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4B BRAIME ELEVATOR COMPONENTS
Your Specialist Supplier of Elevator Belting

• Wide range to suit all applications

• Detailed technical support from our experienced team of engineers

• Extensive stock

• Belts supplied slit, cut to length and punched to your requirements 

or in full coils

• Same day despatch from stock range if required

4B BRAIME ELEVATOR COMPONENTS
ผูใหบริการที่มีความเชี่ยวชาญดานสายพานลําเลียงของคุณ
• ใชงานไดกวางขวางหลากหลาย
• ใหการสนับสนุนดานขอมูลรายละเอียดทางเทคนิคจากวิศวกรที่มากดวย
ประสบการณของเรา

• บริการกรีด ตัดหรือเจาะตามความยาวและขนาดตามท่ีคุณตองการ หรือซื้อ
แบบยกมวน

• หากมีความตองการสินคา เราจัดสงไดภายใน 1 วันจากคลังสินคา

For steel buckets with

recessed holes use: Bolt,

hexagon nut and domed

washer.

ใชสําหรับกะพอเหล็กที่มีรูเจาะยึด: สลัก นอต
หกเหลี่ยมและแหวนรูปโดม

For steel buckets with plain

holes use: Bolt, hexagon

nut, small flat washer.

สาํหรบักะพอโลหะทีม่รีเูรยีบ: 
สลัก นอตหกเหลี่ยมและแหวนอีแปะตัวเล็ก

For plastic buckets you

must use: Bolt, hexagon

nut and large flat washer.

สําหรับกะพอพลาสติก: 
สลัก นอตหกเหลี่ยม และแหวนอีแปะตัวใหญ

Ask for our complete
Bolts catalogue
สามารถดูรายละเอียดได
จากแคตตาล็อกของเรา

Product Suitability Key:

สัญลักษณแสดงความเหมาะสมของการนําผลิตภัณฑไปใชงาน:

Anti Static / ปองกันไฟฟาสถิตย
Super Oil Resistant /

กันนํ้ามันแบบพิเศษ
Temperature Range /

ชวงอุณหภูมิ

Wear Resistant /

ทนตอการขัดสี
Flame Resistant / ทนไฟ

Food Quality /

คุณภาพอาหาร



4B Standard SBR Elevator Belt EP
SBR - LOW STRETCH 

สายพานลําเลียง SBR มาตรฐาน 4B 
EP SBR-LOW STRECH
Products without oil or fat. For very 
abrasive materials use 2+2mm covers

ใชกับผลิตภัณฑไมมีนํ้ามันหรือไขมัน 
สําหรับลําเลียงวัสดุที่มีการขัดถู ใช
เกราะหุม 2+2 มิลลิเมตร

4B White Food Quality Belt EP
NBR-FDA

สายพานขาวคุณภาพอาหาร 4B EP 
NBR-FDA 
Food applications. Suitable for
products containing oils and fats

ใชงานเกี่ยวกับอาหาร เหมาะกับ
ผลิตภัณฑที่มีองคประกอบของนํ้ามัน
และไขมัน

4B Standard NBR Elevator Belt
EP NBR - LOW STRETCH

สายพานลําเลียง NBR มาตรฐาน 4B 
EP NBR-LOW STRETCH
Products with oil or fat.

ใชลําเลียงผลิตภัณฑที่มีนํ้ามันหรือ
ไขมัน

4B High Heat Belt EP-T150

สายพานความรอนสูง 4B EP-T150
Hot industrial products

ใชกับผลผลิตทางอุตสาหกรรมที่มี
ความรอน

4B Flame Retardant, Anti Static
Elevator Belt EP-FRAS, Moderately
Oil Resistant Elevator Belt ISO
340/284

สายพานลําเลียง ทนไฟ ปองกันไฟฟา
สถิตย 4B EP-FRAS, ทนนํ้ามันไดพอใช 
ไดมาตรฐาน ISO 340/284
Potentially flammable products

