
Druciane tamy 
transporterowe.

Oferta handlowa
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  spirale   drutu pasieo napremiennie w
  lewo i prawo splecione tworce mae oca 

prty poprecne pasie lu arowane druty
  na racach aite lu tworce ptl
  spirale  do  mm
                            prty poprecne  do  mm Ø
                            podiaa prtw poprecnych  do  mm
  do  mm
  stal normalna surowa ocynowana
  e wison awartoci mananu 
  chromowa chromonilowa mosid 
  fosforor stopy aroodporne
  od   do  
  w piecach prelotowych do odpuscania 

hartowania lutowania twardeo w susarniach do 
rnorodneo transportu pry duym ocieniu 
rociacym

  spirale   drutu oreo napremiennie  
w lewo i prawo splecione tworce mae  
oca   p r t y  pop recne  p as ie  l u 
arowane druty na racach aite lu  
tworce ptl

  spirale  do  mm Ø
  prty poprecne  do  mm Ø
  podiaa prtw poprecnych  do  mm
  do  mm
  a rupa 
  od   do  
  w piecach prelotowych do odpuscania
  hartowania lutowania twardeo w susarniach 

do transportu elementw wieloaarytowych 
w t ransporc ie ueowym w tamach 
podnoniowych

     
 

  spirale   drutu pasieo napremiennie 
w lewo i prawo splecione tworce due  
oca prty poprecne pofalowane druty 
na racach aite tworce ptl lu 
aspawane

  spirale  do  mm
  prty poprecne  do  mm Ø
  so spirali  do  mm
  podiaa prtw poprecnych  do  mm
  do  mm
  a rupa 
   od   do  
  w piecach piearnicych i praalnicych do 

schadania sa i ryietu do susenia forniru i 
tetury  

  spirale   drutu oreo napremiennie 
w lewo i prawo splecione tworce due  
oca prty poprecne pofalowane druty 
na racach aite tworce ptl lu 
aspawane

  spirale  do  mm Ø
  prty poprecne  do  mm Ø
  so spirali  do  mm
  podiaa prtw poprecnych do  mm
  do  mm
  a rupa 
  od   do  
  w piecach piearnicych i praalnicych do 

schadania sa i ryietu w chodniach
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  spirale   drutu oreo spirala pasoowalna 
 wldnie ora   elementw 
splecionych w lewo i prawo napremiennie 
poconych e so druty na racach aite 
tworce ptl lu wycanie wldnie 
wielorotnie sprasowane

  spirale w rupie   do  mm Ø
  spirale w rupie   do  mm Ø
  oca rupa   do  mm
  rupa   do  mm
  rupa  do  mm
  rupa  do  mm
  stal normalna surowa ocynowana
  ocynowana e wison awartoci 
  mananu chromowa chromonilowa 
  mosid fosforor
  do transportu leich materiaw taich a wno 

celuloowe tyto wata slana w chodniach 
do piecenia i praenia do produci maaronu 
sodycy apae itd.  

  prty proste pocone e so lic druciow 
prty na racach ocite tae e wmocnionymi 
rawdiami

  prty poprecne  do  mm Ø
  sceliny  do  mm
  do  mm
  prty poprecne stal normalna surowa 
  ocynowana ocynowana chromowa
  chromonilowa lica drut staliwny ocynowany 
  lu ocynowany drut chromowy lu 
  chromonilowy
  mas. 
  do transportu i susenia leich materiaw taich 

a pati mydlane pasa ielona tyto warywa 
iemniai wna chmiel rodyni itd.
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  prty pofalowane pocone e so lic drucian 
prty na racach ocite

  prty poprecne  do  mm Ø
  sceliny  do  mm
  do  mm
  a rupa 
  mas. 
  a rupa 

  prty  powyinanych cienich drutw orych 
ahaconych e so  lu e prowadnicy 
dla oa ateo dce ednocenie 
wmocnieniem rawdi

