Easy Conveyors Svenska
Kadriljvägen 58
252 86 Helsingborg

Telefon +46 (0)10-209 33 10
Telefax +46 (0)10-209 33 19
E-mail info@easy-conveyors.se

Konfigurera din transportör online:
www.easy-conveyors-se.solidcomponents.com
Steg 1 Gå till www.easy-conveyors-se.solidcomponents.com
Steg 2 Gå till System och CAD filer och välj din typ av transportör.
Steg 3 Gör dina val i konfiguratorerna och din transportör är snart klar.

Easy Conveyors Svenska
Bandtransportörer
Mat Top transportörer
Kedjetransportörer
Rullbanor
Transportörkomponenter

ECA

www.easy-conveyors.se

Bandtransportörer

Direkt mittdrift
Direktdrivning till ECA 30 & ECA 40 serierna

ECA 40 serien

Fördelarna

för er är uppenbara:

Ni tjänar på smarta produkter till bra priser.
Indirekt drivning till ECA 30 & ECA 40 serierna

De olika systemen tillverkas på ett sätt så att de alltid är enkla att
installera. Vi har ett ständigt fokus på att producera alla komponenter på ett kostnadseffektivt sätt samtidigt som de skall vara

E asy C onveyors

enkla att använda så vi minimerar montagetiderna.

är en marknadsledande

tillverkare av transportörsystem som t . ex . bandtransportörer ,
mat top transportörer , kedjetransportörer och rullbanor .

Easy Conveyors finns representerat i ett antal länder genom väl
utbildade lokala agenter. Detta betyder att ni alltid kan hitta en

Easy Conveyors koncept baseras på en lång erfarenhet av utveckling, tillverkning och implementation av trans-

lokal kontakt som kan hjälpa er med råd, tekniska frågor och

portörsystem. Vi har kombinerat vårt breda know-how från våra erfarna medarbetare med allt vi lärt oss genom

annan support. Om ni vill ha mer infomation om våra agenter,

alla år av att tillverka och installera transportörsystem för att garantera att ni får den bäst anpassade lösningen för

våra transportörsystem eller våra konkurrenskraftiga priser så

just ert behov.

gå in på www.easy-conveyors.se.

Vår idé är att alla våra system skall baseras på så få och enkla komponenter som möjligt för att förenkla allt från

Easy Conveyors använder en väl utvecklad användarvänlig

att hålla nere produktionskostnaderna av komponenterna till att förenkla montaget av dem.

internetteknologi som gör det enkelt för dig att ladda hem just

Detta resulterar i att ni alltid kan räkna med konkurrenskraftiga priser på era transportörer.

din transportörlösning i en mängd olika CAD format. Oavsett om
du använder AutoCAD, Solid Works Pro Engineering eller något
annat system så kan du ladda hem din lösning på ett ögonblick.

Våra Bandtransportörer finns i 3 olika storlekar:
ECA 30, med standardbredder från 100 till 400 mm
Sidostyrning

ECA 40, med standardbredder från 40 till 600 mm

Knife edge i ECA 40 serien

Fördelarna i kor thet :
• 	ECA 30 Transportörerna ECA 30 har en returrulle med
en diameter på 35 mm som gör den väl anpassad för
transport av mindre gods eller i trånga utrymmen.
• ECA 40 Transportörerna ECA 40 erbjuder två
alternativ, en returrulle på 15 eller 45 mm i olika
konfigurationer. Detta sortiment har ett bredare
användningsområde och lämpar sig för lite tyngre
laster.
• ECA 80 Transportörerna ECA 80 är våra riktiga
tungviktare. Med höga maximala lastkapaciteter,
bredder upp till 1200 mm och maximal längd på
16000 mm.

ECA 80, med standardbredder från 600 till 1200 mm

Indirekt mittdrift
ECA 80 serien

