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System podajników wibracyjnych Netter 
Seria LineDrive

Efektywne i równomierne podawanie 
P�aska, zwarta konstrukcja 
Budowa modu�owa 
Ma�e zu�ycie powietrza
Bardzo niski poziom ha�asu



System podajników wibracyjnych Netter 
Seria LineDrive

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NetterVibration Polska Sp. z o.o.
  Al. W. Korfantego 195 / 17
40�153 Katowice
Tel.  +48 32 2050947

www.NetterVibration.pl
info@NetterVibration.pl

NetterVibration
Fritz�Ullmann�Str. 9
55252 Mainz�Kastel
Tel. +49 6134 2901�0
Fax +49 6134 2901�33

www.NetterVibration.com
info@NetterVibration.com
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System podajników wibracyjnych LineDrive sk ada si  z nast puj cych elementów: 
rynna podajnika 
wykonana przez klienta 
lub zgodnie
z wymaganiami klienta, 

p yta monta owa 
(opcjonalnie),

jednostka nap dowa  
LineDrive,
nap dzana przez  
wibrator t okowy, 

p yta podstawy 
(opcjonalnie).

Podajnik LineDrive rynna p yta monta owa jednostka nap dowa p yta podstawy

Zastosowanie 
System LineDrive przeznaczony jest do 
efektywnego poziomego transportu materia ów 
sypkich. P aska konstrukcja (wysoko
nap du 6,5 cm) umo liwia jego zastosowanie 
w warunkach ograniczonej przestrzeni.  
Budowa i zasada dzia ania
Tradycyjne uk ady podajników wibracyjnych 
dzia aj  na zasadzie podrzutu - podawany 
materia  przemieszcza si  do przodu 
krótkimi skokami po parabolicznych torach. 
W przypadku systemu LineDrive materia
lizga si  po powierzchni rynny. Jest to 

mo liwe dzi ki zastosowaniu pneumatycznego 
nap du liniowego. Wydajno  podawania 
reguluje si  poprzez zmian  ci nienia 
powietrza zasilaj cego, stosownie do 
w asno ci podawanego materia u.
Po czenie wi kszej ilo ci nap dów 
LineDrive pozwala na wi ksze obci enie
rynny.  
Poza wersjami standardowymi LineDrive
oferujemy równie  wersje specjalne, 
dostosowane do wymaga  Klienta. Wszystkie 
podzespo y mog  by  zamawiane oddzielnie. 

P yty monta owe
P yty monta owe s u  do mocowania 
rynien podajnika do powierzchni jednostki
nap dowej iáåÉDrive.
P yty podstawy 
P yty podstawy s u  do kompensacji 
nierówno ci pod o a i zapobiegaj
napr eniom w jednostce nap dowej
iáåÉDrive.=
Dopuszczalne warunki pracy 
Czynnik roboczy: 
Spr one powietrze lub azot (filtr 5 m), 
zalecane z mg  olejow
Optymalne ci nienie robocze:
2 bar 
Temperatura otoczenia: 
od 5oC do 60oC
Ci ar bez rynny: 
2,7 kg 
Firma NetterVibration oferuje osprz t
niezb dny do monta u, instalacji i 
sterowania wibratorów i odbijaków 
pneumatycznych. 
Netter oferuje rozwi zania. 
Skontaktuj si  z naszymi 
do wiadczonymi doradcami.

podpora

LineDrive podpora NLD 25 A

Podpora LineDrive jest niezbędna 
w przypadku dłuższych rynien oraz 

przy większych obciążeniach.




