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Bu broşürdeki tüm veriler ve tavsiyeler, mümkün olan en doğru şekilde ve güncellenmiş en son teknolojik gelişmeleri yansıtacak şekilde bilgimiz dahilinde gönderilmiştir. Bazı ürünler daha yeni 
teknolojik gelişmeler ışığında geçersiz kılınmış olabilir. Önerilere yalnızca bu broşür temeline dayanan herhangi bir sorumluluk kabul edemiyoruz.
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Dunlop UsFlex® ağı r hizmet sektöründe Dünya standardıdır. 
Yenilikçi düz çözgü karkas yapısı,uzun hizmet ömrü boyunca 
üstün operasyonel performanslı bir bant oluşturarak, hemen 
hemen her açıdan geleneksel çok katlı bantları geride bırakır. 
Tek katlı Usflex karkası,  geleneksel çok katlı karkasa ile eş 
güçtedir. UsFlex® karkas yapısı; enine naylon liflerle boyuna 
çalışan ekstra ağı r polyester liflerden oluşur. İpler her iki 
yönde de tamamen düzdür, geleneksel dokuma karkaslar gibi 
iç içe değildir. Atkının çözgüye maksimum koruma sağlaması, 
hem boyuna hem de enine minimum esneme sağlar. 
Herhangi bir çok katlı banta nazaran maksimum çekme 
mukavemeti daha hafif bir bantla karşı lanmış olur.

DUNLOP USFLEX® KONVEYÖR BANTLARI
RAKIPSIZ DARBE, YIRTILMA VE KOPMA DAYANIMI

ÜSTÜN DARBE DAYANIMI
Benzer bir çekme dayanımlı geleneksel çok katlı bant ile 
karşı laştırıldığı nda, üstün darbe dayanımı ile öne 
çıkmaktadır. Tek katlı 630/1 UsFlex® bantın  maksimum 
darbe dayanımı 4 kat EP bezli 16004 bant ile kıyaslanabilir

ÜSTÜN YIRTILMA DAYANIMI
Benzer çekme mukavemite sahip geleneksel çok katlı bir 
bantın 4 katından daha yüksek yırtılma direnci vardır. Sadece 
çok katlı EP bantlar için değil Solid-Woven (Mono Karkas) 
bantlara kıyasla da daha yüksek yırtılma mukavemeti vardır.

ÜSTÜN KOPMA DAYANIMI
UsFlex® yırtılma mukavemeti söz konusu olunca da 
geleneksel çok katlı bantları geride bırakır. Yırtılma direnci 
uluslararası ISO 505 standardına göre ölçülür.  

USFLEX® IN EN ÖNEMLI ÖZELLIKLERINDEN BAZILARI ŞUNLARDIR:

• RAKIPSIZ DARBE, YIRTILMA VE KOPMA MUKAVEMETI,

• YÜKSEK DAYANIM,

• MÜKEMMEL YÜK DESTEĞI

• ÜSTÜN OLUKLAŞMA KABILIYETI,

• DÜŞÜK BIRIM AĞIRLIK

Ultra-güçlü düz çözgü yapısı

çözgü

binder

atkı



T O N  B AŞ I N A  D A H A  D ÜŞÜ K  M A L İY E T . . . 
BU NEDENLE SAYISIZ UYGULAMADA DÜŞÜK MALIYETLI  ÇÖZÜM

Üstün çalışma performası ve hizmet ömrü. UsFlex® son derece 
düşük maliyetli bir çözümdür. Muadili bantlara nazaran daha hafif 
olması, mükemmel operasyonel özellikleri, sıcak vulkanize eklerde 
sağladığı ek mukavemeti verimlilği ile bir çok uygulamada etkin 
olarak kullanılabilir. Bu faktörlerin kombinasyonu ton başına son 
derece düşük işletme maliyeti sonucu kanıtlanmıştır.

