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Transporter magnetyczny taśmowy typu TMT jest przeznaczony do transportu pod dużym kątem, 

w pionie lub w pozycji odwróconej elementów opakowań lub detali produkcyjnych wykonanych ze stali 

magnetycznej - puszek, wieczek, zakrętek, tarcz, łożysk, pierścieni, filtrów itp.

Transportery magnetyczne ograniczają do minimum miejsce zajmowane przez linię produkcyjną 

i usprawniają komunikację na terenie zakładu.

TRANSPORTER MAGNETYCZNY TYPU TMT

Transporter magnetyczny ślizgowy typu TMS jest przeznaczony do transportu odpadów stalowych spod 

prasy lub stacji do cięcia.

Transportery magnetyczne ślizgowe zastępują tradycyjne przenośniki taśmowe, w których następuje 

przyspieszone zużycie taśm i innych podzespołów powstałe na skutek transportu odpadów 

ostrokrawędzistych i zanieczyszczonych emulsją lub olejem.

TRANSPORTER MAGNETYCZNY TYPU TMS



Transport filtrów samochodowych. Transport odpadów stalowych spod prasy.
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PRZYKŁADOWE REALIZACJE

Transporter typu TMT składa się z płyt i bębnów magnetycznych oraz cienkiej taśmy wykonanej z PCV.

Metal jest transportowany na taśmie przenośnika i przytrzymywany siłą zainstalowanych pod nią 

magnesów trwałych. Oderwanie metalu od taśmy następuje w strefie stopniowo zredukowanego pola 

magnetycznego.

Szerokość taśmy, średnica bębnów oraz moc płyt magnetycznych są optymalnie dobrane do gabarytów 

i ciężaru transportowanego metalu. Do zasilania i regulacji parametrów pracy służy dostarczana wraz 

z transporterem szafa sterownicza.

KONSTRUKCJA TRANSPORTERA TYPU TMT

Transporter typu TMS jest zbudowany z modułów magnetycznych zainstalowanych pod ślizgiem 

wykonanym ze stali austenitycznej.

Moduły magnetyczne są zamocowane na łańcuchach napędzanych za pomocą motoreduktora. 

Po włączeniu zasilania metale przesuwają się po ślizgu podążając za magnesami. Zsyp jest wyprofilowany 

w taki sposób, żeby metal opuścił strefę oddziaływania pola magnetycznego i swobodnie spadł do 

kontenera na złom.

Transporter jest wykonany w całości ze stali nierdzewnej. Opcjonalnie transporter może zostać 

wyposażony w kółka jezdne.

KONSTRUKCJA TRANSPORTERA TYPU TMS
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