ALLGUARD FX
corrente transportadora

R E S I S T E N T E A O D E S G A S T E PA R A A M Á X I M A V I D A D A C O R R E N T E

ALLGUARD FX
A VA N TA G E M D A A L L G U A R D
A corrente transportadora ALLGUARD FX é desenhada para aumentar a vida da corrente e melhorar o manuseio do produto.
Especialmente em aplicações onde os transportadores correm em contato com as guias laterais ou placas de transferê ncia Usando
elos resistentes ao desgaste que guardam e protegem os lados da corrente, as correntes ALLGUARD correm em contato direto
com as guias, protegidas do desgaste da cabeça do pino que pode destruir as correntes comuns. A proteção ALLGUARD pode ser
colocada de ambos os lados de uma corrente, ou apenas em um lado, dependendo da preferê ncia do cliente.
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Nota: As fotos mostram os elos do estilo multiguias

COMO FUNCIONA
As correntes típicas contê m pinos que se estendem para fora dos lados da corrente (figura 3). As extremidades desses pinos, que
tem a cabeça formada ou rebitada para manter a corrente montada, são vulnerá veis ao desgaste e podem ser decepadas quando
entram em contato com as guias ou placas de transferê ncia. Com o tempo, o desgaste pode ser severo ao ponto de causar a falha
da corrente . Os operadores podem tentar evitar esse problema criando um espaço entre a corrente e a placa de transferê ncia.
Em alguns casos essa folga pode interferir com a passagem suave das peças através da corrente. A corrente ALLGUARD elimina esses
problemas das correntes típicas. Conforme é mostrado na Figura 1 e na 2, os elos laterais especiais da ALLGUARD encerram
as cabeças dos pinos e as protegem contra o desgaste do pino e o cisalhamento. Isso permite que a corrente possa ser operada
em contato direto com as guias laterais ou placas de transferê ncia, eliminando folgas que podem evitar a transferê ncia suave do
produto.
FIGURA 3 Corrente Transportadora Tipica
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Ramsey Products tem desenhado e fabricado corrente silenciosa por mais de 80 anos. Hoje nós
continuamos compromissados em abastecer os nossos clientes com a maior seleção mundial de corrente
silenciosa de alta qualidade, serviço inigualável e preços competitivos. Estamos ansiosos para colocar a
nossa experiência e conhecimento para trabalhar para você. Para mais informações, favor entrar em
contato com um representante de vendas da Ramsey. Ficaremos felizes em discutir a sua aplicação e
fornecer a você uma cotação livre de riscos.

CORRENTES COM GUIAS MÚLTIPLAS, GUIA CENTRAL E GUIA LATERAL
As correntes ALLGUARD FX estão disponíveis para substituir quase todas as correntes com guia lateral, guia central e
multiguias. O desenho das proteções FX usado em cada um dos estilos de corrente (vide abaixo) difere ligeiramente a fim de
proporcionar a melhor adaptação com as engrenagens existentes e com as dimensões da placa de desgaste. As correntes
podem ser escolhidas para trabalharem com engrenagens existentes, de maneira que não seja necessário fazer-se nenhuma
modificação. Todas as correntes FX podem ser polidas para proporcionar um acabamento superficial suave.

CORRENTE MULTIGUIAS

CORRENTE COM GUIA CENTRAL

CORRENTE COM GUIA LATERAL
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COMO PEDIR
Pedindo a FX pela primeira vez: Forneça-nos o número da peça, ou a sua descrição, da corrente que você
normalmente compra, e a sua preferê ncia dos elos de proteção seja em um lado ou nos dois lados da corrente.
Nós então forneceremos uma corrente FX acabada que tem a mesma largura, tipo de guia, e a distância da
guia que você está acostumado a comprar.

Precisa de ajuda? Entre em contato com a Ramsey para assistê ncia adicional.

Opções de Pedido: As correntes ALLGUARD estão disponíveis com um passo de ½” e podem ser pedidas
para encaixar na largura, comprimento e estilo exigidos para a maioria dos
sistemas de transporte. As correntes estão disponíveis com as guardas
ALLGUARD em um ou nos dois lados da corrente. Outras opções da
corrente incluem: construção somente de elos e elos com espaçadores
bem como polimento da superfície.
Ramsey fabrica engrenagens para o acionamento de todas as
correntes ALLGUARD. Todas as engrenagens são
tratadas termicamente para assegurar a
maxima resistê ncia ao desgaste e podem
ser pedidas com furos padrão ou
usinadas de acordo com as suas
especificações exatas.
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