
CONTIFLEX® EP
Текстилна транспортна
лента за транспортиране 
на широка гама товари

Conveyor Belt Group



CONTIFLEX® EP 
текстилна транспортна лента с 
епоксиден пласт

Non-stop belts 
Non-stop service 
ContiTech

Keep on running

ContiTech Conveyor Belt Group

Ние сме производители на транспортни ленти, подсилени с текстилна тъкан или стоманени 

нишки, специални продукти, както и резервни части. Нашите ленти намират приложение в 

минната промишленост, машиностроенето и много други индустрии. Заводът ни в Northeim е 

един от най-модерните по рода си, което гарантира постоянно високо качество на продукцията. 

Всяка поръчка преминава през нашата програма за обслужване на клиенти, включваща 

полезни съвети при планирането и изграждането на инсталацията, иженеринг, монтаж на 

лентата, пускане в експлоатация на поточната линия, както и поддържането й на място.



Прецизност и дълъг живот при най-тежки 

експлоатационни условия

Текстилните транспортни ленти с епоксиден пласт 

CONTIFLEX® са подходящи за експлоатация при 

най-тежки работни условия, благодарение на 

специалния си дизайн. Лентата притежава отлична 

защита срещу разкъсване и оптимално сцепление 

между отделните слоеве. Лентата CONTIFLEX® EP 

със срязани или с гумени краища е лесна за 

оформяне и гарантира дълъг експлоатационен 

живот, дори при работа с малки ролки. Използването 

на качествени материали  и най-съвременни 

производствени технологии, гарантират минимално 

удължаване на лентата, в следствие на възникнали 

напрежения по време на експлоатация.

Различни размери по индивидуални поръчки

Лентата CONTIFLEX® EP се произвежда със 

стандартна ширина 3200 мм  (с надлъжни шевове) и 

5600 мм, в зависимост от дебелината и дължината 

й. Дебелината на повърхностния слой може да бъде 

избран в зависимост от предназначението. 

Тегло: за да определите приблизителното тегло на 

лентата, съберете теглото на подсилващия слой с 

1,1 кг/м2 за мм от повърхностния слой.

Продуктова гама

	 	 Дебелина на   Тегло на Препоръчителен минимален  
подсилващия слой подсилващия слой диаметър на ролката

2 - пластова лента ? в мм  в кг/м2  в мм

CONTIFLEX® EP 315/2  1.9  2.5  200

400/2  2.3  2.8  250

500/2  2.9  3.0  315

630/2  3.3  4.1 400

800/2  4.0  4.6  500

3 - пластова лента

CONTIFLEX® EP 500/3  3.0  3.6  400

630/3  3.6  4.1 500

800/3  4.5  4.4  500

1000/3  5.1  6.1  630

1250/3  6.2  6.8  800

4 - пластова лента ?

CONTIFLEX® EP 630/4  4.1  4.7  500

800/4  4.9  5.4 630

1000/4  6.1  5.8  800

1250/4  7.0  8.0  800

1600/4  8.5  9.0  1000

5 - пластова лента ?

CONTIFLEX® EP 800/5  5.2  5.9  630

1000/5  6.2  6.7  800

1250/5  7.7  7.2  1000

1600/5  8.8  10.0  1000

2000/5  10.7  11.2  1250

Могат да се произведат и други типове по зазявка



Снаждане с висококачествени материали

Транспортните ленти CONTIFLEX® EP се 

произвеждат съгласно най-новите производствени 

технологии. Използват се най-висококачествените и 

екологично чисти суровини. Непрекъснатото развитие на 

технологичните процеси и уменията на персонала са 

още една гаранция за постоянното високо качество 

на нашите транспортни ленти.

Повърхностни слоеве с оптимални свойства

Лентите CONTIFLEX® EP, се предлагат с широка гама 

повърхностни слоеве, в зависимост от приложението.

Специфичните им свойства са достигнати на базата 

на интензивни изследвания и практически опит от страна 

на дивизията на Contitech, отговаряща за каучукови 

изделия.

Дължини за снаждане

мм  EP160  EP200  EP250 EP315  EP400

1 - стъпкови 200  250  250 300  300

2 - стъпкови 400  500  500 600  600

3 - стъпкови 600  750  750 900  900

4 - стъпкови 800  1000  1000 1200  1200

При скосяване за снаждане на La, е необходимо да се добави 30% от ширината на B.