  prty poprecne  do  mm Ø
  seroo sceliny  do  mm
  duo sceliny  do  mm
  do  mm
  stal normalna surowa ocynowana 
  ocynowana sprynowa w  
  chromowa chromonilowa materiay 
  specalne po uodnieniu
   od   do 
  ao rust do olewania ceolady i wyrow 

cuiernicych do transportu leich materiaw 
taich a isopty
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    8  

  tamy  prostych prtw poprecnych odpornych 
na wyinanie o prowadeniu prymusowym 
popre ocne acuchy wyonanie ciie  
lu e wypenienia w postaci tam  rup  
do 

  prty poprecne  do  mm Ø
  podiaa acucha  do  mm
  podiaa prtw poprecnych
   do  mm
  do  mm
  stal normalna surowa ocynowana
  ocynowana sprynowa w  
  chromowa chromonilowa materiay 
  specalne po uodnieniu
  od   do 
  do transportu rednio ciich do ciich 

materiaw do mycia schadania susenia   

  cony o podwne ptli  drutu oreo lu 
pasieo prty poprecne  prosteo drutu  
oreo rawdie aspawane alutowane na 
twardo anitowane lu arcone

  cony ptlicowe  do  mm
  prty poprecne  do  mm Ø
  sceliny  do  mm
  podiaa prtw poprecnych  do  mm
  do  mm
  stal normalna surowa ocynowana
  ocynowana e wison awartoci 
  mananu chromonilowa mosid 
  fosforor
  w instalacach suscych schadacych 

mycych i odwadniacych w produci napow 
w instalacach filtrucych do transportu ceolady 
wyrow cuiernicych onserw   
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  elementy omrowe powyinane poiomo w 
stat trapeu stoce na storc  rawdi 

  aspawan it lu alutowan na twardo
  seroo omre  do  mm
  duo omre  do  mm
  profile lasane    mm
  prty poprecne  do  mm Ø
  do  mm
  stal normalna surowa ocynowana
  chromowa chromonilowa
  mas. 
  do transportu mycia schadania   

 
     

 
 

  tamy  prostych prtw poprecnych o 
prowadeniu pomocnicym popre ocne 
acuchy wyonanie leie  lu e wypenienia 
w postaci tam  rup  do 

  prty poprecne  do  mm Ø
  podiaa acucha  do  mm
  podiaa prtw poprecnych
   do  mm
  do  mm
  a rupa  o prowadeniu prymusowym
  mas. 
  do transportu leich do rednio ciich 

materiaw do mycia schadania susenia   
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  spirale   drutu oreo rupy  umiescone 
podwnie  dodatowym prostym prtem 
poprecnym wyonanie ste splot ednostronny 
rawd aspawana

  spirale  do  mm Ø
  prty poprecne  do  mm Ø
  so spirali  do  mm
  podiaa prtw poprecnych
   do  mm
  do  mm
  stal normalna surowa ocynowana 
  chromowa chromonilowa aroodporna
   mas. 
  produty piearnice o duie prydatnoci do 

spoycia esy isopty w susarniach

  spirale   drutu oreo rupy  umiescone 
wycanie ednostronnie o splocie a rupa 
  dodatowym prostym prtem poprecnym 
wyonanie otwarte rawd espolona spirale 
sprasowane prty poprecne espawane e 
spiralami

  spirale  do  mm Ø
  prty poprecne  do  mm Ø
  so spirali  do  mm
  podiaa prtw poprecnych
   do  mm
  do  mm
  a rupa 
  mas. 
  w piecach prelotowych do odpuscania 

hartowania twardeo lutowania itd.
  w susarniach i tunelach chodniowych  

   
  

