
 
คูมือการเลือกใชกะพอ



ขอแนะนำการเลือกใชกระพอ

กะพอทุกประเภทสามารถเจาะรูไดตามที่ลูกคากำหนด 
นอกจากนี้ยังมีทางเลือกอื่นๆ ที่นำมาประยุกต
ใชกับกะพอของเราดังตอไปนี้

ติดตั้งเฉพาะดานหนา

ติดตั้งแผนเสริมแรงดานหลัง

ติดตั้งเฉพาะดานหนา
และดานขางบางสวน

รูระบายของเหลวดานลาง

ติดตั้งดานหนา
และตลอดแนวดานขาง

รูระบายของเหลวดานขาง

เทา เงิน เงิน ขาว ครีม น้ำตาลออน เขียว เทาเขม

วัสดุ/ลักษณะการใชงาน
ไมลด สตีล มีอายุการใชงานท่ียาวนาน/เหมาะกับการใชงานท่ัวไป/ธัญพืชและผลิตผลทางอุตสาหกรรม 
สแตนเลส 304 ผลิตภัณฑอาหาร/ผลิตภัณฑที่มีฤทธิ์กัดกรอนและมีอุณหภูมิสูง
สแตนเลส 316 ผลิตภัณฑอาหาร/ผลิตภัณฑที่มีฤทธิ์กัดกรอนรุนแรงและมีอุณหภูมิสูง
HDP ผลิตภัณฑเกี่ยวกับอาหารและธัญพืช

ไนลอน 6 ผลิตผลทางอุตสาหกรรมท่ีมีความรอน มีการขัดถู (มีความสาก) และเหนียวเหนอะหนะ (ไดรับการรับรองจาก อย. แลว)
ไนลอนเสริมแรง ผลิตผลทางอุตสาหกรรมที่มีความรอน มีการขัดถู (มีความสาก) สูงและมีความเหนียวเหนอะหนะมาก
โพลียูรีเทน ผลิตภัณฑที่มีความแหลมคมหรือมีการตัดใหคม และเหนียวเหนอะหนะ
ไนริม ผลิตผลทางอุตสาหกรรมที่มีการขัดถู (มีความสาก) อยางรุนแรงและตองรับแรงกระแทกอยางรุนแรง

ความหมาย 1 = ต่ำ/แย  4 = สูง/ดี        * สามารถทำสีอื่นๆ ไดตามความตองการ      # อางอิงจากหนวยงานทางเทคนิคของเราเอง

ตัวเลือก

คาใชจาย

ความตานทานแรงกระแทก

การไมเกาะติด

การรับรองจาก อย.
อุณหภูมิสูงสุด °C ท่ีการทำงานแบบตอเน่ือง #
อุณหภูมิสูงสุด °C ที่รับได
สี

คุณสมบัติ ไมลด สตีล สแตนเลส 304 สแตนเลส 316 ไนลอน
เสริมแรง

ไนลอน 6 ไนริมโพลียูรีเทน

ฟรี คาบริการออกแบบทางวิศวกรรม ติดตอหรือเย่ียมชม 4B ไดท่ี
www.go4b.co.uk/uk/elevator-design-service.asp

FREE Engineering Design Service contact 4B or visit
www.go4b.co.uk/uk/elevator-design-service.asp



สัญลักษณรูปแบบการใชงานผลิตภัณฑที่เหมาะสม:

เนื้อหา

ธัญพืช อาหารเม็ดหรือการเกษตรอยางเบา

ซีเมนต

อุตสาหกรรมหนัก

วัสดุหนืดเหนียว

อุตสาหกรรมเบา

/ เหล็ก
        / การเกษตร

/ เหล็ก
        / การเกษตร

/ รูปแบบกนตื้น Medium Pattern / รูปแบบพอเหมาะ Deep Pattern / รูปแบบลึก Angle Back Pattern / รูปแบบหักมุมดานหลังMedium Deep Pattern / ความลึกพอเหมาะ

/ เหล็ก
        / การเกษตร

/ เหล็ก
        / การเกษตร

/ เหล็ก
        / อุตสาหกรรม

/ เหล็ก
        / อุตสาหกรรม

/ เหล็ก
/ การเกษตร

/ การเกษตร

/ การเกษตรและอุตสาหกรรม / การเกษตรและอุตสาหกรรม

   / การเกษตร    / อุตสาหกรรม    / อุตสาหกรรม
/ การเกษตรและอุตสาหกรรม

/ วัสดุเหนียว / วัสดุเหนียว / วัสดุเหนียว / วัสดุเหนียว
/ อุตสาหกรรม

/ การเกษตรและอุตสาหกรรม

/ การเกษตรและอุตสาหกรรม
Industrial/Sticky / อุตสาหกรรม Industrial/Sticky / อุตสาหกรรม Industrial/Sticky / อุตสาหกรรม Industrial/Sticky / อุตสาหกรรม