ใชลําเลียงผลิตภัณฑที่ติดไฟได

4B Steel Web Belt

สายพานใยเหล็ก 4B
Tall high capacity elevators
handling hot industrial materials

มีประสิทธิภาพสูงในการลําเลียงวัสดุที่
มีความรอนขึ้นไปยังที่สูง

4B Hot Oil Flame Retardant Belt PP
HO120 Hot Oil Flame Retardant ISO 340

สายพานทนน้ํามันรอนไวไฟ 4B 
PP HO120 สามารถทนนํ้ามันรอนไวไฟ
ไดตามมาตรฐาน ISO 340
Hot, potentially flammable products.
Products containing hot oil and fat

ใชกบัผลติภัณฑทีร่อน ไวไฟ หรอืผลติภัณฑ
ทีป่ระกอบไปดวยนํา้มนัรอนและไขมัน

4B Elevator Belt Fasteners

ตัวยึดสายพานลําเลียง 4B
For all applications

สําหรับการใชงานทุกรูปแบบ

The materials used in the construction of the standard SBR and 

NBR belting have been designed to suit the particular demands of 

an elevator belt:

• Greater strength and bolt holding achieved with fewer plies

• Greater strength with less belt weight

• Increased belt strength with fewer plies permits the use of 

smaller pulley diameters

• No belt rot - the textile carcass is unaffected by moisture

วสัดทุีน่าํมาใชทาํเปนโครงสรางในการติดตัง้สายพานมาตรฐาน SBR และ NBR 
ไดถกูออกแบบมาใหเหมาะกับความตองการของสายพานลําเลียงโดยเฉพาะ

• มีความแข็งแกรงมากกวาและยึดสลักไดงายดายดวยจํานวนชั้นที่นอยกวา
• มีความแข็งแกรงมากกวาดวยสายพานท่ีมีนํ้าหนักเบา
• เพิ่มความแข็งแกรงของสายพานดวยจํานวนเสาที่นอยกวาในการใชรอกที่มี
เสนผานศูนยกลางขนาดเล็กกวา

• ไมมีการผุของสายพาน-ดวยโครงสรางทอจากวัสดุที่ไมมีผลกระทบโดน
ความชื้น

FREE Technical Support
and Design Service

ฟรี บริการออกแบบและ
ใหขอมูลทางเทคนิค



Low Stretch Laminated 
Elevator Belt

4B elevator belting is of laminar construction, to

give high impact resistance coupled with low

stretch at working tension.

The EP carcass comprises a woven textile

construction having low stretch polyester fabric

warp (along its length) and impact resistant

polyamide fabric weft (across the width).

The low stretch characteristics of the belt are

achieved using the high strength textile fabric

which is pre-tensioned during the manufacturing

process. This process limits the maximum stretch

in the belt, at working strength, to 1.5%.

สายพานลําเลียงเคลือบชั้นวัสดุที่มี
การยืดตัวตํ่า
สายพานลําเลียง 4B มีโครงสรางเปนแผนชั้นบางๆ เพื่อความ
ทนทานตอการกระแทกพรอมกับการยืดตัวตํ่า สําหรับการทํางาน
ที่ตองใชสายพานที่มีความตึง
ตัวโครง EP ประกอบดวยโครงสรางที่ถูกถักทอดวยเสนใย
โพลีเอสเตอรในแนวยืน (ตามแนวยาว) ที่มีการขยายตัวตํ่า และ
ทนตอการกระแทกดวยเสนใยโพลีเอไมดที่ถักทอในแนวขวาง 
(ตามแนวกวาง)
ลักษณะของสายพานท่ีมีการยืดตัวตํ่าเปนผลสําเร็จมาจาก
การใชโครงสรางสิ่งทอที่ถูกทําใหตึงไวตั้งแตแรกเริ่มในระหวาง
กระบวนการผลิตซึ่งกระบวนการดังกลาวนี้ ทําใหสายพาน
สามารถขยายตัวจากการทํางานไดสูงสุดไมเกิน 1.5%

Strength per ply
ความแข็งแรงตอชั้น
Number of plies
จํานวนชั้น
Total Tensile Strength
แรงดึงสมบูรณ

