3 842 528 597 (2016-05)

TS 1 5.3

Bosch Rexroth AG

4–1

Curve · Curvas
Profilati
· Perfiles· Curvas
· Perfis

Curve
Curvas
Curvas

Utilizzo delle curve
Utilización de las curvas
Utilização de curvas

1
 4-2

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

4–2

TS 1 5.3

Bosch Rexroth AG

3 842 528 597 (2016-05)

Curve · Curvas · Curvas

Curve
Curvas
Curvas


Le curve vengono inserite alla fine
del nastro per deviare i pallet e sono
disponibili nelle versioni con angolo a
90° e 180°.


Las curvas se colocan en el extremo de
la cinta para desviar los portapiezas y
están disponibles en las versiones con
ángulos de curvatura de 90° y 180°.


As curvas são usadas para desviar o
pallet porta-peças no final da esteira.
Elas podem ser adquiridas em modelos
com ângulo de 90° e de 180°.

Curva CU 1/90
Curva CU 1/90 per il trasporto in curva
a 90° di un pallet. Non ha bisogno
di un ulteriore azionamento e grazie
alla sua capacità di accumulo può
essere azionata senza un comando
dispendioso.
L’esercizio invertito non è consentito.
Si adatta anche all’impiego in
applicazioni ESD.

Curva CU 1/90
Curva CU 1/90 para el transporte de
curva de 90° de un portapiezas. No
requiere accionamiento adicional para
la función de curva y se puede accionar
sin demasiado esfuerzo para el control
debido a su capacidad de acumulación.
No es posible el funcionamiento
reversible.
También está indicada para su uso en
aplicaciones ESD.

Curvas CU 1/90
Curva CU 1/90 para transporte em
curva de 90° de um pallet porta-peças.
A curva é fornecida sem acionamento
adicional para a função de curva e,
por causa de sua capacidade de
funcionamento de acumulação, pode ser
operada sem comandos complexos.
O funcionamento reverso não é possível.
É adequada também para utilização
em aplicações com capacidade para
descarga eletrostática.

Curve KU 1
Le curve KU 1 /… hanno un
azionamento proprio. Con il disco
rotante come mezzo di trasporto
è consentito il funzionamento ad
accumulo.
Si adatta anche all’impiego in
applicazioni ESD.
Curve KE 1
Le curve KE 1 /… dispongono di una
cinghia a sezione circolare come mezzo
di trasporto. Un singolarizzatore previene
l’accumulo dei pallet sulla curva e sulla
cinghia di collegamento. L’esercizio
invertito non è consentito. Adatto per
applicazioni ESD.

Curvas KU 1
Las curvas KU 1 /… poseen un
accionamiento propio. El medio
de transporte de plato giratorio
hace posible el funcionamiento de
acumulación.
También está indicada para su uso en
aplicaciones ESD.
Curvas KE 1
Las curvas KE1 /... se sirven de correas
redondas como medio de transporte.
Mediante un separador se evita que se
produzcan acumulaciones en la curva
y en la correa de unión. No es posible
el funcionamiento reversible. Apto para
aplicaciones ESD

Curvas KU 1
As curvas KU 1 /… têm um acionamento
próprio. Com uma placa rotativa
como meio de transporte é possível o
funcionamento com acumulação.
É adequada também para utilização
em aplicações com capacidade para
descarga eletrostática.
Curvas KE 1
As curvas KE1 /… dispõem de
uma correia circular como meio de
transporte. Deve-se usar um separador
para evitar que haja acumulação sobre a
curva e sobre a correia de transmissão.
Não é possível usar funcionamento
reversível. Adequado para aplicações
ESD.
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Curva CU 1/90
Curva
Curva
30 kg


Utilizzo:
Curva CU 1/90 per il trasporto in curva
a 90° di un pallet. Non ha bisogno di un
ulteriore azionamento.
Capacità massima di accumulo 3 pallet.
Adatta all’impiego in applicazioni ESD.
Gli elementi ammortizzanti del pallet
( 2-7) possono essere fissati solo
nella direzione di trasporto lateralmente
e sulla parte posteriore.
L’esercizio invertito non è consentito.
Esecuzione:
– L‘azionamento avviene tramite il tratto
a nastro. Per il funzionamento della
curva non è necessario un ulteriore
azionamento.
– Carico del tratto fino a 30 kg
– Mezzo di trasporto: cinghie dentate
con rivestimento in tessuto, adatte per
l‘impiego in applicazioni ESD
– Direzione curva a destra (KR = R) o a
sinistra (KR = L)
– Montaggio motore a destra
(con KR = L) o a sinistra (KR = L)
– Collegamento motore a scelta con
cavo/connettore (AT = S) o scatola
terminali (AT = K)
Fornitura:
– Tratto a nastro con terza corsia
– Guida interna
– Guida esterna
– Materiale di fissaggio
– Set di collegamento (3 842 536 242).
Stato alla consegna:
– Parzialmente montato
– Montaggio motore MA = L con
KR = R; MA = R con KR = L
Accessori opzionali:
– Supporti SZ 1/…  6-3


