ORDER FORM | ФОРМА ЗАМОВЛЕННЯ
BELT CONVEYOR | CТРІЧКОВИЙ КОНВЕЄР
Company name / Найменування підприємства: _________________________________________________________
Contact person /Контактна особа: _________________________________________________________________
Position / Посада: __________________________________________________________________________
Tel: ___________________________ E-mail: _________________________ Web: ______________________
An object / Об'єкт: __________________________________________________________________________
Quantity / Кількість: _________________ Delivery deadlines until / Терміни доставки до: ___________________________

Data on the conveyor, the transported cargo, operating conditions / Дані про конвеєр, переміщуваний вантаж, умови експлуатації
Tape length, mm / Ширина стрічки, мм
Length of the conveyor, m (from the axis of the drive shaft to the
axis of the tension shaft) / Довжина конвеєра, м (від осі
приводного вала до осі натяжного вала)
Tilt angle, degrees / Кут нахилу, град.
Belt speed, m/s / Швидкість руху стрічки, м/с
Productivity, t/h / Продуктивність, т/г
Productivity, m3/h / Продуктивність, м3/г
Tape type (food / common industrial / oil resistant) / Тип стрічки
(харчова / загальнопром. / маслостійка)
Drive Location (right or left when viewed in the direction of
travel) / Розташування приводу (праворуч або ліворуч якщо
дивитися по ходу руху)
Installation height above floor level, m / Висота установки над
рівнем підлоги, м
Type of fencing (indoor / grid / open) / Тип огорожі (закритий /
сітка / відкритий)
Number of downloads (specify coordinates on the scheme) /
Кількість завантажень (вказати координати на схемі)
Name of material (cargo) / Найменування матеріалу (вантажу)
Bulk weight, t/m3 / Насипна маса, т/м3
Granulometric composition (lumpiness), mm /
Гранулометричний склад (кусковатість), мм
Moisture contents, % / Вміст вологи, %
Temperature, 0С / Температура, 0С
Propensity to sticking / Схильність до налипання

Number of work hours per day / Кількість годин праці у добу
Availability of sensors (frequency of speed, etc.) / Наявність
датчиків (частоти обертання і т.д.)
Type of dust, amount g/m / Тип пилу, кількість г/м

Working conditions (in the open air \ in a heated room \ in an
unheated) / Умови праці (на відкритому повітрі \ в
опалювальному приміщенні \ в неопалюваному)
Temperature range of ambient air, 0С / Діапазон температури
навколишнього повітря, 0С
Ambient air humidity, % / Вологість навколишнього повітря, %
Shipment method (motor transport, railway) / Спосіб
відвантаження (автотранспорт, з/д)
Additional requirements / Додаткові вимоги

Geometric scheme of the conveyor and layout of the drive in the plan / Геометрична схема конвеєру та схема розташування привода на плані
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