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KARDAN TİPİ HAVAİ KONVEYÖR SİSTEMERİ 
 

Webb tipi konveyörlere göre daha hafif parçaların titreşimsiz ve daha hassas taşınması gereken 
yerlerde kardan tipi konveyörler tercih edilmektedir. 
Kardan tipi konveyörlerde kardan zinciri kullanılacağı tesis veya taşıma kg ağırlıklarına göre 
belirlenerek belirli bir ray içerisinde hareket eder. Taşıyıcı kardan zincirinin bir hatvesinde 
yatayda ve düşeyde 4’ er adet olmak üzere toplam 8 adet rulman bulunmaktadır. Rulmanlar 
BAKSAN’ a özel konveyöre uygun toleranslarda dizme misketli kapaksız üretilmiştir. Taşıma 
hatvesi BS32, BS40, BS45 Ürünlerimizde 200 mm ve katlarıdır. Özel olarak imalatı yapılan 
BS45 Ağır tip kardan konveyörümüz de 250 mm hatvesi de yer almaktadır. Kardan rayları özel 
malzemeden uygun toleranslarda 3’er metrelik düz ray olarak üretilmektedir. Kardan konveyör 
sistemlerimiz her hangi bir sıkışma anında tahrik ünitesine bağlı TORK LİMİTER yada 
ünitenin şasesine montajlı EMNİYET STOP SWICH ile korumaya alınır. Sistemdeki otomatik 
yağlama ünitesi her zincir hatvesinde bulunan 8 adet rulmanı 4 noktadan aynı anda 
yağlamaktadır. Sistem kontrol panosunda kullanılan yüksek performanslı sürücü ile senkronize 
çalışabilecek şekilde tasarlanmakta dır.
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KARDAN KONVEYÖR ZİNCİRLERİ: 200 
mm hatveli Ø45 – Ø40 – Ø32 çaplarında özel 
dizme rulmanlar dır. Rulman lar  üzerinde 
sürtünmeyi azaltmak için radüslü olup özel 
tasarımdadır. Zincir hatvesi yatayda 200mm, 
dikeyde 160 mm olarak dizayn olup, aradaki 
takoz bağlantılarla 200 mm’nin katları 
sağlanmaktadır. Zincir hatveleri Galvaniz kaplı 
zincir hatvelerine tüm rulmanlar sıkı geçme ve 
perçinlidir. Çalışan tüm parçalar özellikli 
malzemeden imal edilmiş ve sertleştirilmiştir. 
 
 
 
ZİNCİR RULMANLARI: Ø45 – Ø40 – Ø32 
Çapında, ısıya, darbelere dayanıklı, tek sıralı ve 
kapaksız özel dizme misketli rulmanlar dır. 
 
 
 
 
 
ZİNCİR ASKI PARÇASI:  Standart olarak 2 
tip askı parçamız bulunmaktadır. 
 
    a-) Düz tip askı parçası 3 – 4 ve 5 mm et 
kalınlığında üzerindeki iş parçası asma çapı 
Ø13mm. 
    b-) Bükümlü tip askı parçası özel olarak 
kalıpta basılarak imal edilen parçamız dır. 3mm 
et kalınlığında 2 adet malzemenin karşı karşıya 
gelmesin den oluşmaktadır.  
 
(Projede talep edildiği taktirde farklı tasarımlar 
uygulana bilmektedir.) 
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DÜZ RAYLAR: Kardan tip konveyör rayları 
3’er metrelik düz ray olarak üretilir. Düz 
kardan raylarında her 750 mm’ de bir bağlantı 
flanşı bulunmaktadır. Ray çelik konstrüksiyona 
ve bağlantı noktasına göre uygun ayarlı montaj 
aparat seçimi yapılır ve  direklere bağlanan 
aparatlar yardımı ile ray flanşların dan demonte 
bir şekilde asılır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DÖNÜŞLER VE İNİŞ ÇIKIŞ : R500 den 
R2000 e kadar minimum 5° den 180° 
kadar imalatını yapmaktayız. 
İniş çıkışlar için proje bazında belirtilen 
ve talep edilen açılara ve yükselme 
alanlarına göre yapılmaktadır. 
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YAĞLAMA ÜNİTESİ: Dört noktadan 
püskürtmeli yağ/hava karışımı pulverize 
tiptedir. Zincir bir tam turu tamamladığında 
üzerindeki yatay ve düşey eksendeki tüm 
rulmanları yağlaya bilmektedir. Amerikan 
menşeli PURGEX markadır. 4 LT Yağ 
kapasiteli şeffaf plastik rezervuar içerisinde 
seviye şamandırası ve sinyal çıkışı 
bulunmaktadır. Elektrikli açma, kapama valfi 
ve düşük yağ seviyesinin sinyal çıkışı 
bulunmaktadır. 24V DV Akıma uygundur. 
(Yağlama ünitesi 5 Bar hava 220V Elektriği 
24V düşürücü sayesinde çalışmaktadır.)   
 