   
  

  spirale   drutu pasieo rupy  i 
  umiescone potrnie wra  prostymi prtami  

poprecnymi wyonanie ardo ste 
powierchn ia  rna   rwna   rawd 
aspawana

  spirale a rupy   
  prty poprecne a rupy   
  so spirali a rupy   
  podiaa prtw poprecnych
  a rupy   
  do  mm
  stal normalna surowa ocynowana
  chromowa chromonilowa
  mas. 
  do transportu ranulatu praline esw wyrow 

cuiernicych pprodutw stalowych spiew 
hutnicych

  walcowane spirale   drutu oreo rupy  
maa wysoo powierchnia rna rwna 
rawd aspawana

  spirale  do  mm Ø
  ruo tamy  do  mm
  do  mm
  stal normalna surowa chromonilowa
  mas. 
  produty piearnice o duie prydatnoci do 

spoycia a esy isopty piernii itd.   
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  pyta  drutw profilowych ranych  prtami 
poprecnymi wmocniona w alenoci od  
ocienia i prystosowana do prycenia 
acucha drainoweo  townia

  do  mm
  stal normalna surowa ocynowana 
  chromowa chromonilowa
  od   do  
  susenie weny slane lica itd. produca pyt 

dwiochonnych

   rolami na oo ate i ocnymi pasami 
p rycep ionymi  podon ie  a  preu 
walcowy powalacymi na poonywanie muld 
poprecnych do ierunu transportu

  instalace filtrw tamowych

       
     

  
  

  
  

 racucy w peni automatycnie eletronicnohydraulicny 
reulator ieu tamy.

 niemoliwiacy mian toru ieu drucianych tam wolno 
iencych i tym samym usodenie rawdi tam popre ich 
naedanie na onstruc tamociw.

 
 aciwy prosty ie tamy  ardo maym aresem schodenia 

na oi lepse wyorystanie tamy do transportu na cae 
serooci.

    

Dane i ilustrace amiescone w te informaci o producie s nieoowiuce i predstawia tylo pryliony 
opis. ie s to awarantowane waciwoci. Odieace wyonania po apytaniu ofertowym. Zmiany suace 
technicnemu postpowi  astreone. 
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   naley do or ientowane 
prysociowo rupy predsiiorstw atrudniace 
ponad  pracowniw rowi acych sw 
atywno na caym wiecie.
aconalne metody producyne nowocesne aady 
wasny dia rowou a rwnie ardo atywna 
rupa spredawcw w rau i a ranic ora wielu 
partnerw w rau i poa eo ranicami s waranc 
nieawodnych produtw o wysoie aoci ora 
fachowe osui.

Druciane tamy transporterowe firmy  
wystpu w naprerniesych wyonaniach. Oprc 

ilu wytw s one produowane  metalowych 
drutw i lic drucianych. 

Druciane tamy transporterowe s raconalnym 
rowianiem dla transportu produtw poedyncych 
i masowych scelnie wtedy iedy produt 
transportowany est poddawany ednocenie orce 
np. myciu natrysiwaniu suseniu schadaniu 
rorewaniu piasowaniu laierowaniu itd. Dii 
ich due wytrymaoci mechanicne chemicne 
i scelnie termicne prewysa one na wielu 
osarach astosowa tamy umowe plastyowe i 
testylne. 

  



STEINHAUS GmbH Phone .... + 49 (0) 02 08  / 58 01- 01
Platanenallee 46 Fax ........ + 49 (0) 02 08  / 58 01- 500
45478 Mülheim an der Ruhr e-mail ....... sales@steinhaus-gmbh.de
Germany website ........www.steinhaus-gmbh.de
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sita stalowe i poliuretanowe sita sementowe
sita druciane lachy perforowane 

 
sita scelinowe  odpornych na cieranie i oro
stali stopowych e roeniem i e w wyonaniu 
rewanym i ptlicowym.

  
druciane siati transmisyne tane i plecione
reulatory ieu tamy

F
testylne filtry worowe sita tane  drutu i tworywa 
stucneo filtry scelinowe


