
Siegling – total belting solutions

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์

siegling transilon 
สายพานส่งกำาลั งและสายพานการผลิ ต
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สายพานซีกลิงทรานซิลอน  
สำาหรับ การจัดการวัสดุน้ำาหนักเบา

ภายใต้ตราสินค้า ซีกลิงทรานซิลอน(Siegling Transilon) บริษัท ฟอร์โบ ซีกลิง ได้
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์มากกว่า 600 ชนิด เพื่อให้สามารถรองรับความ
ต้องการของตลาดทั่วโลก ในหลายผลิตภัณฑ์เราพัฒนาร่วมกับผู้ใช้งานและผู้
ผลิตเครื่องจักรสำาหรับโรงงาน

จาก “หัวหน้า” ไปจนถึง “ผู้เชี่ยวชาญ” ด้านเทคโนโลยีข้ันสูง: สายการผลิตของ 
Siegling Transilon ให้ผลิตภัณฑ์สำาหรับงานการลำาเลียงในอุตสาหกรรมทุกรูป
แบบเป็นส่วนใหญ่อย่างหลากหลาย ในขณะเดียวกันก็มีผลิตภัณฑ์สำาหรับ
งานการผลิตด้วยเช่นกัน บทความเฉพาะทางที่มีการตีพิมพ์ในหลายๆ หัวข้อและ
หลายๆ อุตสาหกรรมมีการกล่าวถึงแผ่นพับนี้

เงื่อนไขของสายพานลำาเลียงและสายพานส่งกำาลังที่มีการใช้นั้นไม่ค่อยมีความ
เหมือนกัน ดังนั้นเมื่อมีการใช้ Siegling Transilon ให้อาศัยประสบการณ์และความ
สามารถของที่ปรึกษาจาก Forbo Siegling ของท่าน

สารบัญ

3  สายพานซีกลิงทรานซิลอน  
สำาหรับ การจัดการวัสดุน้ำาหนักเบา

4  สายพานซีกลิงทรานซิลอนสำาหรับ
งานลำาเลียงและขบวนการผลิต

8  โครงสร้างผลิตภัณฑ์ สายพานซีกลิง
ทรานซิลอน

9 รูปแบบสายพานซีกลิงทรานซิลอน

10 ลักษณะและคุณสมบัติพิเศษ

11 กระบวนการผลิตแบบพิเศษ

12  เทคนิคพิเศษในการต่อสายพานซีกลิง
ทรานส์ซิลอน

 คุณสมบัติ  ข้อดี

ไม่สามารถยืดออกได้อย่างแท้จริง  ช่วงในการม้วนขึ้นขนาดเล็ก, ประหยัด

มีความยืดหยุ่นตามยาว  เสน้ผา่นศนูยก์ลางของดรัมมขีนาดเลก็, 
  ประหยัดพลังงาน

มีเสถียรภาพเชิงมิติ  ไม่ต้องการการบำารุงรักษา, 
  การทำางานเชื่อถือได้

เสียงรบกวนน้อย  สภาพการทำางานของมนุษย์

อายุการใช้งานยาวนาน  ประหยัด

บางเบา  ง่ายต่อการจัดการ, 
  มีการออกแบบให้ประหยัดค่าใช้จ่าย
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สายพานซีกลิงทรานซิลอน 
สำาหรับงานลำาเลียงและขบวนการผลิต

การลำาเลียงตามแนวนอน

แม้ว่างานการลำาเลียงดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างง่ายทว่าต้องการคุณสมบัติของ
สายพานที่มีอยู่มากมายทั้งหมด Forbo Siegling มีสายพานที่ดีที่สุดสำาหรับสินค้าชนิด
ต่างๆ โดยมีเงื่อนไขในการทำางานแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเร็วในการ
ลำาเลียง ระบบการย้อนกลับ การลำาเลียงแบบ stop & go และแบบ accumulation และเงื่อน
ไขอื่นๆ ตัวอย่างของคุณลักษณะที่หลากหลายของ Siegling Transilon ประกอบด้วย:

