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Fişă tehnică FT-05/26.08.2014 

Bandă pentru descărcarea vagoanelor CFR – BT1000 

    
Banda pentru transportul cerealelor din vagoane CFR tip UAGPS este folosită pentru 

transportul cerealelor din vagoane către buncăre de alimentare al elevatoarelor cu cupe, 
transportoare cu racleţi şi lanţ sau alte benzi. 

Banda este o construcţie metalică şi se compune din: 
1. Traverse – fac legătura între pereţii stânga – dreapta şi are rolul de a rigidiza construcţia. 

O traversă este executată din profile laminate; 
2. Pereţi – stânga – dreapta alcătuiesc partea orizontală a benzii. Peretele este alcătuit dintr-

o placă din tablă pe care sunt decupate găuri pentru prinderea traverselor şi a rolelor de 
susţinere a benzii;  

3. Tambur de antrenare – are rolul de a antrena banda, este acoperit cu cauciuc pentru o 
funcţionare optimă; este acţionat de către un motoreductor; 

4. Tambur de întindere – are rolul de tambur de întoarcere, montat pe rulmenţi tip UCT cu 
rol de întindere a benzii; 

5. Roţi  – banda stă pe două roţi fixe şi două pivotante cu posibilitate de blocare, roţile dând 
posibilitatea transportorului de a fi pus în poziţia optimă de lucru; 

6. Bandă – Cu o lăţime de 1000 mm aceasta are pe margini velcantă şi racleţi din loc în loc 
pentru transportul fiabil al cerealelor. 

             

mailto:bimovag@yahoo.ro
mailto:office@bimovag.
http://www.bimovag.ro/


 

Adresa: București, Sector 6, Str. Apusului, nr. 27, bl. N21, sc.2, et.1, ap.17, 
c.p. 62279 
CUI: 33146992 
NORC: J40/5543/09.05.2014 
Cont IBAN: RO32BTRLRONCRT0261934001 
Banca TRANSILVANIA, sector 6 
Contact: bimovag@yahoo.ro ; office@bimovag.ro 
Tel: 0729802232;  0727379618 
Web: www.bimovag.ro 

 
 

2 

 

 

Caracteristici tehnice şi funcţionale 
 

Lungime bandă închisă, L  8.350 mm  
Lăţime bandă, l  1.000 mm  
Densitatea materialului transportat  0,5...0,8 mm  
Granulaţia  0 .... 15 mm  
Motoreductor acţionare  
- putere instalată  
- turaţia nominală  
- raport de transmitere  

Motoreductor melcat  
3 kW  
160 rot/min  
i=1:10  

Viteza de lucru a benzii  2,5 m/s  
Capacitate de lucru la densitatea de 0,7 t/m3  200 t/h  
Dimensiuni de gabarit (Lxlxh), în lucru  4190x1818x1050 mm  
Masa totală a transportorului  ≈710 kg  

 
* Observaţie: 
 Putem proiecta şi executa şi instalaţii de dimensiuni mai mari sau mai mici, cu diferite forme în funcţie 
de nevoile dumneavoastră. 

 
Banda pentru transportul cerealelor nu prezintă pericol de incendiu, explozie, emisii de 

radiaţii sau gaze, respectând standardele de proiectare în vigoare. 
Toate suprafeţele muchiilor şi colţurile sunt ajustate pentru a preveni eventualele leziuni. 
Construcţia transportorului cu bandă nu permite atingerea accidentală a elementelor în 

mişcare în timpul funcţionării. Transportorul este prevăzut cu sistem de oprire automat în caz de 
accident sau blocări. 

Materialele folosite asigură o bună funcţionare a tuturor subansamblelor şi conferă o foarte 
bună rezistenţă mecanică, rezistenţă la oboseală şi îmbătrânire. 

Întreaga construcţie asigură o foarte bună protecţie împotriva accidentelor cu condiţia 
respectării cu stricteţe a regulilor prevăzute în cartea tehnică. 
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