Maximum Working Tension
(10:1 Safety Factor)
ความตึงสูงสุดขณะทํางาน
(เผื่อคาความปลอดภัย 10:1)
Top & Bottom Cover Thickness
ความหนาของชั้นหุมดานบน
และดานลาง
Belt Thickness
ความหนาสายพาน

Weight
นํ้าหนัก
Minimum Pulley Ø
เสนผานศูนยกลางรอกขนาดเล็กสุด

Max. Bucket Projection
ความกวางปากกะพอสูงสุด
- Light Materials e.g. cereals
- วัสดุเบา เชน ธัญพืช
- Industrial Materials
- วัสดุอุตสาหกรรม

LOW STRETCH ELEVATOR BELTING -

ABRASION RESISTANT
สายพานลําเลียงที่มีการยืดตัวตํ่า-ทนตอการขัดถู

Higher Strength Belts - EP1000 - EP2000 kN/m available on request

เรามีสายพานที่มีความแข็งแรงเหนือกวา - EP1000 - EP2000 kN/m 
ซึ่งสามารถจัดหาใหลูกคาไดตามความตองการ

Temperature Range -20°C to +70°C /

ชวงอุณหภูมิการใชงาน -20 ถึง +70 องศาเซลเซียส

Type / ชนิด
Low Stretch Laminated
Elevator Belt

Technical Specifications

Applications: For fat and oil free products up 

to 70°C

Covers: SBR Styrene Butadiene Rubber

Carcass: Polyester fabric warp and 

polyamide fabric weft plies (EP) 

separated by 0.3mm thick 

synthetic rubber laminates of 

SBR

Temperature Range: -20°C to +70°C

Standard: Manufactured to BS 490, 

DIN 22102 and DIN 22104 

standard

สายพานลําเลียงเคลือบชั้นวัสดุ
ที่มีการยืดตัวตํ่า

รายละเอียดทางเทคนิค

การใชงาน: สําหรับผลิตภัณฑที่ไมมี
องคประกอบของไขมันและ
นํ้ามันที่อุณหภูมิไมเกิน 
70 องศาเซลเซียส

เกราะหุม: ยางสไตรีนบิวตะไดอีน

โครง: โพลีเอสเตอรที่ทอแนวยืน 
และโพลีเอไมดทอในแนวขวาง 
(EP) คั่นดวยชั้นยาง SBR 
สังเคราะหหนา 0.3 มม.

ชวงอุณหภูมิ: -20 ถึง +70 องศาเซลเซียส

มาตรฐาน: ผลิตตามมาตรฐาน BS 490, 
DIN 22102 และ DIN 22104



สายพานลําเลียงเคลือบชั้นวัสดุที่มี
การยืดตัวตํ่า
ทําจากวัสดุ NBR ไนไตรดเพื่อความทนทานนํ้ามันและ
ไขมันในระดับดีเยี่ยมเหมาะสําหรับผลิตภัณฑซึ่งมีนํ้ามัน
หรือไขมันที่มีอุณหภูมิสูงไมเกิน 80 องศาเซลเซียส

Low Stretch Laminated
Elevator Belt

Technical Specifications

Applications: For products containing oils and 

fats up to 80°C

Covers: NBR 100% Nitrile Butadiene 

Synthetic Rubber

Carcass: Polyester fabric warp and 

polyamide fabric weft plies (EP) 

separated by 0.3mm thick

synthetic rubber laminates of

100% Nitrile

Temperature Range: -20°C to +80°C

Standard: Manufactured to BS 490,  

DIN 22102 and DIN 22104 

standard

สายพานลําเลียงเคลือบชั้นวัสดุ
ที่มีการยืดตัวตํ่า

รายละเอียดทางเทคนิค

การใชงาน: สําหรับผลิตภัณฑที่มีนํ้ามันเปน
องคประกอบที่อุณหภูมิไมเกิน 
80 องศาเซลเซียส

เกราะหุม: ยาง NBR ไนไตรดบิวตะไดอีน
สังเคราะห 100%

โครง: โพลีเอสเตอรที่ทอแนวยืน 
และโพลีเอไมดทอในแนวขวาง 
(EP) คั่นดวยชั้นยางไนไตรด
สังเคราะห 100% หนา 0.3 มม.