 
 
 
 
 
 
 
TAHRİK ÜNİTESİ: Tahrik ünitesi konveyör 
hızının istenilen mt/dk olup, ilerleme hızı pano 
üzerindeki takometreden mt/dk seviyesinde 
okuna bilmektedir. Yılmaz Redüktör KR Serisi 
konik dişlili ELK Motor akupledir. Tahrik 
ünitesi üstten caterpıller dir. Kater zincirinin 
tamamı 45-45 HRC sertleştirilmiş kullanılan 
ürün ve malzemelerin tümü özellikli 
malzemedir. Tork limiter yay baskılı bilya 
kaydırmalıdır. Sıkışma, takılma vs durumlarda 
micro switch sayesinde anında konveyörün 
hareketini boşa çıkararak güvenliği sağlamakta 
dır.(Patenti tarafımıza ait olan tahrik ünitemizin 
çalışma mantığı zincire bulunduğu  temaslar da 
hiçbir şekilde aşınma durumuna yol 
açmamaktadır.  
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GERGİ ŞASESİ: Ray arası eksen projeye 
uygun olarak belirlenir, arabalı otomatik yay 
gerdirmelidir. Gerdirme hareket kabiliyeti tek 
taraflı 250 mm toplamda 500 mm zincir 
boşluğu alabilir yapıdadır. Demonte şekilde 
imalatı yapılmaktadır.(Talep edildiği taktirde 
pnomatik gergi şasesi imalatı da 
gerçekleştirmekteyiz) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GERGİ KIZAKLARI: Vidalı tiptedir. Her bir 
gergi kızağının hareketi yaklaşık 250 mm olup, 
Toplamda 500 mm zincir germe kapasitesine 
sahiptir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIRIN İÇİ GENLEŞME KIZAKLARI: 
Fırının cehennem denilen(en yoğun sıcaklığın 
bulunduğu kısım) meydana gelen uzamaların 
dilatasyonunu sağlamak amacıyla 
kullanılmaktadır. Hareket kabiliyeti 250 mm 
dir. (Vidasız Manuel Tiptedir.) 
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TERS / YER TİPİ KONVEYÖR 
SİSTEMLERİ 

Kardan tipi ters konveyöri başta dayanıklı 
tüketim malları, cam sanayi ve otomotiv sektörü 
olmak üzere bir çok endüstriyel alanda çok 
önemli yere sahiptir. Kardan tipi ters 
konveyörleri, kardan zincirinin klavuzlama 
rayları içerisinde hareket ettirilmesi kuralı ile 
çalışan sistemlerdir. Ters/Yer Konveyörleri, 
işlem görecek malzemenin özelliğine, ebatlarına 
ve ağırlığına göre tasarlanmaktadır. Montaj 
hatlarında sağladıkları büyük kolaylık ve 
boyahane yüzey kaplama işlemlerinde yüksek 
kalitenin elde edilmesindeki rolleri sayesinde 
kardan Ters/Yer konveyörleri doğru çözüm 
olarak kendisini ispatlamıştır. Üretim 
prosesimizde BS32, BS40, BS45 kardan tipi 
Ters/Yer konveyörleri yer almaktadır. 
Kullanılacak konveyör tipi, azami ve birim 
yükün ağırlığı ve dolaşım planının durumu göz 
önünde bulundurularak belirlenir. 
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WEBB TİPİ KONVEYÖR SİSTEMLERİ 
 

WEBB Tipi Konveyörler hassas taşıma ihtiyacı gerektirmeyen ağır malzemeleri taşınmasında kullanılır. 
Taşıma kapasitesine göre 3” 4” ve 6” olarak sınıflandırılmıştır. Webb tipi konveyör hattını meydana 
getiren NPI ray üzerinde bir birine zincir ile bağlı taşıma kolları üzerinde bulunan rulmanları olan 
(Trolleyler), Bunlara ilerleme hareketini veren Tahrik ünitesi, sistemin boşluğunu alan gergi ünitesi ve 
90° 180° Rulolu ve Kasnak dönüşler halinde meydana gelmektedir. Gerektiği takdir de iniş çıkışta imal 
edilebilmektedir.Çalışacak yerin durumuna göre çelik konstrüksiyon ile uygun yüksekliklerde askıya 
alınırlar. Webb tipi konveyörler ağır hizmet aracı olmasına karşın uzun ömürlü ve az bakım gerektiren 
ekonomik sistemlerdir. 
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WEBB ZİNCİRLERİ: 4’’ Özel imalat 
olup, Malzemesi SAE1045 dövme çelik 
olarak imal edilmiş  ve aşınmaya karşı 
mukavemet amacıyla sertleştirilmiş, 
kalibre edilmiştir. 
 