– สามารถทำาให้เป็นแนวร่องได้ โดยเฉพาะชนิดที่มีความแข็งด้านข้าง

– เสียงรบกวนต่ำา ป้องกันการติดไฟได้อย่างดีเยี่ยม

– ต้านทานความร้อน เหมาะสำาหรับการลำาเลียงอาหารมาได้บรรจุภัณฑ์

– ไม่ป้องกันไฟฟ้าสถิตไปจนถึงมีการเหนี่ยวนำาสูง และได้รับการรับรองจาก ATEX

– พื้นผิวมีความเหมาะสมสำาหรับการลำาเลียงแบบ accumulation และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การยึดจับสินค้า

การลำาเลียงตามแนว
นอนด้วยสายพานที่
สามารถทำาให้เป็นแนว
ร่องได้ ส่วนประกอบ
ที่ถูกแรงดึงมีความ
ยืดหยุ่นในทิศทางที่
ต้องการ

สายพานสำาหรับการลำาเลียงแบบยืดหด – ที่มีการใช้ในการ
บรรทุก – จะต้องได้รับการออกแบบให้สามารถเลื่อนไปตาม
ความโค้งงอของเคาน์เตอร์และขณะเดียวกันต้องทนต่อน้ำา
หนักกระแทกสูง

สายพานแบบ collecting ในพื้นที่เช็คอินของสนามบิน ความแบนของ
สายพานชนิดนี้ทำาให้มั่นใจได้ว่าสินค้าจะมีการระบายออกไปยังด้านข้างได้
อย่างราบรื่นแม้สายพานจะกว้าง การหน่วงต่อการติดไฟเป็นสิ่งที่ “จำาเป็น” 
ในสนามบินที่มีความทันสมัย
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การลำาเลียงแบบลาดเอียง

สินค้าสามารถลำาเลียงได้บนทางลาดเอียงแม้พื้น
ผิวของสายพานจะมีความเรียบ มุมในการ
ลำาเลียงข้ึนอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ชนิดของ
สินค้าที่มีการลำาเลียง การเคลือบพื้นผิวด้านบน
สุด และปัจจัยภายนอก เช่น ฝุ่ น ความชื้น เป็นต้น

สำาหรับมุมการลำาเลียงที่มีค่ามากและสำาหรับการ
ลำาเลียงสินค้าที่มีขนาดเล็กและจำานวนมาก 
Forbo Siegling ขอเสนอสายพานที่มีลายหรือ
สายพานที่มีรูปแบบด้านข้าง

การลำาเลียงแบบลาดเอียงในอุตสาหกรรมยาสูบ ในบริเวณ
นี้มีความเป็นไปได้ในการให้มุมการลำาเลียงมีค่าเป็น 22˚ 
สำาหรับสายพานที่มีพื้นผิวเรียบ

การลำาเลียงแบบโค้ง

สายพานแบบโค้งจาก Forbo Siegling มีความเหมาะสม
สำาหรับการใช้ในทางแยกที่มีแถวของระบบสายพานลำาเลียง
อย่างหลากหลาย และมีการใช้ในการลำาเลียงของผู้ผลิตราย
ใหญ่เป็นจำานวนมาก

ขอบคุณที่ระบบการผลิตส่วนใหญ่เป็นแบบอัตโนมัติ เรา
ให้การรับรองอย่างมุ่งมั่นถึงรูปร่างและขนาดตามต้องการ
เมื่อมีการใช้สายพานสำาเร็จรูป

การแบ่งสายพานแบบโค้งออกเป็นส่วนต่างๆ ทำาให้มีการก
ระจายเวกเตอร์ของแรงได้ดีในสายพาน ดังนั้นจึงสามารถ
ลำาเลียงสินค้าหนักได้โดยที่ไม่มีปัญหาอะไร

การลำาเลียงแบบโค้งในศูนย์กระจายสินค้า
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การรวบรวมและการกระจาย