ชวงอุณหภูมิ: -20 ถึง +80 องศาเซลเซียส

มาตรฐาน: ผลิตตามมาตรฐาน BS 490, 
DIN 22102 และ DIN 22104

Strength per ply
ความแข็งแรงตอชั้น
Number of plies
จํานวนชั้น
Total Tensile Strength
แรงดึงสมบูรณ

Maximum Working Tension
(10:1 Safety Factor)
ความตึงสูงสุดขณะทํางาน
(เผื่อคาความปลอดภัย 10:1)
Top & Bottom Cover Thickness
ความหนาของชั้นหุมดานบน
และดานลาง
Belt Thickness
ความหนาสายพาน

Weight
นํ้าหนัก
Minimum Pulley Ø
เสนผานศูนยกลางรอกขนาดเล็กสุด

Max. Bucket Projection
ความกวางปากกะพอสูงสุด
- Light Materials e.g. cereals
- วัสดุเบา เชน ธัญพืช
- Industrial Materials
- วัสดุอุตสาหกรรม

Type / ชนิด

Low Stretch Laminated 
Elevator Belt

NBR Nitrile provides good resistance to oil and fat.

Suitable for products containing oils and fat up to

80°C.

LOW STRETCH ELEVATOR BELTING -

OIL RESISTANT
สายพานลําเลียงที่มีการยืดตัวตํ่า-ทนนํ้ามัน

Temperature Range -20°C to +80°C /

ชวงอุณหภูมิการใชงาน -20 ถึง +80 องศาเซลเซียส



สายพานทนไฟ ปองกันไฟฟาสถิตย 
และทนนํ้ามัน มาตรฐาน ISO 
340/284
แนะนําสําหรับการติดตั้ง/ใชงานในที่เสี่ยงตอการเกิด
อัคคีภัยและการระเบิด เหมาะกับการใชในงานลําเลียง
ธัญพืชที่มีองคประกอบของนํ้ามันในระดับปานกลาง 
เชน ถั่วเหลือง

Temperature Range -20°C to +80°C /

ชวงอุณหภูมิการใชงาน -20 ถึง +80 องศาเซลเซียส

ISO 340/284 Flame retardant,
anti-static and oil resistant belt

Technical Specifications

• Flame retardant ISO 340/EN20340 (DIN

20340)

• Anti-static ISO 284/EN20284 (DIN 20284)

• Moderate resistance to vegetable and animal

oil

• Temperature range: -20°C to +80°C

• Shore hardness: 65 +/- 5

• Abrasion resistance ISO 4649 NFT 46012

DIN 53516 135mm3

สายพานทนไฟ ปองกันไฟฟาสถิตย 
และทนนํ้ามัน มาตรฐาน ISO 340/284

รายละเอียดทางเทคนิค

• ทนไฟตามมาตรฐาน ISO 340/EN20340 
(DIN 20340)

• ปองกันไฟฟาสถิตย ตามมาตรฐาน ISO 
284/EN20284 (DIN 20284)

• ทนตอนํ้ามันพืชและสัตวไดในระดับพอใช

• ชวงอุณหภูมิ: -20 ถึง +80 องศาเซลเซียส

• ความแข็งแบบ Shore: 65+/-5

• ทนตอการขัดถูตามมาตรฐาน ISO 
4649 NFT 46012, DIN 53516 135 mm3

Number of plies
จํานวนชั้น
Total Tensile Strength
แรงดึงสมบูรณ
Maximum Working Tension
(10:1 Safety Factor)
ความตึงสูงสุดขณะทํางาน
(เผื่อคาความปลอดภัย 10:1)
Top & Bottom Cover Thickness
ความหนาของชั้นหุมดานบน
และดานลาง
Belt Thickness
ความหนาสายพาน

Weight
นํ้าหนัก
Minimum Pulley Ø
เสนผานศูนยกลางรอกขนาดเล็กสุด

Type / ชนิด

FLAME RETARDANT, ANTI-STATIC

AND OIL RESISTANT BELT

สายพานทนไฟ ปองกันไฟฟาสถิตย
และทนนํ้ามัน

ISO 340/284 Flame retardant,
anti-static and oil resistant
belt

Recommended for use in equipment/installations

where there is a risk of fire or explosion. Suitable for

handling cereals and products with moderate levels

of oil, such as soya.