PARANIZIN KARŞILIĞI GARANTI ALTINDADIR.
UsFlex®  yıllar boyunca süren başarısını Dünya'ya kanıtlamıştır. 
Örneğin, büyük boyutlu taş oacağı uygulamalarında en zorlu olan, 
kırıcı altında çalışan geleneksel konveyör bantlar.Önceki bantların 
kullanım ömrü ortalama 4 ay kadardır. İşletme maliyetlerinde 
belirgin bir azalma sağlayan, daha ağır tip çok katlı konveyör bant 
kullanılmış fakat ömrü 12 aydan daha kısa sürmüştür.Dunlop' 
Uygulama Mühendisleri tarafından kapsamlı bir kontrolden sonra, 
UsFlex® tavsiye edilmiş ve kurulum sonrasu şaşırtıcı sonuçlar ortaya 
koymuştur.  3 yıl sonra, UsFlex® bant hala başarıyla çalıştığı,  ton 
başına maliyette %80 den fazla bir azalma getirisi olmuştur.

USFLEX®  PARMAK EKLEME, OLAĞANÜSTÜ 
VERİMLİ İŞLETME PERFORMANSI VE 
DAYANIKLILIK
Geleneksel çok katlı bantlarda, bant mukavemetini genellikle ek yeri 
dayanımı belirler. Dunlop bu geleneksel   zayıf noktaya bir son verir. 
Sıcak veya soğuk vulkanize ekleme yerine, parmak ekleme yöntemi 
olağanüstü sonuçlar verebilir. Dunlop parmak ekleme% 90'dan fazla 
bir verimlilik faktörü vardır. Bu özelliğin büyük ölçüdeki nedeni 
UsFlex® için geliştirilmiş ek malzemeleridir. 3 kat kord bezli bir bant 
için geleneksel basamak eklemenin %66 verimi vardır. İyi bir 
parmak eklemeyi öğrenmek aslında çok kolaydır fakat teknik bir 
eğitim gerektirir. Dunlop olarak müşterilerimizle bilgi ve 
deneyimlerimizi paylaşmak bizim için büyük mutluluktur. Parmak 
ekleme UsFlex® için fevkalade güvenilir olmasına rağmen 
konvansiyonel sıcak ekler ve mekanik ekler de kullanılabilir. 
Uygulamanız için en iyi ek yöntemini bulabilmek için lütfen 
Uygulama Mühendisliği Departmanı ile iletişime geçiniz.

USFLEX®- GÜVENİLİRLİK ADINA ENDÜSTRİNİN GENİŞ BİR ALANINA 
MÜMKÜN OLAN EN İYİ HİZMETİ GARANTİ ALTINA ALIR:

• TAŞ OCAKLARI,

• MADENCİLİK, 

• ÇİMENTO SANAYİ, 

• AHŞAP, KAĞIT VE KAĞIT HAMURU,

• GERİ DÖNÜŞÜM.

Dunlop UsFlex® için"endüstriyel konveyör bantlarda dünya standardı" sloganımızın nedeni;Sağlam yapısı ile, özellikle ağır 
uygulamalar için ideal bir konveyör bant olmasıdır. Ton başına düşük maliyet sağlaması ile sanayide geniş bir aralıkta çok 
çeşitli uygulamalar için UsFlex® i özellikle uygun maliyetli bir alternatif yaparations in a wide range of industries.

* Tambur çapları %60-%100 aralığında kullanılan bant kapasiteleri için belirtilmiştir. Daha düşük kapasitelerde daha küçük tambur çapları seçilebilir.
** Bant genişliği, bant mukavemeti ve taşınan yığın malzemenin yoğunluğu yük desteğinin belirlenmesinde önemli faktörlerdir. Tabloda doğru yük 
desteği için 3’lü set eşit boy rulo grubuna göre ve 30° için sınırlar gösterilmektedirsupport based on three idlers of the same length set at 30°.

