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مقدمه 

همواره تولید کنندگان جهت افزایش تولید،نیازمند سیستم هایی با کارایی باالتر و تعمیرات کمتر می باشند.در این راستا 

جهت انتقال مواد پس از انقالب صنعتی ،اولین مرحله پیدایش سیستم نوار نقاله ایجاد گردید. 

از ویژگیهای سیستم نوار نقاله سرعت باال،ایمنی،نیروی انسانی کمتر،مقرون به صرفه بودن و ...می باشد.از جمله پر مصرف از ویژگیهای سیستم نوار نقاله سرعت باال،ایمنی،نیروی انسانی کمتر،مقرون به صرفه بودن و ...می باشد.از جمله پر مصرف 

ترین قطعات این سیستم ها،رولیک های این خطوط می باشد که اکثرا دارای جنس پایه فلزی می باشد که بر اساس شرایط 

از جمله رطوبت باال،مواد خورنده همانند منک،گوگرد،پتاس و ...دارای راندمان پایین بوده و به راحتی دچار  اقلیمی خاص 

ختریب و زنگ زدگی رولیک ها شده که منجر به برش وشکاف نوار نقاله گردیده و در نهایت باعث توقف سیستم نوار نقاله  

می شود. 

این مجموعه با توجه به وجود جتارب قالب سازی بیش از ۲ دهه در راستای قطعات پلیمری گام های بلندی برداشته وسیستم  دهه در راستای قطعات پلیمری گام های بلندی برداشته وسیستم 

انتقال مواد با رولیک پلیمری را در کشور عزیزمان اجرا و بومی سازی منوده است که با برند ROLL ARSES قابل ارایه به متامی 

صنایع فوالدی،پاالیشگاهی،سیمانی و ... می باشد. 

  -دارای وزن سبک نسبت به رولیک های فلزی ( ٪۶۰ کاهش وزن) 

  -مقاوم در مقابل گرد و غبار و رطوبت  

  - مقاومت در مقابل مواد شیمیایی (اسیدی و قلیایی )  

  -افزایش طول عمر نوار نقاله و کارکرد بدون آسیب به نوار نقاله 

  -کامال باالنس و پویا 

ROLL ARSES مزیت های رولیک های پلیمری

  -عدم نیاز به سرویس و تعمیر 

  -کاهش مصرف انرژی  

  -قابل تعویض در کمترین زمان 

  -قابل بازیافت و سازگار با محیط زیست 

  -ضد الکتریسیته ساکن 
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انواع رولیک های قابل ارایه 

-رولیک رفت 

-رولیک برگشت 

-رولیک ضربه گیر 

-رولیک راهنما 

واحد 
پلیمر 

تیم هاى تخصصى: 
تیم طراحى محصوالت، تیم طراحى سایت،تیم متالورژى، تیم تحقیق و توسعه،تولید،کنترل 

کیفیت، آزمایشگاه،قسمت خدمات و پشتیبانى، گروه فروش 

چارت: 

Sideway1,sarvestan1 ,phase2 ,industrial zone shahrkord, iran
TelFax:(+98 38) 33 33 93 94
Post code: 8813656387
info@rpptco.ir www.rpptco.ir

آدرس  : شهرکرد، شهرك صنعتى شهرکرد، فاز2 ، سروستان 1 ، فرعى 1 تلفکس : 94 93 33 33 (038) 
کدپستى : 8813656387
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