ทนไฟ/ทนนํ้ามันรอนตามมาตรฐาน 
ISO 340/284
สายพานชนิดพิเศษที่ผสมผสานดานความคงทนตอไขมัน 
นํ้ามัน และกระบวนการท่ีมีอุณหภูมิสูงกวาถึง 120 องศา
เซลเซียสในสภาพแวดลอมการทํางานที่มีความชื้นเปน
ประจํา
สายพานชนิดนี้มีจุดประสงคพิเศษเพื่อแกปญหาการใชงาน
ในกระบวนการลําเลียงถั่วเหลือง การใหอาหารวัวควาย 
เมล็ดเร็พ และไขมันที่อุณหภูมิสูง

Temperature Range -20°C to +120°C /

ชวงอุณหภูมิการใชงาน -20 ถึง +120 องศาเซลเซียส

Thickness 
ความหนา

(mm)

Belt 
สายพาน

Weight
นํ้าหนัก
(kg/m2)

Minimum Pulley Ø
เสนผานศูนยกลางรอกขนาดเล็กสุด

(mm)

Hot oil / fire resistant
ISO 340/284

Technical Specifications

• Product Norm: DIN 22102 ETGX

• E = anti-static DIN 22104

• T = heat resistant to 120°C for fatty products

• G = both covers and textile plies resistant to

mineral, animal and vegetables oils and fats,

low concentrations of acids, lyes and water

resistant

• X = good abrasion resistance

• K = flame retardant DIN 22103K - ISO

340/EN 20340

• Elongation at maximum recommendation

working load - 1.5-2.0%

ทนไฟ/ทนนํ้ามันรอนตามมาตรฐาน 
ISO 340/284

รายละเอียดทางเทคนิค

• มาตรฐานผลิตภัณฑ: DIN 22102 ETGX

• E = ปองกันไฟฟาสถิตย DIN 22104

• T = ทนความรอนสูงถึง 120 องศาเซลเซียส
สําหรับผลิตภัณฑที่มีไขมันเปนองคประกอบ

• G = ทั้งวัสดุหุมและเสนใยที่ถักทอสามารถทน
ตอแรธาตุ นํ้ามันสัตว พืชและไขมัน กรดเจือจาง 
สารละลาย และนํ้า

• X = ทนตอการขีดขวนไดดี

• K = ทนไฟ DIN 22103K-ISO 340/EN 20340

• การยืดตัวของสายพานสูงสุดที่แนะนําควรอยูใน
ชวง -1.5 - 2.0%

Hot oil / fire resistant
ISO 340/284

This special belt offers resistance to the combination 

of fats and oils and higher processing temperature up 

to 120°C in often humid working environments.

The belt is specially aimed at solving high 

temperature problems in processing of soya beans, 

cattle feed, rape seed and fat processing.

HOT OIL AND FIRE RESISTANT BELT สายพานทนไฟและทนนํ้ามันรอน



สายพานขาวคุณภาพอาหาร
สายพานขาวคุณภาพอาหาร NBR, FDA, PLY ถูก
ออกแบบมาสําหรับใชในอุตสาหกรรมอาหารโดยเฉพาะ

สายพานชนิดนี้มีความพิเศษตรงที่สามารถทนตอนํ้ามัน
และไขมันไดเปนอยางดีอีกทั้งยังสามารถตอบโจทย
สําหรับความกังวลเรื่องการสัมผัสกันของชิ้นสวนของ
สายพานกับเนื้ออาหาร