UF 400/1  2.4  2.6  315  250  200  4 + 2.5  650  1600  1400  1200  1000

UF 500/1  3.3  3.7  400  315  250  6 + 3  800  2000  1800  1600  1400

UF 630/1  3.4  3.9  500  400  315  6 + 3  800  2200  2000  1800  1600

UF 800/1  4.0  4.5  630  500  400  6 + 3  800  2200  2200  2000  1800

UF 1000/2  6.5  7.2  800  630  500  8 + 3  1000  2200  2200  2200  2200

UF 1250/2  6.8  7.7  800  630  500  8 + 3  1000  2200  2200  2200  2200

UF 1600/2  10.3  8.7  1000  800  630  8 + 3  1200  2200  2200  2200  2200

Bant
tipi

(N/mm)

Karkas
kalınlığı

(mm)

Karkas
ağırlığı
(kg/m2)

*Tambur çapları Min
kaplama

kalınlığı

**Min
genişlik
(mm)A (mm) B (mm) C (mm) <0.75 0.75-1.5 1.5-2.5 2.5-3.2

usflex programı

Dunlop tek kat karkastan oluşan Usflex I ve çift katlı karkastan Usflex II bantlarını geniş kaplama sınıfı seçenekleriyle sunar

**Uygun yük desteği için malzeme 
yoğunluklarına göre max. bant genişlikleri**



KARKAS KALINLIĞI VE TAMBUR ÇAPI
Hem UsFlex I & II'nin karkas kalınlığı, Dunlop ürünleri arasındaki 
çok katlı EP konveyör bantlar ile karşılaştırıldığında benzer veya 
daha azdır. Örneğin, UsFlex 400/1 karkasın kalınlığı 2.4 mm, EP 
400/3 için 3.0 mm'dir. Sonuç olarak, bazı durumlarda gerekli 
tambur çapı daha küçük olabilir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen bu 
broşürde verilen veri tablosuna bakınız.

KAPLAMA SINIFLARI
UsFlex RS (ekstraşınmaya mukavim) kaplama sınıfıyla 
sunulmaktadır. Diğer kaplama sınıfları, yağa, aleve ya da ısıya 
mukavim gibi, talebe bağlı olarak üretilebilmektedir.

Bant seçimi-bant tipi ve kaplama kalitesinin doğru seçimini bir çok 
faktöre bağlıdır. Çalışma koşullar çok farklılıklar gösterebilir. 
Doğru bant seçimini sağlamak için mümkün olduğunca fazla 
bilginin sağlanması önemlidir. Her uygulama için farklı seçenekler 
olup bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir.

RAKİPSİZ TEKNİK DESTEK VE REHBERLİK 
Konusunda uzman, deneyimli ve eğitimli uygulama 
mühendisi ve bant uzmanı ekiplerimizle Dunlop ürünlerini 
tercih ettiğinizde kaliteden daha fazlasına sahip olursunuz.
Dunlop müşteri hizmetleri rakipsiz düzeydedir. Ziyaretler 
esnasında müşterilerimize  tavsiye, rehberlik ve pratik 
çözümler sağlayan desteklerimiz;

• SAHA ZIYARETI VE İNCELEMELER,
• BANT HESAPLAMA HIZMETLERI,
• TEKNIK EĞITIM
• SICAK VULKANİZE EK EĞİTİMİ
• SORUN GIDERME VE PROBLEM ÇÖZME,
• KURUM IÇI ARAŞTIRMA, TEST VE GELIŞTIRME,
• SATIŞ SONRASI DESTEK.

BİZ YARDIM İÇİN BURADAYIZ!
Eğer tereddütleriniz ve sorularınız olursa lütfen Uygulama Mühendisliği 
Departmanımızla iletişime geçiniz: +90 216 590 00 90

MEVCUT BANT TİPLERİ 
UsFlex I   :    400 - 800  N/mm 
UsFlex II :  1000 - 1600  N/mm

Üst kaplama

Karkas

Alt kaplama

Üst kaplama

Karkas

Alt kaplama

Ara kauçuk

UsFlex I UsFlex II




