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Trans Project Rybicki Spółka Jawna z siedzibą w Mikołowie oferuje szeroki
asortyment urządzeń do transportu ciągłego - w zakresie przenośników
taśmowych, kubełkowych, śrubowych, rolkowych oraz urządzeń współpracujących.
Naszymi odbiorcami są między innymi Kopalnie Kruszyw, Elektrownie,
Elektrociepłownie, Zakłady Chemiczne oraz inni użytkownicy przenośników.
Oferujemy kompleksowe wykonawstwo
(dostawa, montaż oraz nadzór nad
uruchomieniem) :
• przenośników taśmowych
• przenośników śrubowych
• przenośników kubełkowych
• przenośników rolkowych
(grawitacyjnych i napędowych)
• przesiewaczy wibracyjnych i podajników
• kruszarek
• mieszalników
• koszy, zbiorników, rozdzielaczy oraz
silosów
• konstrukcji stalowych
• dozowników celkowych
Części do urządzeń:
Krążniki:
• gładkie
• kierunkowe
• tarczowe
• pierścieniowe
• wulkanizowane

Zestawy krążnikowe:
• uchwyt krążnika dolnego
• podstawa dwukrążnikowa
(zestaw sztywny)
• podstawa trójkrążnikowa
(zestaw sztywny)
• dwukrążnikowy zestaw podwieszany
• trójkrążnikowy zestaw podwieszany
Inne części składowe:
• stacje napędowe
• stacje zwrotne
• sprzęgła łańcuchowe
• wysięgniki
• hamulce
• elementy napinające
• łożyska i akcesoria SKF ZKL
• taśmy przenośnikowe

Krążniki

gładkie
kierunkowe
tarczowe
pierścieniowe
wulkanizowane

Bębny:
• napędowe
• zwrotne
• napinające
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krążnik wulkanizowany
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bęben
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Zestawy
krążnikowe

uchwyt krążnika dolnego
podstawa dwukrążnikowa
(zestaw sztywny)
podstawa trójkrążnikowa
(zestaw sztywny)
dwukrążnikowy zestaw
podwieszany
trójkrążnikowy zestaw
podwieszany

wedle uzgodnień
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uchwyt krążnika dolnego

podstawa dwukrążnikowa
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podstawa trójkrążnikowa

B
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zestaw dwukrążnikowy podwieszany

B

zestaw trójkrążnikowy podwieszany

B
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Inne
części
przenośników

stacje napędowe
stacje zwrotne
stacje pośrednie
taśmy przenośnikowe
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Stacja

napędowa

Przykładowa stacja napędowa przenośnika taśmowego

Stacja zwrotna
Przykładowa stacja zwrotna przenośnika taśmowego
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Stacja

zwrotna trapezowa

Przykładowa stacja zwrotna trapezowa przenośnika taśmowego

Stacja pośrednia
Przykładowa stacja pośrednia przenośnika taśmowego
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TAŚMY PRZENOŚNIKOWE
> Taśmy przenośnikowe tkaninowo-gumowe zwykłe ogólnego stosowania:
typu Z
> Taśmy przenośnikowe tkaninowo-gumowe trudno zapalne antystatyczne:
typu T - przeznaczone do pracy na powierzchni kopalń węgla kamiennego,
rud miedzi, przemysłu energetycznego w warunkach zagrożenia pożarowego
> Taśmy przenośnikowe tkaninowo-gumowe trudno palne antystatyczne:
typu GT – dla kopalń węgla kamiennego
typu GPM – dla kopalń rud miedzi, do pracy w podziemiach kopalń kopalin
niepalnych
> Taśmy przenośnikowe tkaninowo-gumowe-polichlorowinylowe trudno palne antystatyczne:
typu PWG – dla kopalń węgla kamiennego, kopalń rud miedzi, do pracy
w podziemiach kopalń kopalin niepalnych
> Taśmy przenośnikowe polichlorowinylowe trudno palne antystatyczne:
typu PVC – do pracy w podziemiach kopalń
> Taśmy przenośnikowe tkaninowo-gumowe odporne na podwyższone temperatury:
typu TW do 120°C
typu TU do 150°C
typu TT do 200°C
polecane dla przemysłu cementowego, koksowniczego, hutniczego
> Taśmy specjalne:
typu O – olejoodporne
> Wyroby gumowe:
płyty gumowe PG: zwykłe, trudno zapalne, trudno palne, olejoodporne
zgarniacze gumowe ZG: zwykłe, trudno zapalne, trudno palne

TRANS PROJECT Rybicki Sp. j.
ul. Wyzwolenia 27
43-190 Mikołów

> Folia wentylacyjna górnicza trudno palna
typu FG – przeznaczona do zastosowania w kopalniach

SEKRETARIAT
tel/fax: 0048 32 226-73-15
biuro@transproject.pl
NIP 648-264-75-64,
REGON 240757639
KRS 0000289376
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