
EKDNDMICZNE RDZWIJ\ZANIE KDSZTDWNVCH PRDBLEMDW 
Z problemem szybkiego zuzycia tasm w wyniku scierania okladki 
poradzilismy sobie juz dawno temu. Nasze tasmy Sq powszechnie 
uznawane za najtrwalsze na rynku. Jednak w rzeczywistosci 
wi�kszosctasm (nawet do 80%) musi bye przedwczesniewymieniona 
w wyniku r6znych uszkodzen na dlugo przed ich faktycznym 
zuzyciem. Stosowanie tanich importowanych zamiennik6w o niskiej 
jakosci nie rozwiqzuje tego problemu. 

Nawet najmocniejsze, grube tasmy mogq si� rozedrzec, rozerwac 
lub zostac przebite ci�zkimi, ostrymi materialami. Tasmy mogq 
ulec zniszczeniu w ciqgu tygodni lub miesi�cy. Rozwiqzaniem tego 
odwiecznego dylematu jest nowa i unikatowa konstrukcja tasma 
przenosnikowa - Dunlop Ultra X. 

Ultra X to jednoprzekladkowa tasma odporna na scieranie o super 
mocnej konstrukcji ze wzmocnionym splotem, produkowanym 
wylqcznie przez firm� Dunlop Conveyor Belting. Nasza opatentowana 
unikalna przekladka, wytwarzana jest w naszej firmowej prz�dzalni. 

ZALETV TASMV ULTRA X W PDRDWNANIU Z TVPDWVMI 
3-WARSTWDWVMI TASMAMI

■ Ponad trzykrotnie wi�ksza odpornosc na rozdarcia wzdluzne

■ Do pi�ciu razy lepsza odpornosc na rozerwania

■ Znacznie lepsza odpornosc na uderzenia

■ Zlqcza o sprawnosci do 90% wytrzymalosci tasmy (wykonane
metodq palczastq)

■ Doskonala praca przy zlqczach mechanicznych

■ Wi�ksza elastycznosc - umozliwia stosowanie na b�bnach
mniejszych niz zwykle

ULTRAX zawdzi�cza swoje niezwyklewlasciwosci dzi�ki unikalnemu, 
specjalnie tkanemu rdzeniowi. Poliestrowe nici karbowanej osnowy 
zapewniajq duiq sil� i niski poziom rozciqgania. Zastosowanie 
nici ,,binder" i ,,filler" zapewnia najwyzszq stabilnosc. To wszystko 
gwarantuje wyjqtkowq odpornosc na rozdarcia, rozerwania i 
uderzenia. 
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+31 (0) 512 585 555
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W przypadku pytan zapraszamy do kontaktu z naszym Biurem Obs!ugi Klienta. Nasz zesp6! specjalist6w 
pomoze rozwi�zac kazd� w�tpliwosc i udzieli rzetelnej informacji zwrotnej na wszystkie zadane pytania. 

I BEZKDNKURENCVJN� 

@ DDPDRNDSC NA UDERZENIA 

� ZASADNICZA REDUKCJA KDSZTDW 

ULTRA X - Wl:..ASCIWY WYBOR 

Ultra X1 zostal stworzona z myslq o zastqpieniu wieloprzekladkowych 
tasm odpornych na scieranie 250/2, 315/2 i 400/3. 

Ultra X3 zostal stworzona z myslq o zastqpieniu wieloprzekladkowych 
tasm odpornych na scieranie 500/3, 500/4, 630/3 i 630/4. 

TESTY ODPORNOSCI NA ROZDARCIA I ROZERWANIA 

Odpornosc na rozerwanie Ultra X zmierzona zgodnie z mi�dzynarodowq 
normq EN ISO 505 znacznie przekracza odpornosc konwencjonalnych 
tasm wieloprzekladkowych. Testy odpornosci na rozdarcia i rozerwania 
Sq wykonywane tylko na rdzeniu tasmy, zatem g6rne i dolne okladki Sq 
zawsze zdejmowane. Zapewnia to, ie grubosc i jakosc okladki nie wplynie 
na dokladnosc i zgodnosc test6w. 

ZAL ETY POLJ\CZENIA 

Ultra X najlepiej lqczyc za pomocq metody palczastej. Dzi�ki temu 
uzyskujemy najmocniejsze i najsolidniejsze zlqcze, zachowujqc do 90% 
wytrzymalosci na rozciqganie bazowej tasmy. Dzieje si� tak, poniewaz 
zlqcze zawsze proporcjonalnie redukuje wytrzymalosci na rozciqganie 
calej tasmy o wytrzymalosc jednej przekladki. Na przyklad: 

TA 
Maks. wytrzymalosc na 

rozci11ganie w % 

1 90% 

2 50% 

3 67% 

4 75% 

5 80% 



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 (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. 

DANE TECHNICZNE 

■■----·
UltraX1 

Ultra X3 

1.8 

2.9 

2.1 

3.4 

250 

400 

200 

315 

160 

250 

* 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°. 

4+ 2 

6+ 2 

l
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' * 

1200 

1600 

1000 

1400 

Rolka 
odchylajqca (B)

800 

1200 

650 

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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