Spojovací systém
Alligator® Rivet
Alligator® Rivet je silný
snadno instalovatelný
spoj pro využití
v zemědělství zejména u
válcovitých lisů na seno
Alligator® Rivet nabízí snadnou instalaci
za nízké náklady – Aniž by se to nějak
dotklo spolehlivosti či životnosti. Tyto
výhody zlepšují výkon lisu na seno, náklady
a Celkovou produktivitu. Spojky, nýty
a spojovací čepy jsou vyrobeny ze silné
nerez oceli, odolné proti otěru a korozi.
Navíc přední hrana spojky má nízký profil,
aby minimalizovala obrus a opotřebení
u dalších komponentů jako jsou kladky.
Spojky Alligator Rivet jsou též kompatibilní s
balícími stroji.

Snadná instalace přímo na
místě za nízké náklady
K dispozici jsou spojky ve
4”, 6”, 7”, 10” a 14” (100 mm,
150 mm, 175 mm, 250 mm a
350 mm) dopředu nařezaných
délkách a lze je nařezat i na
kratší délky podle potřeby.

Spoj Alligator Rivet se snadno instaluje – za velice krátkou
dobu – než nabízejí jiné konkurencní znacky. Nemusíte
sundávat pás z válcovitého lisu, instalace na míste je velice
rychlá a snadná a to s pomocí prenosného instalacního
náradí a pulkilového kladiva.

Vysoká pevnost a delší životnost
Silná ocel a nerez ocel je mimořádně odolná proti otěru
a korozi a má dlouhou životnost, kterou ocení zejména
hlubinné uhelné doly. Samo nastavovací nýty jsou určeny
pro pásy o tloušťce od 1/8” do 7/32” (3.2 mm to 5.6 mm) a
minimálního průměru kladky 3-1/2” (88 mm) Tyto spojky
lze použít pro velkou řadu aplikací – zejména ukládací
dopravníky a balicí a lisovací stroje včetně použitých pásů.
Spojovací čep má též mimořádně dlouhou životnost. Tento
čep je zesílená struna značného průměru (.140” nebo
3.6 mm) z nerez oceli.
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Spojovací systém
Alligator® Rivet
Spojky
Šírka pásu
mm
v

Objednací číslo

100

4

ARJ4/100

150

6

ARJ6/150

175

7

ARJ7/175

250

10

ARJ10/250

350

14

ARJ14/350

poznámka: Každé balení obsahuje spojky, nýty,
spojovací čepy pro dva kompletní spoje.

Výměna spojovacích čepů & nýtů
Objednací číslo
Nerez ocel série 300
Zoubkovaný čep drátový

Popis

Přenosné ruční
instalační nářadí
Poznámka: Každá sada instalačního
nářadí Obsahuje seřezávačku, půlkilové
kladivo, ohýbací kleště na drát, a
dvě balení spojek Alligator Rivet,
vše zabalené v pevných plastických
montážních bedýnkách.

4” (100 mm) spoj. čep - 9/Pkg.

ARSS1-4/100

ARSH4/100

6” (150 mm) spoj. čep - 8/Pkg.

ARSS1-6/150

ARSH6/150

7” (175 mm) spoj. čep - 8/Pkg.

ARSS1-7/175

ARSH7/175

10” (250 mm) spoj. čep - 4/Pkg.

ARSS1-10/250

ARSH10/250

14” (350 mm) spoj. čep - 4/Pkg.

ARSS1-14/350

Extra nýty - 15/Pkg.

ARSH14/350
AR3-15

Přenosné ruční
instalační nářadí

Ruční instalační nářadí & Sady nářadí
Objednací
číslo

Popis

• Vodící páky rychle a
jednoduše zabezpečí pás
pro snadnou instalaci
• Pro instalaci na místě je třeba
Instalační nářadí a půlkilové
kladivo – speciální vrtáky
nejsou potřeba.

7” (175 mm) instalační nářadí ART-7

ART-7

14” (350 mm) Instalační nářadí ART-14

ART-14

7” (175 mm) sada instalačního nářadí ARTK-7

ARTK-7

14” (350 mm) sada instalačního nářadí ARTK-14

ARTK-14

• Při instalaci není třeba sundávat
pás z válcovitého lisu na seno.

Multifunkční
instalační přípravek

Instalační přípraveky & sady

Multifunkční
instalační nářadí
Každá sada obsahuje multifunkční
instalační přípravek, Vodící kostky
se šrouby, 2 pneumatické úderníky,
ruční úderník a pneumatické
kladivo.Vše je dodávané v
plastovém boxu.

• Snížení nepřesnosti ručního kladiva.
• Při použití pneumatického
úderníku nepřesáhne tlak 85 psi.

Objednací
číslo

Popis

• Rychlá a přesná instalace spojek s
jistotou správně použitého tlaku.

7” (175 mm) instalační nářadí ART-7

MART-7

14” (350 mm) Instalační nářadí ART-14

MART-14

7” (175 mm) sada instalačního nářadí ARTK-7

MARTK-7

14” (350 mm) sada instalačního nářadí ARTK-14

MARTK-14

*Obsahuje spojovací přípravek s vodící kostkou, pneumatický
úderník a ruční úderník.

Tabulka pro výber
Provozní údaje

Pro sírku pásu

KN/m

P.I.W.

mm

v

52

300

3.2-5.6

1/8-7/32

Minimální prumer
kladky
mm
v
88

3-1/2
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Prumer spojovacího
cepu
mm
v
3.6

0.140