เมื่อมีการใช้ pusher และ plough รูปแบบของสายพานที่มีความแข็ง
ด้านข้างสามารถรับรองได้ว่าจะมีความแบนราบและเลื่อนได้อย่างต่อ
เนื่องในเส้นทางตรงได้อย่างน่าเชื่อถือ การรับน้ำาหนักด้านข้างและการ
ระบายสินค้าทำาได้โดยการใช้พื้นผิวที่มีความเรียบเป็นอย่างยิ่ง 
ต้านทานการสึกหรอ ในทางกลับกัน การจัดเรียงด้านข้าง (เช่น 
carrier cells) ต้องการสายพานที่มีความบางมาก ยืดหยุ่นสูง พื้นผิว
มีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสูง ด้วยโครงสร้างส่วนประกอบที่ถูก
แรงดึงที่มีความพิเศษทำาให้สายพานมีการใช้พลังงานต่ำามาก

เครื่องจัดเรียงด้านข้างในศูนย์กระจายสินค้า การเร่งความเร็วสูงต้อง
ใช้สายพานที่พื้นผิวมีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสูง
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สายพานการผลิต

ช่องว่างระหว่างฟังก์ชันการลำาเลียงแบบดั้งเดิมจาก “A” ไป “B” และฟังก์ชัน
การใช้งานในกระบวนการผลิตมักได้รับการเชื่อมต่อด้วย Siegling Transilon

ยกตัวอย่างเช่น ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ สายพานการผลิตของเรามีการเรียง
ซ้อนเส้นใยบางๆ ในอุตสาหกรรมเบเกอรี่ขนาดใหญ่ที่มีการผลิตก้อนแป้งโด 
ในอุตสาหกรรมไม้ใช้ในระหว่างการอัดแผ่นจากเศษไม้ในกระบวนการอัด ใน
อุตสาหกรรมนม นมจะถูกวางอยู่บนสายพานเพื่อทำาการผลิตชีส นี่เป็นเพียง
ตัวอย่างเล็กน้อยของการใช้งานสายพานการผลิต 

ในอุตสาหกรรมเบเกอรี่ขนาดใหญ่ที่มีการผลิตก้อนแป้งโดซึ่งเป็นผลมาจากความเร็วของสายพานที่มีค่าต่างๆ กัน

ด้านซ้ายมือ: สายพานสำาหรับ
กระบวนการอัดในการผลิตไม้
พาร์ติเคิลบอร์ด แผ่นไม้จะถูก
อัดในระหว่างที่มีการลำาเลียง

การไขว้ซ้อนกันหลายๆ ชั้นของ
เส้นใยในอุตสาหกรรมผ้าไม่ทอ การ
ใช้ความเร็วสูงในการผลิตและการ
เร่งผลิตให้ได้ปริมาณมากขณะ
ที่เส้นใยยังอยู่ในทิศทางระหว่าง
สายพานต้องการสายพานการ
ผลิตเป็นอย่างยิ่ง



8

ผิวหน้าด้านบนสุด ➀
คุณสมบัติของวัสดุเคลือบชนิดต่างๆ 
ความหนาและรูปแบบเป็นตัวกำาหนด
คุณสมบัติการยึดเกาะ คุณสมบัติทาง
เคมี กายภาพ และคุณสมบัติเชิงกล
ของสายพาน

โครงสร้างผลิตภัณฑ์  
สายพานซีกลิงทรานซิลอน

ส่วนประกอบที่ถูก
แรงดึง ➁
การใช้เส้นใยพิเศษต่างๆ ส่วนใหญ่จะ
กำาหนดความเหมาะสมในการนำาไป
ประยุกต์ใช้งานเฉพาะทาง คุณสมบัติ
การติดตามของสายพาน คุณสมบัติ
การรับน้ำาหนัก/การยืด คุณสมบัติ
ไฟฟ้าสถิต ความแบน ความเหมาะสม
ของขอบใบมีดและความโค้ง ล้วนข้ึน
อยู่กับโครงสร้างของเส้นใยโดยตรง

ด้านล่าง ➂
รูปแบบของชั้นด้านล่างเป็นตัว
กำาหนดการปล่อยเสียงรบกวน การ
สึกหรอ และความเหมาะสมในการ
รองรับการเลื่อนหรือการหมุนของ
สายพาน