เปนที่นิยมกันอยางแพรหลายกับกระบวนการเก่ียว
กับขาว แปงโม ผลิตภัณฑนมอบแหง เกลือ นํ้าตาล และ
ผงซักฟอก เปนตน

NBR - WHITE NITRILE - FDA

สายพานขาวคุณภาพอาหาร

รายละเอียดทางเทคนิค

โครงสรางทํามาจากโพลีเอสเตอร/โพลีเอไมดทอดวย
ลักษณะทําใหมีการยืดตัวตํ่า

• ชวงอุณหภูมิการใชงาน -20 ถึง +80 องศาเซลเซียส

• ทนกรดและสารละลายเจือจาง

• มาตรฐานการรับรองจาก FDA USDA section 
21-177-2600, DIN 22102 EGA

• E = ปองกันไฟฟาสถิตย DIN 22104

• G = ทนตอไขมัน

• A = คุณภาพอาหาร

• มีการยืดตัว 2.0% ที่ภาระงานสูงสุด

Type / ชนิด

White food quality belt

NBR, FDA, PLY, White Food Quality belts are 

designed for use in the food industry.

This belt quality has very good oil and fat resistance 

and meets the requirements for components in 

contact with food stuffs.

Used widely with rice processing, flour mills, dry milk 

products, salt, sugar and detergents etc.

Temperature Range -20°C to +80°C /

ชวงอุณหภูมิการใชงาน -20 ถึง +80 องศาเซลเซียส

Number of plies
จํานวนชั้น
Total Tensile Strength
แรงดึงสมบูรณ
Maximum Working Tension
(10:1 Safety Factor)
ความตึงสูงสุดขณะทํางาน
(เผื่อคาความปลอดภัย 10:1)
Top & Bottom Cover Thickness
ความหนาของชั้นหุมดานบน
และดานลาง
Belt Thickness
ความหนาสายพาน
Weight
นํ้าหนัก
Minimum Pulley Ø
เสนผานศูนยกลางรอกขนาดเล็กสุด

White food quality belt

Technical Specifications

Constructed with Polyester/Polymide plies with 

low elongation characteristics.

• Temperature Range -20°C to +80°C

• Resistant to acids and lyes in low 

concentration

• Approved FDA USDA section 21-177-2600,

DIN 22102 EGA

• E = Anti-static DIN 22104

• G = Fat resistant

• A = Food quality

• Elongation at maximum working load 2.0%

NBR - WHITE NITRILE - FDA



EPDM800/4 3+3 T150

Type T150 high heat belt

Suitable for applications in elevators handling 
products of up to 150°C and short peaks of 180°C.

Used in the cement, coal, dry chemicals, fly ash 
industries. Use special 3+3 covers to prevent heat 
reaching the carcass.

For further advice contact technical department.

สายพานความรอนสูงชนิด T150
เหมาะสําหรับการลําเลียงผลิตภัณฑที่มีอุณหภูมิสูงถึง 
150 องศาเซลเซียส และสามารถทนอุณหภูมิไดสูงสุด 
180 องศาเซลเซียสสําหรับการใชงานในชวงเวลาสั้นๆ

ใชไดดีกับอุตสาหกรรมปูนซีเมนต ถานหิน สารเคมีแหง
เถาลอย ซึ่งใชการหุมแบบพิเศษ 3+3 เพื่อปองกันไมให
ความรอนเขาถึงตัวโครงสราง

ติดตอแผนกทางเทคนิคเพื่อขอคําปรึกษาเพิ่มเติม

Temperature Range -20°C to +150°C /

ชวงอุณหภูมิการใชงาน -20 ถึง +150 องศาเซลเซียส

Type T150 high heat belt

Technical Specifications

Product Norm: DIN 22102 ETY

• E = anti-static DIN 22104

• T = heat resistant up to 150°C, EPDM covers 

and plies resistant to mineral oils at low 

temperatures, resistant to acids and lyes in 

low concentrations

• Y = good abrasion resistance according to 

DIN 53516

• Elongation at maximum recommended 

working load 2.5% at high temps

สายพานความรอนสูงชนิด T150

รายละเอียดทางเทคนิค

มาตรฐานผลิตภัณฑ: DIN 22102 ETY

• E = ปองกันไฟฟาสถิตย DIN 22104

• T = ทนความรอนไดสูงสุด 150 องศาเซลเซียส
ดวยวัสดุหุมที่ทําจาก EPDM และวัสดุทอที่ทนตอ
นํ้ามันแรที่อุณหภูมิตํ่า, ทนกรด และสารละลาย
เจือจาง

