Correia Transportadora Tubular
de Cabo de Aço Mercúrio

Por transportar o material enclausurado, a Correia Tubular de Cabo
de Aço Mercúrio o protege das intempéries (ação das chuvas, ventos,
etc.), além de preservar o meio ambiente de possíveis contaminações
e dispersões.
A utilização da Correia Tubular de Cabo de Aço Mercúrio elimina
pontos de transferência intermediários do material; mantém limpa
toda a área ao longo do transportador (principalmente no lado
de retorno); possibilita o transporte simultâneo de materiais (lado
de carga e retorno); além de permitir o transporte em configurações
onde a maioria das correias convencionais não são adequadas. Tem
alta resistência à temperatura, flexibilidade e segurança operacional,
pois não permite o contato involuntário do usuário com o material
transportado.
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Para especificação adequada da Correia Tubular de Cabo de Aço
Mercúrio, contamos com nossa equipe de Engenharia de Aplicação
e Assistência Técnica altamente especializada. Consulte-nos!

Excelente Fechamento
Tubos de Até 600mm de Diâmetro
Fabricante Exclusiva de Correia Tubular
de Cabo Aço no Brasil

*Dados sujeitos a alteração sem aviso prévio.

A Correia Tubular de Cabo de Aço Mercúrio é uma correia
transportadora de construção especial com configuração tubular,
que proporciona maior flexibilidade transversal, aumentando a quantidade
de ciclos e a vida útil da correia e possibilita o transporte curvilíneo
de materiais a granel como minério de ferro, cobre, carvão, cimento,
papel e celulose, fertilizantes, etc.

Informações Técnicas

Largura da
Correia (mm)

Espessura das Coberturas (mm)

Superior

Inferior

350

1300 - 1400

6

4

400

1500 - 1600

6

4

500

1700 - 1800

7

5

550

1900 - 2000

7

5

600

2100 - 2200

7

5

Disponível nas Coberturas:
AB, EA, EA Plus, EAS , EAS Plus e X-EAS / AC e AC Plus / AT
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*Dados sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Diâmetro
do Tubo (mm)

