Olahraga

belting

Siegling – total belting solutions

Belt conveyor dan pengolahan
untuk olahraga dan rekreasi
Belt conveyor memiliki dampak yang signifikan terhadap
keselamatan operasional dan penggunaan ekonomis
dalam berbagai conveyor di tempat rekreasi, olahraga dan
sektor kebugaran. Hal ini menjelaskan mengapa OEM
Amerika dan Eropa yang terkemuka mengandalkan produk Forbo Siegling, dikembangkan dengan kerjasama
yang baik antara produsen dan pelanggan mereka untuk
setiap aplikasi.

Belt treadmill
Dari berjalan hingga pelatihan jogging: Belt Forbo Siegling
membantu memenuhi kebutuhan tinggi treadmill.
– Keunikannya yaitu kebisingan bagian bawah lapisan
yang rendah, menunjukkan bahwa pelumas tidak selalu
diperlukan dan kebutuhan akan kecepatan yang maksimum terpenuhi. Gerakannnya yang halus mencegah
terjadinya kecelakaan.
– Pola Permukaan memberikan cengkraman yang ideal
untuk sol sepatu yang berbeda, dari sepatu olahraga
hingga sepatu boots.
– Gerakan lurusnya yang sangat baik, usia pemakaian yang
panjang dan konsumsi daya yang rendah menjamin
kelancaran dan aspek ekonomi operasi.

Belt treadmill							
E 8/2 Y0/V4 GSTR hitam
996125 2.1
2.3
40 Pola kasar
E 8/H Y0/V4 GSTR hitam
906350 1.75 1.5
24 Pola kasar
E 8/2 U0/V20 AR hitam
900087 4.9
4.0
40 Anti selip

Kebisingan sangat rendah
Kebisingan rendah
Kebisingan rendah

Powerbelt							
Powerbelt hitam
920054 2.0		 50 Halus		
Lekukan samping datar
								

Aplikasi/
fitur-fitur khusus

Karakteristik
bagian bawah

Pola di bagian atas

Minimum diameter
akhir [mm]

Kisaran berat [kg/m2]

Kisaran ketebalan
total [mm]

Nomor artikel

Daftar produk belt treadmill dan belt power

Belt treadmill tidak membutuhkan pelumas berlebih
Belt treadmill tidak membutuhkan pelumas berlebih
Belt treadmill untuk pekerjaan berat (misal: militer)

Berat peralatan palatihan kebugaran		
Fh = 5700 N (Tarikan maksimum)
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Belt conveyor untuk ski

Percepatan belt ski

Powerbelt

Sudut kemiringan hingga 25° dapat dicapai dengan belt plastik modular Siegling
Prolink pada kecepatan belt antara 0.1
dan 0.6 m/detik (0.3 dan 1.9 ft/s).

Dengan lapisan yang khusus, belt conveyor Siegling Transilon dengan campuran
serat tegang dan belt modular plastik
Siegling Prolink memberikan pegangan
yang ideal dan pijakan yang aman untuk
pemain ski.

Siegling Powerbelts menjamin
kehandalan, keamanan dan daya
tahan mesin dalam latihan dengan
beban. Sebuah massa seberat
100 kg (£ 221) dan lebih, terkadang
dapat dengan mudah ditarik oleh
beberapa gulungan plastik kecil.

Bahkan pada temperatur serendah –40 °C
mereka menjamin bahwa pemain ski
akan berjalan dengan lancar dan tidak tergelincir.
Kait plastik pada modul memegang ski
dengan aman, menghindari resiko kecelakaan. Pembuatan modular pada belt
menunjukkan bahwa panjang belt dapat
dengan mudah dimodifikasi setiap saat
untuk beradaptasi dengan kondisi baru.

Tanda akses yang permanen dapat
dengan mudah diterapkan. Modul individu dapat dengan mudah ditukarkan
dengan belt modular untuk penghematan waktu dan meningkatkan waktu conveyor dapat dioperasikan.

Penggunaan khusus
Belt conveyor berada di dalam berbagai
aplikasi pelatihan, olahraga dan kebugaran lainnya.
Belt Forbo Siegling yang kuat dapat
membuat jalur skating di Pusat kebugaran.
Mereka digunakan untuk memanjat
bebas, snowboarding atau sebagai pendakian atau belt treadmill.
Mereka membantu orang dan hewan
di rehabilitasi dengan mesin berjalan,
bahkan di bawah air.
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Untuk mengetahui lebih banyak produk
Forbo Siegling di sektor olahraga dan rekreasi
silahkan baca brosur berikut:
No Judul
224 	Daftar produk Siegling Transilon
Belt conveyor dan pengolahan
223 	Daftar produk Siegling Prolink
Belt modular

Staf yang berkomitmen, organisasi dan proses produksi
yang berorientasi pada kualitas, menjamin standar produk
dan layanan kami yang senantiasa tinggi. Forbo Siegling
Sistem Manajemen Mutu bersertifikat sesuai dengan
ISO 9001.
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Pada group Forbo Siegling mempekerjakan lebih
dari 2.000 orang diseluruh dunia. Fasilitas produksi
kami berlokasi di delapan negara, anda dapat
menemukan perusahaan dan agen dengan
gudang dan workshops di lebih dari 80 negara.
Pusat layanan service Forbo Siegling memberikan
dukungan yang berkwalitas yang terletak di lebih
dari 300 tempat di seluruh dunia.

PT. Forbo Siegling Indonesia
Jl. Soekarno Hatta No. 172
Bandung 40223, Jawa Barat, Indonesia
No. Tel: +62 22 6120 670, No. Fax: +62 22 6120671
www.forbo-siegling.co.id, siegling.id@forbo.com
Forbo Movement Systems is part of the Forbo Group,
a global leader in flooring and movement systems.
www.forbo.com

No. Ref. 263-23

Layanan Forbo Siegling –
kapan saja, di mana saja
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Selain kualitas produk, perlindungan lingkungan
merupakan tujuan perusahaan yang sangat penting.
Sejak awal kami juga memperkenalkan sistem manajemen
lingkungan, bersertifikat sesuai dengan ISO 14001.

