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Tyyppi : 200 Symmetrinen lattalangasta kudottu  (WG)

 

Verkon rakenne sisältää vuoroitellen vasen

poikkilangoilla. Tämä on monikäyttöisin ja yleisin verkko, kiitos käyttöiän, taipuisuuden, erinomaisen lujuus

paino suhteen, tasaisen pinnan ja vähäisen huollontarpeen. Saatavill

spiraalit pareittain. Erittäin tiheät sovellukset saattavat vaatia suoran poikkilangan

 

Ominaisuudet: 

• Suora kulku  

• Sileähkö pinta 

• Avoimuus mahdollistaa pesun ja kuivauksen

• Pitkä käyttöikä 

• Verrattain edullinen 

• Ei suositella tahraaville materiaaleille

 

käyttökohteet: 

Jäähdytys makeis ja suklaateollisuudessa, kuljettaminen kemianteollisuudessa, yleiskäyttö paistamiseen ja 

jäähdyttämiseen, pesu ja kuivauskäyttö

 

Tekniset tiedot: 

Poikkilankojen jako

Verkon silmäjako 

Poikkilankojen halkaisija

Spiraalilankoen mitat

Normaalit materiaalit

Käyttölämpötila  

Renojen viimeistely

Leveydet 
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JA TEHONSIIRTOHIHNOJEN MYYNTI, ASENNUS - JA LIITOSPALVELU
PÄIVYSTYS 24H 0400 – 650 392 

Tyyppi : 200 Symmetrinen lattalangasta kudottu  (WG) 

vasen- ja oikeakätisiä spiraaleita jotka on liitetty toisiinsa taivutetuilla 

poikkilangoilla. Tämä on monikäyttöisin ja yleisin verkko, kiitos käyttöiän, taipuisuuden, erinomaisen lujuus

paino suhteen, tasaisen pinnan ja vähäisen huollontarpeen. Saatavilla myös tupla symmetrinen versio jossa 

spiraalit pareittain. Erittäin tiheät sovellukset saattavat vaatia suoran poikkilangan 

Avoimuus mahdollistaa pesun ja kuivauksen 

ella tahraaville materiaaleille 

Jäähdytys makeis ja suklaateollisuudessa, kuljettaminen kemianteollisuudessa, yleiskäyttö paistamiseen ja 

jäähdyttämiseen, pesu ja kuivauskäyttö 

Poikkilankojen jako 4,4 • 50,80 mm 

2,7 • 30,0 mm 

Poikkilankojen halkaisija 1,20 • 8,00 mm 

Spiraalilankoen mitat 1,40 x 0,70 • 4,00 x 2,00 mm 

Normaalit materiaalit Kirkas teräs • RST • RST korkea lämmönkesto

alle 750°C 

Renojen viimeistely hitsattu (G) • silmukka (S) 

30mm => 6000mm 
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JA LIITOSPALVELU  

ja oikeakätisiä spiraaleita jotka on liitetty toisiinsa taivutetuilla 

poikkilangoilla. Tämä on monikäyttöisin ja yleisin verkko, kiitos käyttöiän, taipuisuuden, erinomaisen lujuus-

a myös tupla symmetrinen versio jossa 

 

Jäähdytys makeis ja suklaateollisuudessa, kuljettaminen kemianteollisuudessa, yleiskäyttö paistamiseen ja 

RST korkea lämmönkesto 