STARCOTM แบบดั้งเดิมเปนกะพอลำเลียงรุนประหยัด
ซึ่งตัวกะพอถูกออกแบบใหมีประสิทธิภาพการทำงานสูงโดย
มีชองวางระหวางกะพอที่แคบกวา

 ประสิทธิภาพสูง: เพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องลำเลียง
 ที่มีอยูเดิมไดสูงสุดถึง 100%

 มีความยืดหยุนมากขึ้น: สามารถทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
 ใชชวงความเร็วที่หลากหลาย (ตั้งแต 1.25 m/s ถึง 4.55 m/s)
 
 รูปแบบการเทวัตถุดิบที่มีลักษณะเฉพาะตัว:     
 ชวยลดการเกิดความเสียหายของผลิตภัณฑและการเกิดฝุนผง

เหล็ก / สแตนเลสสตีล 
กัลวาไนซอัดขึ้นรูปไรรอยตอ

ความจุ (ลิตร) ขนาดรู

/ การเกษตร

FREE Engineering Design Service
www.go4B.com

ฟร ีบริการออกแบบทางวิศวกรรม
www.go4B.com

สามารถเจาะรูพิเศษไดเพ่ิมเติม/ความหนา/แวรแบนด (สายคาดกันสึก) - สามารถทำไดตามท่ีลูกคากำหนด
 S300-180 ระยะหางระหวางจุดศูนยกลางรูเจาะ 100 mm ถึง 104 mm
 S450-215 ระยะหางระหวางจุดศูนยกลางรูเจาะ 88 mm ถึง 90 mm
 แวรแบนด 3.0 mm 1 หรือ 3 ดาน ตามความตองการ

สำหรับชนิดสแตนเลสสตีล ดูความหนา
ขนาดตางๆ ไดในใบแสดงราคา

The Original S100-90 is still available for spares.



ความจุ (ลิตร)

ความจุ (ลิตร)

สามารถเจาะรูพิเศษเพ่ิมเติมไดตามตองการ
กะพอพลาสติกจะตองมีเครื่องลางแผนบังโคลนขนาดใหญ (แทนที่เครื่องลางขนาดมาตรฐาน) 
ระหวางแผนสกรูกับแผนหลังดานในของกะพอ

ขนาดรูเรียบ

รูยึด

/ การเกษตร

/ ไนลอน / โพลียูรีเทน 



Super StarcoTM ถือเปนผลงานที่มาจากการศึกษาคนควาอยาง
ละเอียดถี่ถวนเพื่อใหกะพอทุกตัวมีประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด
ในขณะเดียวกันก็ยังคงรักษารูปแบบวิธีการเติมและการเทที่เปน
เอกลักษณดั้งเดิมของกะพอ Starco ที่ทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ในชวงความเร็วที่หลากหลายไดอยางสมบูรณแบบ

 กะพออเนกประสงค มีใหเลือกมากมายหลายขนาด
 จุไดมากขึ้น มีรูปลักษณะการเทเชนเดียวกับกะพอ StarcoTM

 ใชจำนวนกะพอตอเมตรนอยกวา
 ใชสลักและมีการเจาะนอยกวา
 ชวยลดตนทุนของการติดตั้งสายพานและกะพอ

เหล็ก / สแตนเลสสตีล 
อัดขึ้นรูปไรรอยตอ

ความจุ (ลิตร) ขนาดรูเจาะยึด

/ การเกษตรและอุตสาหกรรม

FREE Engineering Design Service
Contact 4B

ฟร ีบริการออกแบบทางวิศวกรรม
ติดตอ 4B



NEW BIGGER SIZES

ใหม
ขนาดที่ใหญขึ้น

ความจุ (ลิตร) ขนาดรูเจาะยึด

เจาะรูพิเศษเพ่ิมเติม/ความหนา/แวรแบนด-สามารถทำไดตามท่ีลูกคากำหนด
แวรแบนด : 3.0 mm 1 หรือ 3 ดาน ตามความตองการ
* เจาะรูใหพอดีเขากับตรงกลางของรูสำรอง

สำหรับวัสดุสแตนเลสสตีลดูความหนา
จากใบแสดงราคา



Super StarcoTM ถือเปนผลงานท่ีมาจากการศึกษาคนควาอยางละเอียด
ถ่ีถวน เพ่ือใหกะพอทุกตัวมีประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด
ในขณะเดียวกันก็ยังคงรักษารูปแบบวิธีการเติมและการเทท่ีเปน
เอกลักษณด้ังเดิมของกะพอ StarcoTM ท่ีทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ในชวงความเร็วท่ีหลากหลายไดอยางสมบูรณแบบ