Свойства на повърхностния слой

Обозначение		 DIN 22102  Специални   Сила на Разкъсване при Устойчивост на Твърдост
свойства разкъсване N/mm2    удължение %    абразия в мм3 по ShA

NQ  Y  UV устойчива 22  550 100  60

Conti extra  Y  UV устойчива  22  550 100  60

Conti extra  Y  лесно снаждане 23  500 100  60

ATRB  X  силно абразивоустийчива 28  550  90  60

AA W  силно абразивоустийчива 21  500 60  60

Conti XS  X устойчива на срязване 27  550 100  60

FW-K  K, Y огнеопорна 22  600 130  60

FW-S  S, Y огнеопорна 22  600 130  60

TDWN  трудно огъваема 23  450  150  75

Clean  не натрупва замърсители 18  400 50  75

Посочените величини са статистически

Дължина за снаждане

LA 
LV

3-пластова лента (2-стъпково снаждане)

B



Транспортните ленти CONTIFLEX®  са предназначени за 

транспортиране на различни материали в практически 

всички сектори на индустрията. В допълнение, към 

гамата транспортни ленти за транспортиране на 

нормални насипни товари, са добавени и ленти за 

транспортиране на горещи товари, за товари 

съдържащи минерални масла и греси, за пренос на 

товари по стръмни наклони и др.

Модерно производство и системи за контрол на 

качеството 

Транспортните ленти CONTIFLEX® EP се 

произвеждат съгласно най-новите производствени 

технологии. Използват се най-висококачествените и 

екологично чисти суровини. Непрекъснатото

развитие на технологичните процеси и уменията на 

персонала са още една гаранция за постоянното 

високо качество на нашите транспортни ленти.

Добре развитата програма за контрол на качестово, 

осигурява висококачествена продукция на всички 

етапи от проекта - от приемането на запитване - до 

доставката, съгласно ISO 9001. Клиенти по целия свят 

потвърждават качеството на нашите производствени 

процеси, продукти и обслужване.

Сервизни партньори

Contitech Transportbandsysteme GmbH предоставя по

целия свят услуги, изцяло ориентирани към клиента. 

Такива услуги са консултации, проектиране, 

изграждане, пускане в експлоатация и поддръжка на 

транспортната линия. Всички тези услуги се базират 

на дългогодишният опит при работата с транспортни 

ленти на сервизния екип на Contitech.

Тествани в широк кръг от приложения

ContiTech Transportbandsysteme GmbH доставя гамата транспортни ленти 

CONTIFLEX® с епоксиден слой която включва 2, 3, 4 и 5 - пластови 

ленти с различен дизайн и размери. Те са с практичен дизайн и са 

оборудвани с различни повърхностни слоеве, в зависимост от 

изискванията на различните сектори на индустрията:

q	Минна 

q Леярска

q Строителна

q  Добивна  

q Циментна	

q Производство на енергия

q Транспорт на насипни 

товари	

q Пясъчни кариери



www.contitech.de
www.contitech-online.com

Подразделение Транспортни Ленти

Пазарен сегмент 
Индустрия

Контакт 
ContiTech  
Transportbandsysteme GmbH D-37154 
Northeim, Германия

Телефон +49 5551 702-0 
E-mail: transportbandsysteme @cbg.contitech.de

Вашият местен партньор:

q

Подразделението Contitech 

на Continental Corporation е 

Ваш партньор в развитието 

и доставчик на 

висококачествено 

оборудване, функционални 

части и системи, за всички 

сектори на индустрията.

Благодарение на своето ноу-

хау при работата с каучук и 

пластмаса, Contitech 

допринася значително за 

техническия прогрес в 

индустрията.

Съдържанието на тази брошура е предназначено само за онформация. Отговорностите и задълженията на Contitech Rubber Industrial Kft.
относно продуктите, зависят от споразуменията, според които са продадени. Освен ако не е договорено друго в писмена форма, информацията
в тази брошура не е част от тези споразумения. Тази брошура не съдържа никакви гаранции за пригодност на продуктите на Contitech Rubber
Industrial Kft.. за определена цел или гаранции за качествата им. Contitech Rubber Industrial Kft. може да прави промени в продуктовата гама и
обслужването по всяко време, без предупреждение. Тази брошура осигурява само основна информация. До степента позволена от закона
Contitech Rubber Industrial Kft.не дава никакви гаранции, преки или косвени, и не поема никаква отговорност във връзка с използването на
информацията, съдържаща се в тази брошура. Информацията съдържаща се тук няма за цел да комерсиализира продуктите.
2011 Contitech Rubber Industrial Kft.Всички права запазени.W
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