●➌●➋ ●➍

●➏●➎ ●➐ ●❽

●➊
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Forbo Siegling ได้มีการพัฒนาและคัดเลือกพื้นผิวที่มีความเหมาะสมอย่าง
หลากหลายสำาหรับทุกๆ การประยุกต์ใช้งานที่มีความแตกต่างกัน ตัวอย่าง
ของรูปแบบพื้นผิวที่เหมาะสมเช่นมีการยึดเกาะกับสินค้าที่ต้องการอย่าง
กระเป๋าเดินทางที่มีล้อเลื่อนอย่างเหมาะสม หรือมีคุณสมบัติในการปล่อยแป้ง
โด และยังมีการใช้ในการทำารูปแบบป๊ัมนูนที่เป็นเอกลักษณ์ของผู้ผลิตที่ด้าน
ล่างของช็อกโกแลต

รูปแบบสายพาน Siegling Transilon สามารถเลื่อนได้ที่มุมลาดเอียง 30˚ โดย
ไม่ต้องมีโครงสำาหรับมุมลาดเอียงที่มากกว่าอาจมีการติดตั้งโครงและผนัง
ด้านข้าง (ดูที่หน้า 11).

รูปแบบ 
สายพานซีกลิงทรานซิลอน

➀  AR รูปแบบป้องกันการลื่นไถล  
(M 1:1)

➁  GSTR รูปแบบพื้นผิวหยาบ (M 1:1)
➂  STR รูปแบบพื้นผิวปกติ (M 1:1)
➃ LG ร่องตามยาว (M 1:1) 
➄  RFF รูปแบบสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

แบบละเอียด (M 1:1)
➅   NP inverted pyramid pattern  

(M 1:1)
➆ SG รูปแบบตาข่าย (M 1:1)

➇  RF รูปแบบสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนแบบ
ละเอียด (M 1:1)

➈ VN รูปแบบปุ่ มแนวตั้ง (M 1:2) 
➉ KN รูปแบบปุ่ มกากบาท (M 1:1) 

  R80 รูปแบบสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 
(M 1:4)
 FG รูปแบบก้างปลา (M 1:2) 
  RPH รูปแบบโครงร่างกลมสูง 
pattern (M 1:2)
 CH รูปแบบสำาหรับการเช็คอิน (M 1:4)

●➒ ●➓ ●11 ●12

●13 ●14
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ผลิตภัณฑ์พิเศษอื่นๆ

นอกเหนือจากรูปแบบและคุณลักษณะของสายพานลำาเลียง
และสายพานการผลิตเหล่านี้ Forbo Siegling ยังมีการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์พิเศษอื่นๆ อีกเป็นจำานวนมากสำาหรับการ
ประยุกต์ใช้งานต่างๆ ดังนี้:

– สายพานต้านรังสียูวี

– สายพานเคลือบด้วยซิลิโคน

– สายพานหน่วงการติดไฟ

– สายพานสำาหรับสินค้าที่มีความร้อน

– สายพานไร้เสียง

– สายพานต้านการสึกหรอ

– สายพานขอบใบมีด

– สายพานที่สามารถทำาให้เป็นแนวร่องได้

– สายพานที่ได้รับการรับรองจาก ATEX 

คุณสมบัติทางไฟฟ้า

ในฟังก์ชันการลำาเลียงและการผลิตจำานวนมาก
คุณสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุที่ใช้ในการทำา
สายพานมีความสำาคัญต่อการดำาเนินการที่ราบ
รื่น สายพาน Siegling Transilon มีการผลิตด้วย
ส่วนประกอบที่ถูกแรงดึงและมีการนำาไฟฟ้าตาม
มาตรฐานเพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตข้ึนใน
สายพาน สายพาน Siegling Transilon ที่ไม่มี
การป้องกันไฟฟ้าสถิต (NA) จะไม่มีการนำาไฟฟ้า 
ซึ่งช่วยอำานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาทาง
วิศวกรรมสำาหรับการผลิตสายพานเมื่อมีการใช้
ความถี่สูงหรือมีการควบคุมทางด้านแม่เหล็ก
ไฟฟ้า เช่น ในการคัดกรองความปลอดภัยและใน
การควบคุมคุณภาพ นอกจากนี้สายพาน 
Siegling Transilon ที่มีการนำาไฟฟ้าสูงhighly 
conductive belts (HC) ยังสามารถเบี่ยงเบน
ไฟฟ้าสถิตที่เกิดข้ึนในสินค้าที่มีการลำาเลียง
เนื่องจากมีการเคลือบด้วยสารและ/หรือมีส่วน
ประกอบที่ถูกแรงดึงที่มีการนำาไฟฟ้า เพื่อให้การ
ลำาเลียงส่วนประกอบทางไฟฟ้าและสินค้าอื่นๆ ที่มี
ความไวต่อกระแสไฟฟ้าให้มีความปลอดภัย