 กะพออเนกประสงค มีใหเลือกมากมายหลายขนาด
 มีปริมาตรเพ่ิมข้ึน มีรูปลักษณะการเทเชนเดียวกับกะพอ StarcoTM

 ใชจำนวนกะพอตอเมตรนอยกวา
 ใชสลักและมีการเจาะนอยกวา
 ชวยลดตนทุนของการติดต้ังสายพานและกะพอ

ความจุ (ลิตร) ขนาดรู

กะพอพลาสติกจะตองมีเคร่ืองลางแผนขนาดใหญอยางมีเสนผานศูนยกลางอยางนอย 
30mm ระหวางนอตหกเหล่ียมและภายในกะพอ
* รูพัก

/ การเกษตรและอุตสาหกรรม

FREE Engineering Design Service
www.go4B.com

ฟร ีบริการออกแบบทางวิศวกรรม
www.go4B.com

/ ไนลอน / โพลียูรีเทน 



ไดรับการพัฒนามาเพ่ือตอบสนองความตองการของอุตสาหกรรมดานการลำเลียง
ปูนซีเมนตโดยเฉพาะกะพอเหล็กแข็งขึ้นรูปเปนเบาลึกที่ถูกออกแบบและวางแผน
มาเพ่ือทดแทนกะพอขนาดใหญท่ีตองใชสวนประกอบหลายช้ินซ่ึงเหมาะสม
สำหรับติดต้ังไดกับท้ังสายพานมาตรฐานและสายพานชนิดเสนลวด

 เพิ่มประสิทธิภาพดวยการออกแบบใหไรปก : ปรับปรุงลักษณะ
 การเติมและทำใหชองวางระหวางกะพอแคบลง
 แข็งแรงทนทาน/อายุการใชงานที่ยาวนานกวา : เนื่องจากไรตะเข็บที่เปน
 รอยตออีกท้ังยังมีลักษณะเปนมุมโคงเพ่ือความแข็งแรง ไมมีการเช่ือมหรือขันตอ
 ชวยแกปญหาทางเศรษฐศาสตร (เปนวิธีการที่ประหยัด/เปนทางเลือก
 ที่ประหยัด)
 จำนวนกะพอตอเมตรมากกวา : ประสิทธิภาพสูงกวาอีกทั้งยังใช
 เกราะหุมที่มีขนาดเล็กลง

เหล็กอัดขึ้นรูป

ความจุ (ลิตร) ขนาดรูยึด

/ อุตสาหกรรม

ระบบ กะพอ SJ และสายพานใยเหล็ก
ประสิทธิภาพสูง
ทางเลือกที่ทดสอบมาแลวสำหรับอุตสาหกรรมหนัก

4B สามารถออกแบบระบบลำเลียงซึ่งเปนการรวบรวมเขาดวยกันระหวาง
สายพานใยเหล็ก กะพอเหล็กอัดขึ้นรูป SJ อีกทั้งบริการดานการออกแบบ
ทางวิศวกรรมฟรีสำหรับระบบอุตสาหกรรมขนาดกะทัดรัด

ขอดีของการใชระบบ SJ และสายพานใยเหล็ก:

 ประหยัดคาใชจายดานการประกอบไดสูงสุด 33%
 แข็งแรงทนทานแตมีน้ำหนักเบา
 ลำเลียงของขึ้นในระดับที่สูงกวา (สูงสุดถึง 450 ฟุต/150 เมตร)
 ตนทุนในการบำรุงรักษาต่ำ
 สามารถทำงานไดที่ความเร็วสายพานสูงๆ
 มีชองวางระหวางกะพอแคบกวา
 มีกำลังการผลิตและประสิทธิภาพสูงกวา

ติดตอ 4B เพื่อรับขอมูลเพิ่มเติม

FREE Engineering Design Service
Contact 4B

ฟร ีบริการออกแบบทางวิศวกรรม
ติดตอ 4B

ดูขอมูลแคลมปรัดสายพาน
ใยเหล็กไดจากแคตตาล็อกสายพาน



** ชองวางระหวางกะพอสำหรับผลิตภัณฑที่เปนเมล็ดไหลอยางอิสระเทานั้น
* รูยึด GB 380-165 ศูนยกลางของรูขนาด 76-127-76 มม.

** ชองวางระหวางกะพอสำหรับผลิตภัณฑที่เปนเมล็ดไหลอยางอิสระเทานั้น
* รูยึด GB300-165 ทางเลือกในการเจาะรู: สำหรับศูนยกลางของชองเสียบขนาด  
 101 ถึง 104 มม.