• Y = ทนตอการขัดสี ตามมาตรฐาน DIN 53516

• การยืดตัวที่ภาระการทํางานสูงสุดที่อุณหภูมิสูง
แนะนําเทากับ 2.5% 

Type 
ชนิด

Thickness 
ความหนา

(mm)

Weight
นํ้าหนัก
(kg/m2)

Minimum Pulley Ø
เสนผานศูนยกลางรอกขนาดเล็กสุด

(mm)

HIGH HEAT BELT สายพานความรอนสูง



Steel web elevator belt

Technical Specifications

For tall, high tonnage industrial elevators. Steel cord 

keeps belt stretch to a minimum.

• Strength - up to 2,500 kN/m

• Covers 3 + 3 or 4 + 4

• Elongation at maximum working load 0.5%

• Temperature resistant up to 130°C continuous

• Anti static

• Bolt holes to customer specification

สายพานใยเหล็ก
รายละเอียดทางเทคนิค

สําหรับการลําเลียงวัสดุที่มีนํ้าหนักมากขึ้นไปยังที่สูงซึ่ง
เสนใยเหล็กจะยังคงรักษาสภาพใหสายพานมีการยืดตัว
ไดนอยที่สุด
• ความแข็งแรง-สูงสุด 2500 kN/m
• การหุม 3+3 หรือ 4+4
• มีการยืดตัว 0.5% ที่ภาระงานสูงสุด
• ทนอุณหภูมิอยางตอเนื่องไดสูงสุด 130 องศาเซลเซียส
• ปองกันไฟฟาสถิตย
• รูสลักเจาะไดตามความตองการของลูกคา

* On special order

* For textile belts, use only BC1.

* สําหรับสายพานทอ ใชกับ BC1 เทานั้น

Steel Web 
ใยเหล็ก

Other types on demand:
Type 1 - highly abrasion resistant with a maximum service 

temperature of 100°C

Type 2 - abrasion resistant with a maximum service temperature 

of 130°C. Continuous short peaks at 150°C

Type 3 - oil and fat resistant, anti static and flame retardant 

ISO 340

มีชนิดอื่นๆ ตามตองการ
ชนิด 1- ทนตอการขัดสีไดดีที่การทํางานสูงสุด 

100 องศาเซลเซียส
ชนิด 2- ทนตอการขัดสีพรอมกับทํางานไดที่อุณหภูมิสูงสุด 

130 องศาเซลเซียสและทนอุณหภูมิไดสูงสุด 
150 องศาเซลเซียสไดอยางตอเนื่องในชวงสั้นๆ

ชนิด 3- ทนนํ้ามันและไขมัน ปองกันไฟฟาสถิตยและทนไฟ 
ISO 340

Covers
การหุม
(mm)

Belt thickness 
ความหนาสายพาน

(mm)

Minimum Pulley Ø
เสนผานศูนยกลางรอก

ขนาดเล็กสุด
(mm)

Approx weight
นํ้าหนักโดยประมาณ

(kg/m2)