ความปลอดภัยของอาหาร

ขอบคุณความหลากหลายของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ Forbo 
Siegling มีส่วนสำาคัญกับเงื่อนไขสุขลักษณะในบริเวณพื้นที่
การผลิตที่มีความไวของอุตสาหกรรมอาหาร ช่วยสนับสนุน
ในการดำาเนินการตามแนวคิด HACCP ผู้ใช้และผู้ใช้ข้ันปลาย
ได้ทราบว่าอาหารมีการผลิตด้วยความปลอดภัย

FDA/EU: วัสดุทั้งหมดที่ใช้ในสายพานชนิดที่ใช้กับอาหาร
ของเราเป็นไปตามระเบียบมาตรฐาน FDA 21 CFR,  
(EU) 10/2011 และ (EC) 1935/2004 ที่เกี่ยวข้องกับการใช้
งานวัสดุและเกณฑ์การเคลื่อนย้าย
ฮาลาล: ในส่วนของอาหาร PU และ PVC ส่วนใหญ่ของ 
Siegling Transilon ได้รับการรับรองตามระเบียบข้อบังคับ
ของฮาลาลโดย IFRC Asia (สมาชิกของสภาฮาลาลโลก)

ลักษณะและคุณสมบัติพิเศษ
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กระบวนการผลิตแบบพิเศษ

การเจาะ

มีความเป็นไปได้ในการคงความคลาด
เคลื่อนในช่วงแคบมากๆสำาหรับรูปแบบ
การเจาะใดๆ ในวัสดุ Siegling 
Transilon ที่ใช้ได้จริง (วัสดุสายพานที่
มีการเจาะไม่สามารถใช้ได้ในการส่ง
กำาลังในรูปแบบที่เหมาะสม)

การผนึกขอบของ
สายพาน 
การผนึกขอบของสายพานช่วย
ป้องกันน้ำามัน จารบี น้ำา สิ่งแปลก
ปลอม และแบคทีเรีย จากการเจาะ
สายพาน ในขณะเดียวกันช่วยเพิ่มอายุ
การใช้งานของสายพานลำาเลียง

การป้องกนัเพิม่เตมินีส้ามารถประยกุต์
ใช้ได้กับสายพานลำาเลียง Siegling 
Transilon ทุกๆ รูปแบบได้จริง

โครง/ผนังด้านข้าง

สายพานลำาเลียงที่มีโครงถูกนำามาใช้
ในการลำาเลียงสินค้าจำานวนมากที่มี
ขนาดเล็กในแบบทางลาดเอียง โครง
ของสายพานมีรูปร่างและขนาดที่
หลากหลาย และในบางกรณีเป็นวัสดุที่
มีการหมุน เพื่อให้สินค้าอยู่ด้านข้าง
เมื่อมีการลำาเลียงสินค้าเป็นจำานวน
มากจะมีการใช้โครงที่มีผนังด้านข้าง
ซึ่งมักจะอยู่ร่วมกันกับโครงด้านข้าง

มีความเป็นไปได้ในการรวมกันของรูปแบบส่วนประกอบที่ถูกแรงดึงและรูปแบบการเคลือบจำานวนมาก แต่
งานการลำาเลียงและการผลิตบางอย่างต้องการมากกว่านั้น คุณสมบัติเชิงกล คุณสมบัติทางกายภาพ
หรือทางเคมีสามารถจัดเตรียมได้ด้วยกระบวนการผลิตแบบพิเศษเท่านั้น มีการรวมกันและ/หรือการ
ตกแต่งวัสดุ (ดูหน้า 9 และ 10).