ความจุ (ลิตร) ขนาดรูยึด

เหล็ก / สแตนเลสสตีล 
อัดขึ้นรูปไรรอยตอ

/ การเกษตร

ชวงมาตรฐาน

ชวงพิเศษ

FREE Engineering Design Service
www.go4B.com

ฟรี บริการออกแบบทางวิศวกรรม
www.go4B.com



ความจุ (ลิตร) ขนาดรูยึด

บันทึก: กะพอ Spidex 100-90, Spidex 130-110 และ Spidex 180-140 มีรูเรียบ
 และดานหลังที่เปนรอง

ระบบกะพอลำเลียงชนิดไรกน GB SpidexTM มีชองวางระหวางกะพอที่
แคบซึ่งประกอบดวยชุดของกะพอที่ไมมีพื้นกนและตามดวยกะพอชนิดมี
กนทั่วไปอีก 1 ตัว โดยวัสดุจะถูกยกลำเลียงขึ้นเปนแนวอยางตอเนื่อง 
ชองวางของการลำเลียงซ่ึงโดยปกติจะเกิดข้ึนในระบบกะพอแบบท่ัวไปตรง
บริเวณชองวางระหวางกะพอจะถูกใชประโยชนอยางเต็มท่ี เพ่ือประสิทธิภาพ
การทำงานที่เหนือกวาโดยที่กะพอสามารถรับและปลอยวัสดุไดตามปกติ
แตในการออกแบบตองระวังเร่ืองการบูทเคร่ืองและความสูงในการลำเลียง

 มีประสิทธิภาพดีที่สุดเทาที่เปนไปไดสำหรับระบบการลำเลียง 
 มีมูลคาเพิ่มขึ้นในในสวนของประสิทธิภาพของขาตั้ง 

 ทำความสะอาดตัวเอง ระบบชองเปดระบาย - เพื่อใชสำหรับ
 ผลิตภัณฑที่เหนียวหนืดและเปนผง



ตามแตลูกคากำหนด

ความจุ (ลิตร) ขนาดรู

รูปบบ CC-S สามารถวางเรียงซอนกันได
HDP/ Nylon / Polyuretane

กะพอแข็งแรงทนทาน ความจุสูงรองรับประสิทธิภาพการทำงานที่เหนือ
กวาขึ้นรูปจากโพลิเมอรขาวบริสุทธิ์คุณภาพสูงเพื่อความแข็งแรงและ
ทนทานสูงสุด
 ออกแบบมาเพ่ือการวางซอนกันได ชวยประหยัดตนทุนการขนสง และจัดเก็บ
 ทนตอการกระแทกไดสูงสุด
 ปากกะพอดานหนามีความหนา ใชในอุตสาหกรรมธัญพืช เพ่ือไมให
 เกิดการโคงงอและ backlegging
 “Iceberg edge”TM มั่นใจไดในความสะอาดและการเทออกอยาง
 คงเสนคงวา
 “Engineered (การออกแบบทางวิศวกรรม)” เพื่ออายุการใชงาน
 ที่ยาวนานและสมรรถนะที่เหนือกวา

/ การเกษตร

FREE Engineering Design Service
Contact 4B

ฟร ีบริการออกแบบทางวิศวกรรม
ติดตอ 4B



ความจุ (ลิตร) ขนาดรู

ตามแตลูกคากำหนด

ออกแบบมาสำหรับการวางเรียงซอนกัน
เพื่อลดตนทุนการขนสงและจัดเก็บ



ความจุ (ลิตร) ขนาดรูยึด

ตามแตลูกคากำหนด

กะพอ รูปแบบ CC ความจุสูง ถูกออกแบบมาสำหรับ
การลำเลียงวัสดุที่มีการไหลอยางอิสระที่ความเร็วปานกลาง
และความเร็วสูง

 ประสิทธิภาพสูง: ไรปก, ปรับปรุงการบรรจุและมีชองวาง
 บนสายพานที่แคบกวา

 แข็งแรงกวา/อายุการใชงานยาวนานกวา: มั่นใจไดดวย
 โครงสรางที่ไรรอยเชื่อมตอโดยมีทำมุมเปนสวนโคงเพื่อความ
 แข็งแกรง ไมมีการเชื่อมหรือการตอที่ทำใหเกิดรูเปด

