
TAŚMY SUPERFORT TYPU 
CHEVRON I HIGH CHEVRON
NAJBARDZIEJ WYTRZYMAŁE TAŚMY PROFILOWANE 

CHEVRON I HIGH CHEVRON
Super mocne taśmy z profilami Dunlop Superfort są najbardziej 
wytrzymałymi i niezawodnymi taśmami tego typu, jakie są obecnie 
dostępne. W przeciwieństwie do większości producentów, firma Dunlop 
wytwarza profile poprzez formowanie i wulkanizowanie w ramach 
jednego, ciągłego procesu obejmującego także produkcję taśmy bazowej. 
Dzięki temu powstaje taśma o jednolitej strukturze, która jest znacznie 
mocniejsza niż taśmy z profilami doczepianymi osobno. Kolejną ogromną 
zaletą jest możliwość korzystania z kół pasowych o mniejszej średnicy. 

Ultramocne osnowy Dunlop Superfort i Dunloflex z splotami z nylonu 
poliestrowego (EP) zapewniają niską elongację (rozciągliwość) i są 
odporne na wilgoć. Znacznie przewyższają międzynarodowe normy 
dotyczące wytrzymałości na rozciąganie stanie spoczynku zarówno 
dla osnowy, jak i okładek oraz przylegania między warstwami i między 
okładkami a osnową.

ZAKRES ZASTOSOWANIA
Dostępne są dwie wysokości profili – 16mm (niski profil) i 32mm (wysoki 
profil). Profile o wysokości 16mm są zazwyczaj odpowiednie do transportu 
materiałów o mniejszych grudkach przy kątach transportowania do 20 - 25 
stopni. W przypadku materiałów o większych grudkach i wyższych kątach 
nachylenia rozwiązanie stanowią taśmy o profilu progu o wysokości 32mm. 
Superwytrzymałe taśmy z profilami Dunlop Superfort idealnie sprawdzają 
się przy najróżniejszych zastosowaniach, od zadań lekkich po najcięższe 
materiały i najbardziej wymagające środowiska robocze.

DOSTĘPNOŚĆ
Standardowa szerokość profilu wynosi od 400 do 1600mm, w zależności od 
rodzaju profilu. Supermocne taśmy Dunlop Chevron są dostępne w klasie RA 
(wysoka odporność na przetarcia) i ROS (wysoka odporność na działanie 
olejów mineralnych). Inne klasy okładek na zamówienie. Wszystkie taśmy 
Dunlop Chevron są dostarczane z krawędziami zamkniętymi.

HELPLINE
+48 (0) 32 218 5070

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Biurem Obsługi Klienta. Nasz zespół 
specjalistów pomoże rozwiązać każdą wątpliwość i udzieli rzetelnej informacji zwrotnej na 
wszystkie zadane pytania.

DODATKOWE INFORMACJE
WWW.DUNLOPCB.COM

TAŚMY WULKANIZOWANE RAZEM Z WYJĄTKOWO
WYTRZYMAŁYMI PROFILAMI

WYJĄTKOWA ODPORNOŚĆ
NA ZUŻYCIE I TRWAŁOŚĆ

NISKA ROZCIĄGLIWOŚĆ I WYSOKA
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE

 ► Produkowane wyłącznie w Holandii

 ► Taśma o super wytrzymałej, jednolitej 
strukturze

 ► Dostępne z profilem o wysokości 16 i 32mm

 ► Bezkonkurencyjna trwałość odporność na 
zużycie

 ► Całkowita odporność na działanie ozonu i 
promieni UV

 ► Niska wartość elongacji

 ► Dostępne w szerokościach taśmy od 
500 do 1600mm

 ► Bezpieczne użytkowanie – w pełni zgodne z 
rozporządzeniem REACH

 ► Dwuletnia gwarancja na wady wykonawcze i/
lub materiałowe
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BEZKONKURENCYJNA POMOC 
TECHNICZNA I DORADZTWO
Kupując produkty Dunlop, otrzymujesz coś więcej niż tylko wysokiej 
jakości taśmy przenośnikowe, dzięki jednemu z największych, 
najbardziej doświadczonych i najlepiej wyszkolonych zespołów 
specjalistów w dziedzinie taśm przenośnikowych i ich zastosowań.

