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BANTLI KONVEYÖRLER (UB)
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The drum to wh�ch the dr�ve system �s connected �s called the dr�ve drum. The other drum, wh�ch usually performs the tens�on�ng task and 
located at the other end of the belt, �s called the tens�oner drum or ta�l drum. The belt on these drums �s carr�ed by the carr�er and return 
rollers attached to the frame. To prevent the belt from sl�d�ng left or r�ght dur�ng th�s transportat�on, a d�rect�on roller �s �nstalled �n the s�de 
compartments. The mater�al fed to the belt �s transported by a rubber band moved by these drums. There �s a load�ng chute to feed the 
mater�al to the belt and a d�scharge chute to d�scharge the mater�al from the belt.

Bantlı konveyörler özell�kle maden cevherler�, taş, kum ve tahıl g�b� yığma malzemen�n yüksek kapas�telerde, oldukça uzun mesafelere ulaştırılmasında 
oldukça başarı sağlayan b�r uygulamadır. B�r bantlı konveyör �k� tambur arasında ger�lm�ş sonsuz b�r banttan oluşur. Yığma malzemen�n durmaksızın 
uzun mesafelere taşınması gerekt�ğ�nde bantlı konveyörler genell�kle en uygun çözümdür. Yatay ya da az eğ�ml� olarak kullanılırlar. Taşınacak 
malzeme toz, tanel� veya parçalı olab�l�r.

Tahr�k s�stem�n�n bağlı olduğu tambura tahr�k tamburu den�r. Genell�kle gerg� görev�n� üstlenen ve bandın d�ğer ucunda bulunan d�ğer 
tambura �se gerg� tamburu ya da kuyruk tamburu den�r. Bu tamburların üzer�ne sarılı olan bant last�ğ�, şas�ye bağlı taşıyıcı ve ger� dönüş 
makaraları tarafından taşınır. Bu taşıma esnasında last�ğ�n sağa sola kaymasını engellemek �ç�n yan bölmelere �st�kamet makarası 
montajlanır. Banda beslenen malzeme bu tamburlar tarafından hareket ett�r�len bant last�ğ�yle nakled�l�r. Malzemey� banda beslemek 
�ç�n yükleme oluğu, banttan malzemey� boşaltmak �ç�n de b�r boşaltma oluğu vardır.

UĞURMAK marka UB ser�s� bantlı konveyörler, modüler tasarıma sah�pt�r. Hem nakl�ye hem montaj kolaylığı sağlar. B�r kırma eleme proses�n�n 
aşamalarını b�rb�r�ne bağlayan ek�pmandır. Malzemen�n mak�neler arasında nakled�lmes�nde ve proses� tamamlayarak ebatlarına göre 
sınıandırılmış son ürünler�n stoklanmasında görev alırlar.

Belt conveyors are part�cularly successful �n transport�ng bulk mater�als such as m�neral ores, stone, sand and gra�n at h�gh capac�t�es and 
over long d�stances. A belt conveyor cons�sts of an endless belt stretched between two drums. Belt conveyors are usually the most su�table 
solut�on when stack�ng mater�al needs to be transported over long d�stances w�thout stopp�ng. They are used hor�zontally or w�th a low slope. 
The mater�al to be transported can be sand or granule.

UGURMAK brand UB ser�es belt conveyors have modular des�gn. It prov�des ease of transportat�on and assembly. It �s the equ�pment that 
connects the stages of a crush�ng and screen�ng process. They take part �n transport�ng the mater�al between the mach�nes and stock�ng 
the final products class�fied accord�ng to the�r s�ze by complet�ng the process.
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RADYAL STOK KONVEYÖRLER (UB)
RADIAL STOCK CONVEYORS (UB)

Tes�s�n yerleş�m�ne, araz� şartlarına ve müşter� taleb�ne göre stok bantları radyal t�p olarak üret�leb�l�r. Bantlı Konveyör şas�s� kuyruk modülünden yere 
sab�t mafsallı olarak bağlanır. Ara modüller ve tahr�k modülünün ağırlığını taşıması �ç�n yapılan, dayanımı yüksek çel�k konstrüks�yon ayaklar tekerlekler�n 
üzer�nde duran d�ng�le bağlanır. Bu tekerlekler, patlamaya karşı emn�yetl� olması açısından dolgu teker olarak terc�h ed�l�r. Redüktör akuplel� motorla 
tahr�k ed�l�r. Çalışma esnasında veya duruşlarda, çevresel etk�ler sebeb�yle hareket etmes�n� engellemek �ç�n özel fren s�stem�yle donatılmıştır. Dönme 
merkez� kuyruk modülündek� sab�t mafsal noktasıdır. Saat yönünde ve ters� �st�kamette, �z�n ver�len açı kadar döneb�lmes� sağlanmış olur. Bu sayede 
stok m�ktarı sab�t b�r stok bandına göre katbekat fazla olur.