แผ่นพับหมายเลข 317 และ 318 มีข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บรักษา การตกแต่งและการติดตั้ง ตลอดจน
คุณลักษณะและคุณสมบัติพิเศษ สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมหากต้องการ
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 เทคนิคพิเศษในการต่อ
สายพานซีกลิงทรานส์ซิลอน

การอัดร้อน

รอยต่อจากการอัดร้อนมีความทนทายและ ยืดหยุ่นมาก
ที่สุด โดยมีชนิดของรอยต่อ ดังนี้: 

➀ รอยต่อรูปตัว Z
ตอบสนองความต้องการความหนาที่สม่ำาเสมอกันอย่าง
แม่นยำามากที่สุด เป็นรอยต่อที่มีความยืดหยุ่นสูง มีความ
จำาเป็น อย่างยิ่งสำาหรับสายพานขอบใบมีด เป็นรอยต่อ
มาตรฐานสำาหรับสายพานชนิด 1 ชั้นและ 2 ชั้น 

➁ รอยต่อรูปตัว Z แบบขั้น
คุณสมบัติเทียบเท่ากับรอบต่อรูปตัว และยังเหมาะกับสภาพ
แวดล้อมการ ทำางานแบบขรุขระ (เช่น ดรัมที่มีรอยเป้ือน) 
สามารถใช้ได้กับสายพานชนิด 2 ชั้นและ 3 ชั้น
 
➂ รอยต่อแบบลิ่ม
รอยต่อชนิดนี้เหมาะสำาหรับสายพานชนิดเส้นใยถักทอและ 
NOVO

➃ รอยต่อซ้อนทับกันแบบขั้น
เหมาะเป็นพิเศษสำาหรับสายพานชนิด  
2 ชั้นและ 3 ชั้นที่มีการเคลือบด้วยดูโรพลาสติก

➀

➁

➂

➃

ชนิดของรอยต่อ

วิธีการต่อที่เหมาะสมสำาหรับแต่ละการประยุกต์ใช้งานข้ึนอยู่กับชนิดของสายพานที่ใช้และเงื่อนไขการทำางานทั่วไป
นอกเหนือจากความเชื่อมถือได้และความยืดหยุ่นได้ของรอยต่อ ความพยายามที่จำาเป็นต่อการผลิตเป็นเกณฑ์การ
ตัดสินใจสำาหรับการคัดเลือกวิธีการต่อ
สามารถขอรายละเอียดคำาแนะนำาสำาหรับข้ันตอนการต่อทั้งหมด

การอัดเย็น

มีความเป็นไปได้ในการอัดรอบต่อแบบลิ่มหรือรอยต่อซ้อน
ทับกันแบบข้ันแบบเย็นในงานการซ่อมแซมที่เหมาะสมได้
อย่างอิสระที่หน้างาน โปรดทราบว่ารอยต่อดังกล่าวมีความ
แข็งแรงและความยืดหยุ่นที่จำากัด
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ตัวยึดสายพานเชิงกล

ตัวยึดสายพานเชิงกลช่วยให้มีความเป็นไปได้ที่จะ

–   ดตั้งและถอดสายพานได้อย่างรวดเร็วโดยไม่
ต้องทำาการถอดส่วนประกอบใดของเครื่อง

– ซ่อมแซมสายพานได้ในช่วงเวลาสั้นๆ โดย
ทำาการใส่ชิ้นส่วนวัสดุสายพาน

– ช่วยต่อสายพานได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย 

(โปรดสอบถามเกี่ยวกับตัวร้อย)

ตัวยึดสายพานต่อไปนี้สามารถใช้งานได้:

➄ ตัวยึดสายพานแบบตะขอ (HS)
➅ ตัวยึดสายพานแบบเหล็กประกับ (CS)
➆ ตัวยึดสายพานแบบพลาสติก (KS), 

นอกจากนี้ยังมีทางเลือกแบบฝังหรือให้ความ
ร้อนลงไปในสารที่เคลือบสายพาน

➄

➅

➆

อุปกรณ์ในการต่อ

สำาหรับการอัดร้อน (รอยต่อ) สายพานลำาเลียงและสายพาน
การผลิต Siegling Transilon นั้นมีอุปกรณ์ที่ผ่านการ
ทดสอบและทดลองอย่างหลากหลาย
 