 สามารถสับเปลี่ยนกับกะพอรูปแบบ CC ไดอยางพรอมสรรพ

เหล็ก / สแตนเลสสตีล 
อัดขึ้นรูปไรรอยตอ

/ การเกษตร

FREE Engineering Design Service
www.go4B.com

ฟร ีบริการออกแบบทางวิศวกรรม
www.go4B.com



ความจุ (ลิตร) ขนาดรูยึด

กะพอเหล็กอัดสำหรับเกษตรกรรม

 พรอมสรรพดวยรูยึดขนาดมาตรฐาน

 เหมาะสำหรับการลำเลียงวัสดุที่ไหลอยางอิสระ
 ที่ความเร็วปานกลาง

เหล็ก / สแตนเลสสตีลอัดขึ้นรูป

ชวงมาตรฐาน

ชวงพิเศษ

บันทึก: มิติของชนิด G ใชวิธีการวัดขนาดภายในตามมาตรฐาน DIN

/ การเกษตร

FREE Engineering Design Service
Contact 4B

ฟร ีบริการออกแบบทางวิศวกรรม
ติดตอ 4B



ความจุ (ลิตร) ขนาดรูยึด

เหล็กอัดขึ้นรูปไรรอยตอ

/ วิธีการวัดกะพอ

กะพอเหล็กอัดสำหรับอุตสาหกรรม

 พรอมสรรพดวยรูยึดขนาดมาตรฐาน

 ปากหนากะพอต่ำเปดกวาง

 เหมาะสำหรับวัสดุที่ควบคุมยาก วัสดุอุตสาหกรรม
 ที่มีความเหนียวและเกาะติด

บันทึก: มิติของชนิด H ใชวิธีการวัดขนาดภายใน ตามมาตรฐาน DIN 
ไมไดตามมาตรฐาน DIN

วางแผนหลังของกะพอในแนวราบและวัดความยาวรวม
วางแผนหลังของกะพอในแนวราบและวัดระยะ
แกนนอนในแนวตรงของกะพอ

วางแผนหลังของกะพอในแนวราบและวัดความสูง
สวนหลังของกะพอ

/ อุตสาหกรรม

FREE Engineering Design Service
www.go4B.com

ฟร ีบริการออกแบบทางวิศวกรรม
www.go4B.com



ความจุ (ลิตร) รูปสลักเกลียว

เหล็กอัดขึ้นรูปไรรอยตอ

รูปแบบกนตื้น
กะพอเหล็กตื้นไรรอยตอ

 สำหรับลำเลียงวัสดุเหนียวที่ความเร็วต่ำ

 สำหรับลำเลียงวัสดุที่ไหลอยางอิสระที่ความเร็วสูง
 และมีชองวางที่แคบกวา

ตามแตลูกคากำหนด

วัดความหนาของกะพอเหล็กดวยไมโครมิเตอรและวัดความหนา
ของกะพอพลาสติกดวยไมโครมิเตอรหรือไมบรรทัด

กำลังมองหา
กะพอลำเลียงตัวใหม
อยูหรือเปลา?
เพียงสงขนาดและ
รูปภาพกะพอท่ีคุณตองการ
มาท่ีเรา แลวเราจะจัดหากะพอท่ี
ตรงกับความตอการใหกับคุณ

วางแผนหลังของกะพอในแนวดิ่งและวัดความสูงถึงปากกะพอ

/ การเกษตร

FREE Engineering Design Service
Contact 4B

ฟร ีบริการออกแบบทางวิศวกรรม
ติดตอ 4B



รูปแบบพอเหมาะ
เหล็ก/สแตนเลสสตีล/HDP อัดขึ้นรูปแบบไรรอยตอ

 กะพอประสิทธิภาพระดับกลางๆ ที่มีความอเนกประสงค
 ดีเยี่ยม
 สำหรับลำเลียงวัสดุเหนียวที่ความเร็วต่ำ
 สำหรับลำเลียงวัสดุที่ไหลอยางอิสระที่ความเร็วสูง
 และมีชองวางที่แคบกวา

เหล็ก / สแตนเลสสตีล / HDP อัดขึ้นรูปแบบไรรอยตอ 

ความจุ (ลิตร) รูปสลักเกลียว

ตามแตลูกคากำหนด

ตามแตลูกคากำหนด

ตามแตลูกคากำหนด

ตามแตลูกคากำหนด

HDP-โพลีเอททิลีนชนิดความหนาแนนสูงพรอมกับรูยึดมาตรฐาน
P+R - พรอมกับรูยึดมาตรฐาน

/ การเกษตรและอุตสาหกรรม

FREE Engineering Design Service
www.go4B.com

ฟร ีบริการออกแบบทางวิศวกรรม
www.go4B.com



ความจุ (ลิตร) รูปสลักเกลียว

ตามแตลูกคากำหนด

ตามแตลูกคากำหนด

 ไมมีจัดเก็บในคลังสินคา - ผลิตตามการสั่งซื้อเทานั้น
HDP - โพลีเอททิลีนชนิดความหนาแนนสูงพรอมกับรูยึดมาตรฐาน
P+R - พรอมกับรูยึดมาตรฐาน