Utilización:
Curva CU 1/90 para el transporte de
curva de 90° de un portapiezas. No
requiere accionamiento adicional para la
función de curva.
Capacidad de acumulación 3
portapiezas máximo.
Indicada para uso en aplicaciones ESD.
Los elementos amortiguadores del
portapiezas ( 2-7) se deben colocar
sólo en la dirección de transporte
lateralmente y por detrás.
No es posible el funcionamiento
reversible.
Modelo:
– El accionamiento se realiza mediante
el tramo de cinta. Para la función
de curvas no se necesita un
accionamiento adicional.
– Carga de tramo de hasta 30 kg
– Medio de transporte: correa dentada
con capa de tejido, apta para ESD
– Dirección de la curva derecha
(KR = R) o izquierda (KR = L)
– Montaje del motor derecho
(en KR = L) o izquierdo (KR = L)
– Conexión de motor con cable/enchufe
a elegir (AT = S) o caja de bornes
(AT = K)
Volumen de suministro:
– Tramo de cinta con tercera vía
– Guía interior
– Guía exterior
– Material de fijación
– Juego de unión (3 842 536 242)
Estado de suministro:
– Parcialmente montado
– M
 ontaje del motor MA = L en KR = R;
MA = R en KR = L
Accesorios opcionales:
– Montantes SZ 1/…  6-3

 4‑2

 11‑18


Utilização:
Curva CU 1/90 para transporte em
curva de 90° de um pallet porta-peças.
A curva é fornecida sem acionamento
adicional para a função de curva.
Capacidade de funcionamento de
acumulação máx. 3 porta-peças.
É adequada para utilização em
aplicações com capacidade para
descarga eletrostática.
Elementos amortecedores no portapeças ( 2-7) só podem ser
instalados na direção de trasnporte na
lateral e atrás.
O funcionamento reverso não é possível.
Modelo:
– O acionamento é realizado através
da via de esteira. Para a função
curva, não é necessário nenhum
acionamento adicional.
– Carga de via até 30 kg
– Meio de transporte: Correia dentada
com suporte de tecido, com
capacidade para descarga eletrostática
– Direção da curva à direita (KR = R) ou
esquerda (KR = L)
– Montagem do motor à direita
(com KR = L) ou à esquerda (KR = L)
– Conexão do motor opcionalmente
com cabo/plugue (AT = S) ou caixa
de bornes (AT = K)
Lote de fornecimento:
– Via de esteira com terceira via
– Guia interna
– Guia externa
– Material de fixação
– Jogo de união (3 842 536 242).
Condição de entrega:
– Parcialmente montada
– Montagem do motor MA = L com
KR = R; MA = R com KR = L
Acessórios opcionais:
– Suportes SZ 1/…  6-3
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Curva CU 1/90
Curva
Curva

b x l1)
		[mm]
80 x 80		
		120 x 120
		160 x 160

L
[mm]
415-5000
455-5000
495-5000

vN2)
U, f		
AT		
[m/min]
11-58ff
 11-58ff
0; 6; 9; 12; 15; 18		
S; K		
0; 6; 9; 12; 15; 18			S; K		
		
0; 6; 9; 12; 15; 18
		S; K		

b = Ancho de vía en dirección de transporte
l = Longitud en la dirección de transporte
3)
vN 	 = Velocidad nominal
vN = 0; sin motor ni engranaje
3) 
KR = R: La dirección de la curva derecha
(R) se suministra con el montaje del motor
izquierdo (MA = L)
KR = L: La dirección de la curva izquierda
(L) se suministra con el montaje del motor
derecho (MA = R)
Modelos especiales a petición

1)

1)

2)

2)

b = Larghezza tratto in direzione di trasporto
l = Lunghezza in direzione di trasporto
3)
vN 	 = Velocità nominale
vN = 0: senza motore e motoriduttore
3) 
KR = R: La direzione della curva a destra
(R) viene consegnata con montaggio
motore a sinistra (MA = L)
KR = L: La direzione della curva a sinistra
(L) viene consegnata con montaggio motore
a destra (MA = R)
Esecuzioni speciali su richiesta

