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CCSC-1H là hệ thống băng tải xích được
ứng dụng vận chuyển pallet hàng hóa
trong dây chuyền sản xuất của các nhà
máy công nghiệp.
Hệ thống vận hành đơn giản,dễ dàng bảo
trì,điều khiển linh hoạt.
Hệ thống có thể kết nối với các máy
chuyên dụng trong dây chuyền sản xuất
một cách đơn giản và nhanh chóng.

Các tính năng và ứng dụng:

Vận chuyển Pallet hàng

Tiết kiệm diện tích nhà xưởng.

Tiết kiệm chi phí vận chuyển.

Tiết kiệm thời gian vận chuyển.

Chế độ hoạt động linh hoạt với chế độ tay
(Hand mode) và chế độ tự động hoàn
toàn (Auto mode) với PLC SIMATC S71200.

Hệ thống cảm biến quang (photoelectric
sensors) giám sát hệ thống làm việc an
toàn và chính xác.

Có module nâng hạ để chuyển hướng
pallet khi cần thiết.

Động cơ truyền động hoạt động với điện
áp 3 pha 380V.

Thiết bị điều khiển hoạt động với bộ
nguồn Sitop siemens 24V, an toàn và
chất lượng

Chúng tôi có thể thiết kế chế tạo hệ thống băng tải ( Con lăn / Dây đai / Xích / Gầu ) theo từng
ứng dụng cụ thể phù hợp với quy trình sản xuất của từng nhà máy.

Thông số kỹ thuật:
Tải trọng:
Kích thước: D x R x C (mm)
Nguồn điện:
Vật liệu khung:
Xích:

Pallet ≤ 1500kg
1700 x 1350 x 550
3 pha, 380V
Thép sơn tĩnh điện
Sử dụng xích tiêu chuẩn DIN hoặc ANSI
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