อุปกรณ์ที่จำาเป็นสำาหรับการต่อโดยหลักข้ึนอยู่กับชนิดของ
รอยต่อ ปัจจัยสำาคัญอื่นๆประกอบด้วยเงื่อนไขการสร้าง
รอยต่อ (ในโรงปฏิบัติการหรือการซ่อมแซมหน้างาน) และ
ความกว้างของสายพานที่ทำาการต่อ

www.forbo-siegling.com > Products
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แผ่นพับการประยุกต์ใช้งาน (ส่วนต่างๆ)
193  อุตสาหกรรมยางรถยนต์
194  งานแปรรูปโลหะ
228 ยาสูบ
232  สายพานลำาเลียงและสายพานราวลิ้นสำาหรับการ

ลำาเลียงแบบลากดึง
242 สนามบิน
262 ไม้
263 กีฬา
266 ลอจิสติกส์
269 อาหาร
295 สิ่งทอ-ผ้าไม่ถักทอ

ภาพรวมของขอบข่ายผลิตภัณฑ์
215 Siegling Transilon – ขอบข่ายผลิตภัณฑ์มาตรฐาน
229 สายพานกลม Siegling Transilon

ข้อมูลเชิงเทคนิค
304  Siegling Transilon – วิธีการคำานวณสำาหรับ

สายพานลำาเลียง
305  Siegling Transilon – คำาแนะนำาสำาหรับการออกแบบ

เครื่องจักร
317  Siegling Transilon – ข้อมูลเชิงเทคนิค 1  

(การเก็บ การเคลือบ การติดตั้ง)
318  Siegling Transilon – ข้อมูลเชิงเทคนิค 2  

(คุณลักษณะและคุณสมบัติพิเศษ)

สายพานซีกลิงทรานซิลอน  
โบร์ชัวร์อื่น



ปกติท่านสามารถหาผลิตภัณฑ์ซีกลิงทรานซิลอนพร้อมรายละเอียดทั่วไปจา
กโบร์ชัวร์ 16 หน้า โดยแจ้งว่าต้องการโบร์ชัวร์เลขที่ 215 หรือสามารถดาวน์โหลด
โบรชัวร์ได้จากไฟล์PDF

www.forbo-siegling.com > Downloads

โปรแกรม Transilon Product Finder เป็นโปรแกรมที่ง่ายในการเลือกสายพาน 
โปรแกรมนี้ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถที่จะเลือกสายพานลำาเลียงทรานซิลอนได้
สอดคล้องกับหน้างานและขบวนการผลิต
 

www.forbo-siegling.com > E-Tools 

สายพานซีกลิงทรานซิลอน 
ผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่
เดียวกัน
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ด้วยพนักงานที่มุ่งมั่น, องค์กรที่มุ่งเน้นคุณภาพและ
กระบวนการผลิตทำาให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์และบริการของ
เรามีมาตรฐานสูงอย่างต่อเนื่อง 
Forbo Movement Systems สอดคล้องกับหลักการจัดการ
คุณภาพโดยรวม ระบบการจัดการคุณภาพของเราได้รับการ
รับรอง ISO 9001 ในทุกสถานที่ผลิตและสถานที่ปฏิบัติงาน
ตัดต่อและประกอบ ยิ่งไปกว่านั้นสถานที่ผลิตและปฏิบัติงาน
จำานวนมากยังได้รับการรับรองการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 
14001 อีกด้วย

บริษัท ฟอร์โบ ซีกลิง (ประเทศไทย) จำากัด 
777/27 (Project TIP6) หมู่ที่ 9 
ต.บางปลา อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540 
โทรศัพท์ +66 2130-0286 
แฟกซ์: +66 2130-0287 
www.forbo-siegling.com, siegling.th@forbo.com

Our service – anytime, anywhere
Forbo Movement Systems มีพนักงานมากกว่า 2,500 คน 
ผลิตภัณฑ์ของเรามีการผลิตในสถานที่ผลิต 10 แห่งทั่วโลก 
ท่านสามารถค้นหาบริษัทและตัวแทนจำาาหน่ายพร้อมโกดัง  
สินค้าและสถานที่ปฏิบัติงานได้กว่า 80 ประเทศ พร้อมจุดให้
บริการมากกว่า 300 แห่งทั่วโลก.