รูปแบบความลึกพอเหมาะ
เหล็กอัดขึ้นรูปไรรอยตอ

 สำหรับวัสดุที่ไหลไดอยางอิสระ

 สำหรับวัสดุอื่นๆ ที่อัตราเร็วในการลำเลียงต่ำ

เหล็กอัดขึ้นรูปไรรอยตอ 

ความจุ (ลิตร) รูปสลักเกลียว

ตามแตลูกคากำหนด

ตามแตลูกคากำหนด

/ การเกษตรและอุตสาหกรรม

FREE Engineering Design Service
Contact 4B

ฟร ีบริการออกแบบทางวิศวกรรม
ติดตอ 4B



ความจุ (ลิตร) รูปสลักเกลียว

ตามแตลูกคากำหนด



ความจุ (ลิตร) รูปสลักเกลียว

ตามแตลูกคากำหนด

เหล็กอัดขึ้นรูปไรรอยตอ

รูปแบบลึก
กะพอเหล็กอัดขึ้นรูปไรรอยตอ

 สำหรับวัสดุที่ไหลไดอยางอิสระ

 สำหรับการลำเลียงวัสดุที่ความเร็วต่ำและ
 ปลอยดวยแรงโนมถวง

 สำหรับการใชงานที่ตองการความแข็งแรง
 ทนทานเปนหลัก

/ อุตสาหกรรม

FREE Engineering Design Service
www.go4B.com

ฟร ีบริการออกแบบทางวิศวกรรม
www.go4B.com



ความจุ (ลิตร) รูปสลักเกลียว

ตามแตลูกคากำหนด

เหล็กอัดขึ้นรูปไรรอยตอ

รูปหักมุมดานหลัง
กะพอเหล็กอัดขึ้นรูปไรรอยตอ

 สำหรับวัตถุที่ไหลไดอยางอิสระ
 
 สำหรับลำเลียงวัสดุที่เปนของเหลวที่ความ
 เร็วต่ำและใชวิธีการปลอยดวยแรงโนมถวง

ไมมีจัดเก็บในคลังสินคา-ผลิตตามการสั่งซื้อเทานั้น

/ อุตสาหกรรม

FREE Engineering Design Service
Contact 4B

ฟร ีบริการออกแบบทางวิศวกรรม
ติดตอ 4B



สามารถเจาะรูยึดและรูระบายไดตามความตองการของลูกคา

ขนาดที่กำหนด
ความจุ (ลิตร)

กะพอทำจากไนลอนท่ีเหนียวแข็งแรงทนทาน ดวยไนลอนรูปแบบ “AA” 
และรูปแบบ “Continuous” ท่ีข้ึนรูปจากแมแบบท่ีมีความทนทาน
 ม่ันใจไดในโครงสราง: ทำจากไนลอนยูรีเทนชนิดแข็งแรงพิเศษ ST 
 ยูรีเทน หรือโพลีเอททิลลีนชนิดความหนาแนนสูงจาก ดูปอง Zytel
 มีความแข็งแรงเปนเนื้อเดียวกันโดยตลอด: ไมมีการอุดตันในโครงสราง 
 (แมแบบฉีดขึ้นรูปมีความสม่ำเสมอดานคุณสมบัติทางกายภาพ)
 ทนตอการกัดกรอนและการขัดถู
 สำหรับการใชงานท่ีอุณหภูมิระหวาง -50 และ 150 องศาเซลเซียส
 สำหรับการใชงานกับวัสดุ ทราย สวนผสมคอนกรีต ซีเมนต ถานหิน
 น้ำตาล ปุย เกลือ แกว
 สามารถใชไดกับ HDP หรือ ไนลอน เกรดอาหาร เพื่อตอบรับ
 มาตรฐาน USDA/FDA

/อุตสาหกรรม/วัสดุเหนียว

FREE Engineering Design Service
www.go4B.com

ฟร ีบริการออกแบบทางวิศวกรรม
www.go4B.com



สามารถเจาะรูยึดและรูระบายไดตามความตองการของลูกคา

ขนาดกำหนด
ความจุ (ลิตร)

กะพออุตสาหกรรมขึ้นรูปจากวัสดุไนลอนเนื้อแข็งสำหรับการทำงาน 
“แบบตอเนื่อง”
 มั่นใจไดในโครงสราง: ทำจากไนลอนยูรีเทนชนิดแข็งแรงพิเศษ 
 ST หรือโพลีเอททิลีนชนิดความหนาแนนสูงจาก ดูปอง Zytel
 มีความแข็งแรงเปนเนื้อเดียวกันโดยตลอด: ไมมีการอุดตัน
 ในโครงสราง
 ฝาหนาขนาดพอเหมาะ รองรับการลำเลียงวัสดุออกอยางตอเนื่อง
 ทนตอการกัดกรอนและการขัดถู
 สำหรับการใชงานที่มีอุณหภูมิสูงถึง 150 องศาเซลเซียส