 
 
 
 
TROLLEYLER: Webb tipi rulmanlı. Kolları 
SAE1045 dövme çeliktir. Rulman yüzeyleri 
sürtünmeyi azaltıcı radyusludur. Her bir 
rulmanın yağlanabilmesi için gresörlükleri 
mevcuttur. Troleylerin çalışacakları ortama ve 
ısı sıcaklıklarına göre montaj esnasında IKV 
ZAROX 2005 280° ısıya dayanıklı yağ ile 
yağlanmakta dır. Troleylerin tamamı zincir 
baklasına montajlı olarak gönderilmektedir. 
 
 
 
 
4” AĞIR TİP TROLEY: Webb tibi rulmanlı 
kolları  SAE1045 dövme çelik. 
Rulman yüzeylerinde sürtünmeyi azaltıcı 
radyusludur. Her bir rulmanın yağlanabilmesi 
için gresörlükleri mevcuttur. Troleylerin 
çalışacakları ortama ve ısı sıcaklıklarına göre 
montaj esnasında IKV ZAROX 2005 280° ısıya 
dayanıklı yağ ile yağlanacaktır. Tek başına 500 
Kg troleylerin altında bulunan ataçman ile 1000 
KG kadar ağırlık taşıya bilmektedir. 
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RULOLU DÖNÜŞLER: Köşe dönüş rayları 
belirlenen NPI boyutuna göre soğuk büküm, 
yapılmaktadır. Rulolar Ø72mm çapında kendinden 
gövdeli dizme misketli 62-64 Hrc sertleştirilmiştir. 
Komple kendisi rulmandır.  Belirlenen dönüş çapına 
göre rulo kasetlerine minimum ölçülerde montaj 
yapılmakta dır ve 10 veya 12 mm bayraklar ile dönüş 
rayının üzerinden asma şeklindedir. Her bir rulo’da 
yağlama gresörlükleri mevcuttur. İlk yağlama montajda 
yapılmaktadır. Komple hazır olarak gönderilmektedir. 
 
 
 
KASNAKLI DÖNÜŞLER: Fırın içi veya fırın 
dışı 180˚ dönüş rayı belirlenen NPI ölçüsüne 
göre  soğuk büküm 180˚ dönüşlüdür. R610 ray 
ekseni 1220mm’dir. Dönüş kasnakları göbekten 
2 adet 6210 350˚ ısıya dayanıklı yanmaz  
rulmanlarla yataklamalı, konstrüksiyon çalışma 
Ø50mm göbek mili ile asma şeklinde olup, 
alttan ve üsten kontra somunlarla  
fikslemektedir. Çarkların göbekten  
yağlanabilmesi için hazneli gresörlükleri 
mevcuttur.Montajda ilk yağlama İKV ZAROX-
2005 yağ ile yağlanmaktadır. 
 
 
 
RULOLU GERGİ ÜNİTESİ: Geniş eksen ve 
dar eksen olarak ikiye ayrılır. Geniş eksen iki 
adet 90° rulo dönüş ile istenilen eksen 
büyüklüğüne ulaşabilmek için kullanılmaktadır. 
Dar eksen belirlenen eksen ölçüsüne göre 180° 
üretilmektedir. 
Arabalı manuel yay gerdirmelidir. Gerdirme 
hareketi kabiliyeti tek taraflı olarak 250 mm 
toplamda 500 mm zincir boşluğu alabilir 
yapıdadır. 
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KASNAKLI GERGİ ÜNİTELERİ: Rulolu 
gergi gibi dar eksen ve geniş eksen olarak ikiye 
ayrılmaktadır. Arabalı manuel yay 
gerdirmelidir. Gerdirme hareket kabiliyeti tek 
taraflı olarak 250 mm toplamda 500 mm zincir 
boşluğu alabilir yapıdadır. Rulolu dönüşlere 
göre daha ekonomiktir. 
 
 
CATARPİLLER TAHRİK ÜNİTESİ: Tahrik 
ünitesi konveyör hızının istenilen mt/dk olup, 
ilerleme hızı pano üzerindeki takometreden 
mt/dk seviyesinde okuna bilmektedir. Yılmaz 
Redüktör KR Serisi konik dişlili ELK Motor 
akupledir. Tahrik ünitesi yandan catarpiller dir. 
Catarpiller tahrik zinciri tüm baklaları kilitli 
olarak hazırlanmış olup, itici katerler SAE1045 
dövme çelik malzemeden imal edilerek 
aşınmaya mukavim ısıl işlemden geçirilmiştir. 
Tahrik ünitesi dış ve iç şase olarak imal 
edilerek, dış şase NPU, iç şase profil çalışma 
olarak imal edilmekte olup, dış şase sabit, iç 
şase hareketli yay baskılı sıkışmalara karşı 
emniyet stop swichli tamamı demontedir. 
 
 
 
 
CATERPİLLER ZİNCİRİ: 3” ve 4” webb 
tipi özel konveyör zinciridir. Malzemenin tümü 
vasıflı malzemelerden üretilmiştir  
malzemelerin tümü ısıl işlemlidir. 
 
 

 

 

 
 