Stock conveyors can be produced as rad�al type accord�ng to the locat�on of the fac�l�ty, land cond�t�ons and customer demand. The Belt Conveyor 
chass�s �s connected to the ground from the ta�l module w�th a fixed jo�nt. H�gh-strength steel construct�on feet made to support the we�ght 
of the �ntermed�ate modules and the dr�ve module are attached to the axle located on the wheels. These wheels are preferred as filled wheels 
�n order to be loose-proof. The gearbox �s dr�ven by a coupled motor. It �s equ�pped w�th a spec�al brake system to prevent movement due to 
env�ronmental effects dur�ng operat�on or stopp�ng. The center of rotat�on �s the fixed h�nge po�nt �n the ta�l module. It �s prov�ded to turn 
clockw�se and counterclockw�se by the angle allowed. In th�s way, the stock amount �s much more than a fixed stock belt conveyor.

•Tek bantla daha gen�ş alanda stok �mkanı
•Patlamaya karşı dayanımı yüksek dolgu tekerler
•Yüksek mukavemet sağlayan, güçlü yapıda d�ng�l
•Sadece �stend�ğ�nde hareket sağlayan fren s�stem�

•Poss�bl�ty for a more stock�ng area w�th one conveyor
•Loosen-proof spec�al wheels
•Heavy duty axle w�th h�gh res�stance
•Brake system prov�d�ng complete control on wheels



Bantlı ve Radyal Stok Konveyör Tekn�k B�lg�
Belt & Rad�al Stock Conveyors Techn�cal Data

It can be produced �n 600, 800, 1000 and 1200 mm w�dth and des�red length. There are two types of tape chass�s: NPU  •
chass�s or S�gma 
Tw�st Sheet Chass�s. Select�on can be made accord�ng to the place of use.
 Bolt tens�on�ng �s used for up to 40 m length, we�ghted tens�oner �s used on conveyors w�th 40 meters length and longer.•
 Belt conveyors are w�th walk�ng platforms as one-s�ded, double-s�ded or U-platformed, accord�ng to the customer demand, •
�n order to follow up the operat�on and prov�de ease of ma�ntenance and �ntervent�on.
 There �s a clean�ng dev�ce to remove the res�dues of the mater�al carr�ed from the rubber band.•
 Mechan�cal brake connected to the dr�ve drum �s to prevent the mater�al on the belt from sl�d�ng back.•
 In order to make a sudden stop �n emergency s�tuat�ons, there �s a pull-cord sw�tch along the walk�ng platform.•
 Dust ex�t �s prevented by h�nged des�gned clos�ng that can be opened and closed eas�ly.•
 Depend�ng on customer demand, �t can be equ�pped w�th safety equ�pment such as belt sl�de sw�tch, magnet, metal •
detector and magnet�c separator.

• 600,800,1000 ve 1200 mm en�nde ve �sten�len uzunlukta üret�leb�l�r. NPU şas� veya S�gma Büküm Sac Şas� olmak 
üzere �k� t�p bant şas�s� mevcuttur. Kullanım yer�ne göre seç�m yapılab�l�r.
• 40 m uzunluğa kadar cıvatalı gerd�rme, 40 ve daha uzun konveyörlerde ağırlıklı gerg� kullanılır.
• Çalışmanın tak�p ed�lmes�, bakım ve müdahale kolaylığı sağlaması �ç�n, müşter� taleb�ne göre, konveyör etrafında tek 
taraı, ç�ft taraı veya U platformlu şek�lde yürüme yoluyla üret�l�r.
• Bant last�ğ�nden taşınan malzemen�n artıklarını uzaklaştırmak �ç�n tem�zl�k tert�batı bulunur.
• Bant üzer�nde bulunan malzemen�n ger� kaymasını önlemek �ç�n, tahr�k tamburuna bağlı mekan�k fren
• Ac�l durumlarda an� duruş yapab�lmek �ç�n, yürüme yolu boyunca halat çek�lm�ş �pl� şalter bulunur.
• Kolayca açılıp kapanab�lecek şek�lde menteşel� olarak tasarlanmış kapama yapılarak toz çıkışı engellen�r.
• Müşter� taleb�ne göre deb�r bekç�s�, bant kaydı şalter�, mıknatıs, metal dedektör ve manyet�k seperatör g�b� emn�yet 
ek�pmanlarıyla donatılab�l�r.

Özellik/Specification

Bant En� (A) / Belt W�dth (A) (mm)

B Ölçüsü / D�mens�on B (mm) 

C Ölçüsü / D�mens�on C (mm)

UB 05

500

830

350

600

930

350

UB 08

800

1130

350

UB 10

1000

1330

350

UB 12

1200

1530

350

UB 14

1400

1730

350

UB 06

A

B

C
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UĞUR MAKİNA, katalogda yer alan tüm modeller�n tasarım ve tekn�k özell�kler�nde değ�ş�kl�k yapma hakkını saklı tutar.
UGUR MAKINA, has  the r�ght to change the des�gn and spec�ficat�ons of all models �n the catalog.
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