Hightensilebolt

สลักทนแรงดึงสูง

Carcass

โครง
Steel Extra heavy duty cable
clamp for high tensile belt 

แคลมปเหล็กยึดสายพาน
ชนิดแข็งแรงทนทานพิเศษ
สําหรับสายพานแรงดึงสูง

STEEL WEB BELT

4B BELT FASTENERS CLAMP FOR 

STEEL WEB BELTS

สายพานใยเหล็ก

แคลมปยึดประกบสายพาน 4B 
สําหรับสายพานใยเหล็ก

Standard range
ชวงมาตรฐาน

Bolt/สลัก M16 Bolt/สลัก M16 Bolt/สลัก M16 Bolt/สลัก M16



BELT FASTENERS / ตัวยึดประกบสายพาน
4B GRIPWELL FASTENER
LIGHT DUTY FASTENER

• For elevator belts up to 630 kN/m and up 
to 7.0mm max. thickness

• Vice grip between serrated jaws

• For longer joints use 2 fasteners of equal 
length per joint. e.g. 2 x 150mm Gripwell 
fasteners for a 300mm wide belt

ตัวยึดประกบสายพาน 4B 
Gripwell
ตัวยึดสายพานชนิดเบา
• สําหรับสายพานลําเลียงหนาสูงสุด 

7.0 มม. และรองรับแรงสูงสุด 630 kN/m 
• หนีบยึดสายพานอยูระหวางตัวหนีบที่มี
ลักษณะเปนรองฟน

• สําหรับการเชื่อมตอรอยยาวใชตัวยึดขนาด
เทากัน 2 ตัวที่มีขนาดรวมเทากับระยะการ
ประกบสายพาน เชน ใชตัวยึด Gripwell 
2 x 150 มม. สําหรับสายพานหนากวาง 
300  มิลลิเมตร

SUPERGRIP SYSTEM

• Easy to fi t modular system of 50mm 
segments

• 4 versions available for belts up to 1250 
kN/m without thickness limitation

• Each assembly comprises 2 half joints, 
high tensile bolt & self-locking nut

• With standard nylon nuts - max temp. 
80º C, for temp. 80º C+ specify 
Philidas nuts

• Available in stainless steel

ระบบยึดหนีบแบบพิเศษ

• เขากับระบบไดงายดวยชิ้นสวนที่มีขนาด 50 มม.
• มีทั้งหมด 4 รูปแบบใหเลือกตามความแข็งแรง
ของสายพานสูงสุด 1250 kN/m โดยไมจํากัด
ความหนา

• ชิ้นสวนแตละชุดประกอบดวยเดือยตอแบงครึ่ง 
2 ตัว สลักทนแรงดึงสูง และนอตยึดสลัก

• With standard nylon nuts - max temp. 80º C, 
for temp. 80º C+ specify Philidas nuts

• มีชนิดที่ทําจากสแตนเลสสตีล

Belt Strength - 500kN/m max. 
ความแข็งแรงสายพาน 
Weight นํ้าหนัก - 0.5Kgs
M14 Bolts สลัก

Belt Strength - 800kN/m max. 
ความแข็งแรงสายพาน 
Weight นํ้าหนัก - 0.81Kgs
M14 Bolts สลัก

Belt Strength - 1000kN/m max. 
ความแข็งแรงสายพาน 
Weight นํ้าหนัก - 0.85Kgs
M14 Bolts สลัก

Belt Strength - 1250kN/m max. 
ความแข็งแรงสายพาน 
Weight นํ้าหนัก - 1.83Kgs
M16 Bolts สลัก

Bespoke belt clamps available for belts over 1250kN/m. Contact 4B’s

technical department.

สามารถจัดหาไดตามความตองการของลูกคาสําหรับแคลมปหนีบสายพาน
ทนภาระงานเกินกวา 1250 kN/m ติดตอแผนกเทคนิคของ 4B

Example of joint using 3 Supergrips 

on a belt of 150 to 195mm wide. 

25mm minimum belt projection for 

all sizes.

ตัวอยางการเชื่อมตอดวย Supergrip 
3 ตัว บนสายพานขนาดความกวาง 
150 ถึง 190 มิลลิเมตร สวนของ
สายพานตองยื่นเลยออกมาอยางนอย 
25 มิลลิเมตร สําหรับทุกๆ ขนาด



4B catalogues also available: 
แคตตาล็อกอื่นๆ ของ 4B:

 Bolts สลัก

 Buckets กะพอ

 Chains โซ

 Electronics อุปกรณอิเล็กทรอนิกส


