
 
 

                            
 
 
ICE-Trade Okładzina Koła Pasowego  
 
Skończ z uślizgiem i zapewnij przyczepność za pomocą ICE-Trade Okładziny Koła 
Pasowego! 
 

 
Jakość gumy 
Jakość Gęstość  

± 0,05 
Twardość 
Wg Shore’a A 
± 5° 

Wytrzymałość 
na rozciąganie 
daN/cm² 

Wydłużenie 
przy zerwaniu 
min. % 

Odporność na 
ścieranie 
mm³ DIN 53516 

Kolor 

Naturalna 1,20 60 140 450 100 przy 10 N czarna 
Naturalna 1,10 45 120 500 120 przy 5 N czerwona 

 
Wymiary           Płyta 10 m. x 1 500  +0  / -50 mm.  
 

Grubość mm. 8 10 12 15 

 

Gładka otulina gumowa 
 
Jakość gumy 
Jakość Gęstość  

± 0,05 
Twardość 
Shore A ± 5° 

Wytrzymałość 
na rozciąganie 
daN/cm² 

Wydłużenie do 
zerwania min. 
% 

Odporność na 
ścieranie 
mm³ DIN 53516 

Kolor 

Naturalna 1,15 60 160 450 80 przy 10 N czarna 

Naturalna 1,10 45 120 500 120 przy 5 N czerwona 

 
Wymiary           Płyta 10 m. x 1 500  +0  / -50 mm.  
 

Grubość mm. 6 8 10 12 15 20 25 30 

 
Gładka okładzina gumowa produkowana jest z przyczepnym spodem. 

1 
 

Okładzina gumowa 
diamentowa, 
produkowana z przyczepnym 
spodem 

 

ICE-Trade sro 
International Conveyor Equipment & Trading 

 
Mlynarska 3 
SK - 902 03 Pezinok 
Słowacja 
 
Tel.  + 421 948 222 891 
info@ice-trade.com 
www.ice-trade.com 



 

                           
  

 
Wymiary               Arkusz 1,125 x 280 x 15 mm  
 
47 % arkusza jest pokryte segmentami ceramicznymi, 20 x 30 mm o grubości of 10 mm.  
Ceramiczny tlenek aluminium ma czystość min. 92%.  
Poza tym dzięki standardowej gumie odpornej na ścieranie zapewniono następujące 
właściwości gumy:  

• odporna na olej i tłuszcze 

• biała guma, FDA 
 
Trójkątne profile na płytkach gwarantują optymalny współczynnik tarcia na taśmie 
przenośnika, nawet jeśli taśma jest mokra lub pokryta błotem.  
Górny profil arkusza skutecznie odprowadza wodę. 
 

 
 
Dla większych kół pasowych lub dla bardziej ciężkich zastosowań - otulina ceramiczna 
dwurzędowa stanowi rozwiązanie zapobiegające ślizganiu i zużyciu. Powierzchnia kryjąca 
segmentów ceramicznych jest większa, przez co zwiększa się też współczynnik tarcia. 
 
Długość okładziny dwurzędowej dopasowana jest do czoła koła pasowego i szerokości 
taśmy. Oznacza to, że zewnętrzne czoło jest gumowe, a taśma styka się tylko z 
ceramiką.  
Szerokość arkusza 200 mm, grubość 15 mm. 
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Ceramiczna okładzina 
koła pasowego, 
z przyczepnym spodem 

 

 Ceramiczna okładzina koła 
pasowego, 
 dwurzędowa, bez przyczepnego 
spodu, 
 wstępnie wypolerowana. 

 

ICE-Trade sro 
International Conveyor Equipment & Trading 

 
Tel.  + 421 948 222 891 
info@ice-trade.com 
www.ice-trade.com 



 

                           
 

 

 
Wymiary               Arkusz 1,125 x 280 x 15 mm  
 
Granulat ceramiczny związany polimerem. Bardziej ekonomiczne rozwiązanie, w 
porównaniu z otuliną ceramiczną, zapobiegające ślizganiu, zwiększające żywotność, 
dostępne w dwóch jakościach poli-ceramiki. 

• czarna = standardowa 

• zielona = odporna na uderzenia 
 

 
 
Poza opisanymi powyżej okładzinami koła pasowego, dostarczamy również: 

• Remagrip 

• Otulina CK-X 

• Biała Nitrylowa FDA, diamentowa i gładka, z przyczepnym spodem 

• Okładzina ślizgowa 

• Wulkanizowana na ciepło okładzina gumowa o dowolnej jakości  
 

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dalszych informacji. 
© ICE-Trade ® sro 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone. 
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 Okładzina poli-
ceramiczna 
 z przyczepnym spodem 

 

Okładzina cierna ceramiczna 
na rdzeniu stalowym 
 
Wymiary   Na żądanie. 

 
 
Okładzina cierna ceramiczna jest dostarczana na rdzeniu 
stalowym, śrubowana lub przyspawana do koła pasowego. CFL 
opracowano dla niezwykle wymagających branż i dla długich 
instalacji przenośnikowych: do 3000 KW zainstalowanej mocy 
i prędkości taśmy 8 m/s! Jeżeli te wartości są wyższe, 
skontaktuj się z nami. Możemy nałożyć ceramikę bezpośrednio 
na szkielet koła pasowego, ale musimy to wykonać w naszym 
zakładzie. 
 

ICE-Trade sro 
International Conveyor Equipment & Trading 

 
Tel.  + 421 948 222 891 
info@ice-trade.com 
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