Dunlop zapewnia niezrównany poziom obsługi klienta 
—  odwiedzamy naszych klientów na miejscu, zapewniamy 
doradztwo, wskazówki i wsparcie praktyczne, które obejmuje:

 ■ Wizyty w zakładzie i kontrole
 ■ Kalkulacje taśm
 ■ Szkolenie techniczne (u klienta i w siedzibie Dunlop)
 ■ Szkolenia w zakresie łączenia taśm
 ■ Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji 

w zakresie bieżących kwestii
 ■ Wewnętrzne badania i testy
 ■ Wsparcie posprzedażowe

Aby zapewnić optymalną ochronę osnowy, okładki RA są mocowane 
jako standard ze względu na ich doskonałą odporność na przecięcia 
w połączeniu z niezwykłą odpornością na przetarcia. Dunlop RA 
znacząco przewyższa wymagania normy odporności na przetarcia 
DIN Y. Dostępne są również inne okładki, takie jak okładki odporne na 
działanie oleju. Wszystkie okładki Dunlop są antystatyczne zgodnie z 
normą EN ISO 284 i są przetestowane pod względem wpływu ozonu 
zgodnie z odpornością ozonową EN ISO 1431 (50 pphm, naprężenie 
20%, 96 godzin bez pękania) i odpornością na szkodliwe skutki 
promieniowania ultrafioletowego, aby uniknąć przedwczesnego 
uszkodzenia w wyniku popękania powierzchni taśmy. Wszystkie 
okładki Dunlop osiągają wyniki dużo wyższe niż minimalne wymagania 
norm międzynarodowych i są zgodne z przepisami REACH.

SZEROKA GAMA
WYJĄTKOWO WYTRZYMAŁYCH OKŁADEK

Wszelkie informacje i zalecenia w tym biuletynie zostały przygotowane w oparciu o naszą najlepszą 
wiedzę wraz z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć technologicznych firmy Dunlop. Nie 
przyjmujemy odpowiedzialności za zalecenia oparte tylko i wyłącznie na tym dokumencie.

LOW CHEVRON

HIGH CHEVRON

ODPORNOŚĆ NA 
DZIAŁANIE OZONU I UV
W przeciwieństwie do dużej większości wyrobów naszych konkurentów 
(zwłaszcza wyrobów pochodzących z Dalekiego Wschodu), nasze 
taśmy profilowane są w pełni odporne na działanie ozonu i promieni UV, 
zgodnie z EN/ISO 1431.

W branży taśm przenośnikowych, ozon jest uznawany za znacząco 
szkodliwy czynnik. Zwiększa on kwasowość gumy z zawartością 
sadzy i wywołuje reakcje zachodzące w strukturze molekularnej gumy. 
W konsekwencji powierzchnia pęka (umożliwiając dostanie się do 
wewnątrz wilgoci i małych cząstek), a wytrzymałość gumy na rozciąganie 
ulega pogorszeniu. Promienie ultrafioletowe znajdujące się w świetle 
słonecznym i oświetleniu fluorescencyjnym przyspiesza zużywanie 
się gumy. Wynika to z zachodzących reakcji fotochemicznych, które 
sprzyjają utlenianiu powierzchni gumy. Na skutek tego mechaniczna 
wytrzymałość jest osłabiona, a w konsekwencji dużo łatwiej następują 
pęknięcia i przedarcia. Wyjątkowa właściwość, jaką jest znakomita 
odporność na działanie ozonu i ultrafioletu, stanowi kolejny powód 
bezkonkurencyjnej trwałości wyrobów Dunlop „Made in Holland.”


