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traNsPOrtaDOr HOriZONtaL

TRANSPORTADOR BI-DIRECIONAL

traNsPOrtaDOr iNCLiNaDO

TRANSPORTADOR PESCOÇO DE GANSO (Z)

traNsPOrtaDOr eM CaLHa

CONFiGUraÇÕes                                                                                                                                 
esteiras traNsPOrtaDOras 

de tração positiva
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VaNtaGeNs

  ÓtiMO FUNCiONaMeNtO

•	Não há risco de patinar em ambientes húmido e gordurosos
•	A esteira opera sem tensão, reduzindo a tensão nos componentes mecânicos do transportador : eixos, 

suportes e rolamentos
•	 Isenção do uso de esticador
•	Esteira leve
•	Operação silenciosa
•	Grande resistência à abrasão
•	Para cintos montados em pares, o acionamento positivo garante operação sincronizada
•	Dentes moldados na mesma faixa

As esteiras transportadoras homogêneas de acionamento positivo combinam todas as vantagens 
das esteiras modulares e esteiras transportadoras sólidas sem os problemas de higiene.

Fabricados em Poliuretano ou Elastômero de Poliéster adaptam-se a quase todos os 
transportadores e instalações em várias indústrias, e particularmente na indústria agroalimentar.

esteiras traNsPOrtaDOras 
de tração positiva

  NÍVeL MÁXiMO De HiGieNe

•	Qualidade Alimentar CE - FDA
•	Possibilidade de esteiras antimicrobianas
•	Esteira impermeável e à prova de apodrecimento
•	Limpeza fácil
•	Resistente a agressões químicas : produtos nocivos, solventes, óleos e gorduras
•	Possibilidade de instalar raspadores
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  reDUÇÃO DO risCO saNitÁriO

•	Diminuição do risco de desenvolvimento bacteriano
•	Ausência de trama têxtil, eliminando os riscos de desgaste
•	Nenhum risco de quebra das partes da esteira
•	Reduz a contaminação dos transportadores

VaNtaGeNs

esteira MODULar
esteira 

traNsPOrtaDOra 
HOMOGêNea

esteira De traÇÃO 
POsitiVa

Higiene e limpeza - + +
Flexibilidade e resistência ao choque - + +
Redução do consumo de água e detergentes - + +
Ausência de patinação + - +
Redução de peso da esteira - + +
Sem dispositivo esticador da esteira + - +
Redução de esforços + - +
Limpeza contínua aplicando raspadores - + +
Configuração em calha - + + 

   

  reDUÇÃO DOs CUstOs De PrODUÇÃO

•	Maior vida útil da esteira
•	 Limpeza	fácil,	rápida	e	eficaz	sem	a	necessidade	de	desmontar	a	esteira
•	Redução do consumo de detergentes e água na limpeza
•	Redução de custos de manutenção

esteiras traNsPOrtaDOras 
de tração positiva
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As nossas esteiras de transmissão positiva cumprem as normas internacionais mais rigorosas e 
ajudam a manter um nível ótimo de higiene para atender aos requisitos do HaCCP*, nos seguintes 
campos:

Aves Gado Peixes

Frutas VegetaisQueijos

Refeições prontasPadarias Produtos 
congelados

CaraCteristiCas

* HACCP: Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle.
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DeL/DriVe® POsitiVeBeLt® DeL/sYNC®

 Movimento positivo

Substitui as esteiras 
modulares

Orientação perfeita e centrada Posicionamento perfeito

Dentes em toda a largura da 
esteira

Opera sem tensão Opera sem tensão Opera com tensão

Fileira dupla de dentes Dentes centrados

Movimento positivo autocentrado Movimento síncrono

CaraCteristiCas
esteiras traNsPOrtaDOras 
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