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СИСТЕМА ОТ СКОБИ С НИТОВЕ И ПОДВИЖНА ВРЪЗКА 
 
 

 
Системата от скоби има специална патентована 
конструкция с вълнообразни задни краища, която 
осигурява нисък профил. Това значително намалява досега  
на скобите с чистачите за лентата и връщащите ролки. Така 
се намалява износването както на краищата на чистачите за 
ленти, така и на самите скоби и удължава 
експлоатационния срок на свръзката и съответно на 
лентата. 
 

 
 
Системата от скоби е предназначена за каучукови ленти, 
PVC ленти с плътен текстилен корд, както и износени 
ленти, при които не е подходяща вулканизация. 
Шахматното разположение на нитовете осигурява 
максимална стабилност, като нитовете преминават през 
нишките на лентата, без да ги повредят. 
 
 
 
 
Вълнообразен  
   заден край 
 

 
                                Отвор за наблюдение 

 
Нитовете се поставят бързо и удобно от горната страна 
на лентата, а отворът за наблюдение от вътрешната 
страна на всяка скоба спомага за правилен и качествен 
монтаж. 
 
 
Приложения: 

� Минна индустрия (въглища) 
� Дървообработка 
� Заводи за асфалт 
� Строителни и пътни съоръжения 

 
 



Таблица за избор на типа скоба с нитове и подвижна връзка 
 

Дебелина на 
лентата 

За ленти с механични 
характеристики на 

скобата до: 

Препоръчителен 
минимален диаметър на 

барабана  
(работно напрежение: 75-100% от 
характеристиката на лентата) 

Размер на 
скобата 

mm kN/m mm 
R2 3-10 60 125 
R5 6-11 79 230 

R5-1/2 8-15 114 300 
R6 10.5-17 140 450 

RAR6LP 8-18 140 450 
RAR8 10.5-17 263 450 

 
 
СКОБИ 
Предлагат се скоби изработени от следните видове метали:  

� Стомана 
� Неръждаема стомана серия 300 
� RustAlloy® 400 серия SS 
� RustAlloy® нисък профил 400 серия SS 

 
ОСИ 
Предлагат се различни видове оси за съответните размери на скобата: 

� Необвит армиран кабел – R2, R5 
� Необвит армиран неръждаем кабел – R2, R5, R5-1/2, R6, RAR6LP, RAR8 
� Необвит стоманен кабел – R2, R5, R5-1/2, R6, RAR6LP 
� Необвит армиран стоманен кабел - R5-1/2, R6, RAR6LP 
� Армиран кабел обвит с полиамид (nylon®) – R2, R5, R6, RAR6LP 
� Стоманен кабел обвит с полиамид (nylon®) – R2, R5 
� Неръждаем кабел обвит с полиамид (nylon®) – R2, R5 

    
 
 
НИТОВЕ 
Предлагат се нитове от стомана и неръждаема стомана тип 
430 за дебелина на лентата от 3 до 17 мм. Опаковки: кутия 
100 бр., 250 бр. и кофа 2000 бр. нитове. 
 

 
 
ИНСТРУМЕНТИ ЗА МОНТАЖ:  

� MSRT – за монтаж на R5, R5-1/2, R6, RAR6 
� MSRT8 – за монтаж на R6, RAR6, RAR8 
� SRTA – включва и инструмент SR-50 
� R2T – за монтаж на R2 

 


