 
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ADY DKRESLIC CAlKDWIT� GRUDDSC TASMY
Dodaj sumy grubosci okladek do grubosci rdzenia.

2 
ADY DKRESLIC Cl�iAR TASMY NA M2

Pomn6z sum� okladek przez 1, 15 i dodaj wynik do ci�zaru rdzenia. 

�DUNZIOP 

ULTRA 
"SIMPLY UNBEATABLE" 

500 

650 

Max. szerokosc [mm] zapewniaj<1ca wystarczajqcy poziom 

wsparcia dla ladunku o g�stosci materialu t/m' * 
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Rolka 
odchylajqca (B) 
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1000 

l Rolka 
odchylajqca (C) 

= \_ Behen napinajaicy (B)

Wszelkie informacje i zalecenia w tym biuletynie zostaly przygotowane w oparciu o nasz, najlepsz, wiedz� wraz z uwzgl�dnieniem najnowszych osiqgni�c technologicznych firmy 

Dunlop. Nie przyjmujemy odpowiedzialnosci za zalecenia oparte tylko i wyl,cznie na tym dokumencie. 
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