/อุตสาหกรรม



สามารถเจาะรูปสลักไดตามที่ลูกคากำหนด

ขนาดกำหนด
ความจุ (ลิตร)

กะพอลำเลียงอุตสาหกรรมท่ีมีความแข็งแรงพิเศษทำจาก 
Nyrim มาตรฐาน DIN 15234
 โครงสรางแข็งมั่นใจได: ทำจาก Nyrim ซึ่งไดจาก
 ปฏิกิริยาการขึ้นรูปของไนลอน/ยาง คุณภาพสูง
 ทนตอการกระแทก การกัดกรอน และการขัดถูไดสูง
 กะพอมีอายุการใชงานที่ยาวนาน
 เหมาะสำหรับการใชงานกับสายพานและโซลำเลียง:  
 ดวยน้ำหนักของกะพอที่เบากวาชวยยืดอายุการใชงาน
 ของโซลำเลียง
 เหมาะสมอยางยิ่งกับการใชงานในอุตสาหกรรม เชน  
 การลำเลียงสวนผสมคอนกรีต ซีเมนต ยิปซัม ถานหิน ทราย เปนตน

/อุตสาหกรรม/วัสดุเหนียว

FREE Engineering Design Service
Contact 4B

ฟร ีบริการออกแบบทางวิศวกรรม
ติดตอ 4B



สามารถเจาะรูปสลักไดตามที่ลูกคากำหนด

ความจุ (ลิตร)

NEW
ใหม

กะพอแข็งแรง ทนทาน ทำจากวัสดุไนริม

 ทำจากวัสดุปองกันไฟฟาสถิตย ดวยคุณสมบัติการแพร
 กระจายความตานทานไปท่ัวพ้ืนผิวไดอยางยอดเย่ียม  
 เหมาะสมอยางย่ิงกับการใชงานตามมาตรฐาน ATEX
 มีคุณสมบัติท่ีไมเกาะติดดวยการปรับปรุงการเคลือบพ้ืน
 ผิวใหเรียบล่ืนและการออกแบบกะพอใหมีปากเปดท่ีกวาง
 โครงสรางและการออกแบบเพ่ือความแข็งแรงทนทาน
 ท่ีเหนือกวา: ทำจากวัสดุท่ีมีความแข็งแรงสูงสุดถึง 6 เทา
 เม่ือเทียบกับกะพอพลาสติกชนิดอ่ืน
 กะพออเนกประสงค: เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมหนัก  
 ธัญพืชและวัสดุเหนียวหนืด

/การเกษตรและอุตสาหกรรม

FREE Engineering Design Service
www.go4B.com

ฟร ีบริการออกแบบทางวิศวกรรม
www.go4B.com

ไนริม



สามารถเจาะรูปสลักไดตามที่ลูกคากำหนด

วัสดุไนลาตรอนหลอขึ้นรูปทนตอการกระแทก-การสึกหรอ-การกัดกรอน

ความจุ (ลิตร)

กะพอ Polypenco “ไนลาตรอน” ทำจากไนลอนหลอข้ึนรูปซ่ึงถูกออกแบบ
มาเพื่อความทนทานและการใชงานที่ยาวนาน อีกทั้งยังสามารถใชได
กับการติดตั้งระบบใหมหรือเพื่อการดัดแปลงระบบเดิมก็ไดโดยมีใหเลือก
2 รูปแบบ/ประเภท ไดแก: NBA-ใชกับระบบลำเลียงที่มีขาตั้งคอนขาง
แคบและ DIN-สำหรับเครื่องลำเลียงที่ถูกออกแบบมาเทียบเคียงกับ
มาตรฐาน DIN ROM 15234
 โครงสรางแข็งแรงทนทานดวยกะพอที่มีผนังหนา
 ทนตอการกระแทก การกัดกรอนและการขัดถูเพ่ืออายุการใชงานท่ียาวนานข้ึน
 ดวยคุณภาพท่ีไมมีการเกาะติด ชวยลดการเกาะตัวกันของผลิตภัณฑ
 และรักษาไวซึ่งประสิทธิภาพในการทำงานที่สูงสุด
 เหมาะกับทั้งการทำงานกับสายพานและโซ
 ทนตออุณหภูมิสูง: รองรับผลิตภัณฑที่มีอุณหภูมิสูงสุด 110 องศาเซลเซียส

