OMLOOPLIFT

TECHNISCHE DETAILS

T AK T B E D R I J F E N B U F F E R

Platen isolatiemateriaal
accumulatie en transport

Exacte afmetingen op aanvraag, deze zijn afhankelijk van
capaciteit, liftslag en product.

Uitgebreide informatie van navolgende transportsystemen is
eveneens beschikbaar:
• S-lift
• Continu palletlift
• Omlooplift
• Discontinulift
• Discontinu palletlift
• Stappenlift

Internovi B.V.
Hanzestraat 12b
7622 AX Borne
Tel.:
Fax.:
Email:
Web:

(31) 74 - 2666006
(31) 74 - 2662305
internovi@internovi.nl
www.internovi.nl

DE EXPERT IN VERTICAAL TRANSPORT

CONSTRUCTIE

PRINCIPE

Sedert jaren zijn de liften van INTERNOVI / NERAK
de klassieke oplossing op het gebied van verticaal
transport als het gaat om het verplaatsen van
stukgoederen tussen een aantal verdiepingsvloeren.
Deze liften worden toegepast met name in de
postdistributie, bagageafhandeling luchthavens,
magazijnen, automobielindustrie.
Om ook aan uw wensen te voldoen heeft INTERNOVI
/ NERAK de discontinulift type EH 253/33/50-AL
ontwikkeld met een geïntegreerde bufferfunctie. Deze
lift wordt toegepast indien identiek gelijke producten
tot 50 kg per stuk getransporteerd moeten worden.
Hoogtes tot 20 m en een capaciteit tot 750 takt/uur
zijn mogelijk.
Meenemers zijn bevestigd aan 2 parallel lopende
rubberblokkettingen die het product meenemen. De
invoer gaat via een bandtransporteur, die tussen de
meenemers loopt of d.m.v. een pneumatische pusher
die het product van de bandtransporteur afneemt. De
uitvoer gaat bij een opgaande lift via een
pneumatische pusher en bij een neergaande lift via
een bandtransporteur. De lift kan diverse in- en
uitvoermogelijkheden hebben.

TRANSPORTMEDIUM

In alle INTERNOVI / NERAK-transportsystemen is de
rubberblokketting het meest belaste element.
Naast de voordelen als geluidsarm, verbindingsloos,
slijtvast en onderhoudsarm is het complete
binnenwerk gefabriceerd van corrosievaste
materialen.

Discontinulift voor kazen
Meenemers
De rubberblokketting zorgt voor een zeer
geluidsarme loop. Hierdoor zullen naastgelegen
werkruimtes geen hinder ondervinden van de
liften. Omdat regelmatige smering, afstellen en
het opnieuw spannen niet nodig zijn worden de
onderhoudskosten tot een minimum beperkt. De
kwaliteit van de ketting wordt bepaald a.d.h.v. de
toepassing. Over het algemeen worden de
kwaliteiten SBR, welke zeer slijtvast is, en
Neopreen, die oliebestendig is, toegepast. Door
de ingeweven staalkabels heeft de
rubberblokketting een zeer hoge trekkracht.
Speciaal voor de zwaardere liften heeft
Internovi/Nerak een rubberblokketting type
55/100 ontwikkeld, dit is een combinatie van alle
goede eigenschappen van alle INTERNOVI /
NERAK rubberblokkettingen.

De draagconstructie van de lift bestaat uit
geschroefde aluminium profielen, die overeenkomstig
de eisen met een aluminium geperforeerde plaat
wordt voorzien. Optioneel kunnen de ramen en
bekledingen ook in normaalstaal of edelstaal geleverd
worden. Royaal bemeten deuren bieden goede
toegankelijkheid voor onderhoud en reiniging. Tot ca.
3m hoogte hoeft de lift slechts met de grond
verankerd te worden. Boven deze 3m is verticale
afsteuning noodzakelijk. Bij grotere hoogtes dienen de
verticaalspijlen aan de constructie van het gebouw te
worden bevestigd. De meenemers zijn bevestigd aan
de rubberblokkettingen. De kabels lopen via een
kunststof kabelgoot. De motorreductor dient als
aandrijving, die via een ketting/riemtransmissie de
beide aandrijfeenheden aandrijft. De schakelkast zal
op de klemmen kast bevestigd worden. Optioneel is
een intakt- en uittaktbaan leverbaar.