/อุตสาหกรรม/วัสดุเหนียว

FREE Engineering Design Service
Contact 4B

ฟร ีบริการออกแบบทางวิศวกรรม
ติดตอ 4B



ไนลอนหลอขึ้นรูป Budd
กะพออุตสาหกรรมทำจากไนลอนหลอขึ้นรูป
ตอบโจทยเร่ืองการใชงานท่ีทนทานและมีอายุการใชงานท่ียาวนานผาน
การทดสอบประสิทธิภาพการใชงานภายใตความรอนและความเหนียว

 โครงสราง: ขอบปากหนาพิเศษปองกันการสึกหรอ

 ทนตอแรงกระแทก การกัดกรอนและการขัดถู

 ทนตออุณหภูมิในชวง -10 ถึง +150 องศาเซลเซียส

ไนลอน

/อุตสาหกรรม/วัสดุเหนียว

ความจุ (ลิตร)

FREE Engineering Design Service
www.go4B.com

ฟร ีบริการออกแบบทางวิศวกรรม
www.go4B.com



สำหรับกะพอเหล็กที่มีรูเจาะยึด: สลักเกลียว 
นอตหกเหลี่ยม และแหวนรูปโดม

สำหรับกะพอเหล็กที่เปนรูเรียบ: สลักเกลียว
นอตหกเหลี่ยม แหวนอีแปะขนาดเล็ก

สำหรับกะพอพลาสติก: สลักเกลียว 
นอตหกเหลี่ยมและแหวนอีแปะ

สลักเกลียวสำหรับระบบลำเลียง

ตัวยึดประกบสายพานชนิดพิเศษ

ขอมูลจำเพาะ

ดูขอมูลแคลมปรัดสายพานใยเหล็ก
ไดจากแคตตาล็อกสายพาน

ตัวอยางการเช่ือมตอสายพานขนาดความกวาง 150 ถึง
195 มิลลิเมตร ดวยตัวยึดประกบสายพานชนิดพิเศษ

ประกอบใหพอดีกับระบบไดงายดายดวยขนาดช้ินสวน 50 มม.

มี 4 รุนใหเลือกใชสำหรับสายพานท่ีรองรับแรงสูงสุด 1250 kN/m 
โดยไมจำกัดความหนาของสายพาน

ในแตละชุดจะประกอบดวยตัวประกบขนาดเทากัน 2 ตัว 
สลักเกลียวทนแรงดึงสูง และนอตยึดในตัว

มาพรอมกับนอตทำจากไนลอนมาตรฐานทนอุณหภูมิไดสูงสุด 
80  องศาเซลเซียส สำหรับอุณหภูมิสูงกวา 80 องศาเซลเซียส
ตองใชนอต Philidas

มีวัสดุสแตนเลสสตีลใหเลือกใช

เรายังมีแคลมปสำหรับสายพานที่รองรับภาระเกินกวา 1250 kN/m ใหกับลูกคาที่ตองการ ติดตอแผนกทางเทคนิคของ 4B

ความเข็งแรงสายพานสูงสุด 500 kN/m

 น้ำหนัก 0.5 กิโลกรัม

 สลักเกลียว M14

ความเข็งแรงสายพานสูงสุด 1000 kN/m

 น้ำหนัก 0.85 กิโลกรัม

 สลักเกลียว M14

ความเข็งแรงสายพานสูงสุด 1250 kN/m

 น้ำหนัก 1.83 กิโลกรัม

 สลักเกลียว M16

ความเข็งแรงสายพานสูงสุด 800 kN/m

  น้ำหนัก 0.8 กิโลกรัม

  สลักเกลียว M14



/ โซและเฟองโซ 4B

ระบบตรวจจับอันตรายและการควบคุมระดับ

 ตรวจจับการเยื้อง (เบี้ยว) ของสายพาน
 สวิตซควบคุมความเร็ว
 ควบคุมอุณหภูมิตลับลูกปน
 สวิตซควบคุมระดับและการอุดตัน
 ระบบ BUS
 เซ็นเซอรชนิดเหนี่ยวนำ

สายพานลำเลียง 4B
 SBR-มีการยืดตัวต่ำ/ทนตอการขัดถู
 NBR-มีการยืดตัวต่ำ/ทนน้ำมัน
 FRASOR-ไดมาตรฐาน ISO 340/284 
 ทนไฟ ปองกันไฟฟาสถิตย และทนตอน้ำมัน
 ทนไฟและน้ำมันรอน
 FDA-สีขาวคุณภาพอาหาร
 T150-ทนตอความรอนสูง
 สายพานใยเหล็ก



แคตตาล็อกสินคาที่เกี่ยวของของ 4B
 สายพานลำเลียง

 สลักและตัวประกบยึดสายพาน

 โซเหล็กฟอรก (เหล็กท่ีข้ึนรูปโดยใชแรงอัดสูง)

 ระบบอิเล็กทรอนิกส