KR3)

Nr./No./N°

R; L
R; L
R; L

3 842 998 287
b 		
= … mm
L 		
= … mm
vN = … m/min
U		= … V
f
= … Hz
AT		= …
KR		= …

11
12
13
14

b = Largura da via na direção de transporte
l = Comprimento na direção de transporte
3)
vN = Velocidade nominal
vN 	 = 0; sem motor e sem engrenagem
3)
KR = R: Direção da curva à direita (R) é fornecido
com montagem do motor à esquerda (MA = L)
KR = L: Direção da curva à esquerda (L) é fornecido com montagem do motor à direita (MA = R)
Modelos especiais sob consulta
1)

2)

15
16
17
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Curva
Curva
30 kg

00128663


Utilizzo:
Curva KU 1/90 con azionamento
proprio per il trasporto in curva a
90° di un pallet. Grazie alla sua
capacità di accumulo la KU 1/90 può
essere azionata senza un comando
dispendioso.
Si adatta anche all’impiego in
applicazioni ESD.
All‘interruzione della produzione (p. es.
fine turno) non devono trovarsi WT
nell‘unità.
Esecuzione:
– Azionamento comune integrato del
disco rotante e dei tratti a nastro
annessi nel tratto di entrata e uscita
– Carico del tratto fino a 30 kg
– Mezzo di trasporto: disco rotante, adatto
per l‘impiego in applicazioni ESD
– Lunghezza del tratto di entrata e di
uscita a scelta, lmax = 5000 mm
– Direzione curva a destra (KR = R) o a
sinistra (KR = L)
– Montaggio motore interno (MA = I) o
esterno (MA = A)
Fornitura:
– Modulo curva completo con
azionamento
– Tratto di entrata (con L1 > 150 mm)
– Tratto di uscita (con L2 > 150 mm)
Stato alla consegna:
Parzialmente montato
Accessori opzionali:
– Regolazione della pressione di
accumulo,  4-18
– Set di collegamento per il montaggio
sul BS 1,  5-12
– Set di collegamento per il montaggio
sull'AS 1 o sull'UM 1,  4-18
– Supporti SZ 1,  6-2

 4‑2

 11‑19


Utilización:
Curva KU 1/90 con accionamiento
propio para el transporte de curva de
90° de un portapiezas. La KU 1/90 se
puede accionar sin demasiado esfuerzo
para el control debido a su capacidad
de acumulación. También está indicada
para su uso en aplicaciones ESD.
No es posible el funcionamiento
reversible.
En caso de parada del servicio (p. ej. fin
de turno) no debe haber ningún WT en
la unidad.
Modelo:
– Accionamiento conjunto integrado
para la placa giratoria y los tramos de
cinta montados en la cinta de entrada
y salida
– Carga de tramo de hasta 30 kg
– Medio de transporte: placa giratoria,
apta para ESD
– Longitud de la cinta de entrada y salida
de libre elección, Imáx = 5000 mm
– Dirección de la curva derecha
(KR = R) o izquierda (KR = L)
– Montaje del motor interior (MA = I) o
exterior (MA = A)
Volumen de suministro:
– Módulo de curva completo con
accionamiento
– Tramo de entrada (con L1 > 150 mm)
– Tramo de salida (con L2 > 150 mm)
Estado de suministro:
Parcialmente montado
Accesorios opcionales:
– Regulador de presión de atascos,
 4-18
– Juego de unión para el montaje en
BS 1,  5-12
– Juego de unión para el montaje en
AS 1 o UM 1,  4-18
– Montantes SZ 1,  6-2


Utilização:
Curva KU 1/90 com acionamento
próprio. Destinada ao transporte em
curva de 90° de um pallet porta-peças.
A curva KU 1/90 pode ser operada
sem comandos complexos por causa
de sua capacidade de funcionamento
de acumulação. É adequada também
para utilização em aplicações com
capacidade para descarga eletrostática.
O funcionamento reverso não é possível.
Em caso de parada de funcionamento
(por ex. fim do turno) não devem existir
WT‘s na unidade.
Modelo:
– Acionamento conjunto integrado para
o disco giratório e as vias de esteiras
integradas nas vias de entrada e de saída
– Carga de via até 30 kg
– Meio de transporte: Disco giratório,
com capacidade para descarga
eletrostática
– Comprimento das vias de entrada
e de saída livremente selecionável,
lmax = 5000 mm
– Direção da curva à direita (KR = R) ou
esquerda (KR = L)
– Montagem do motor interna (MA = I)
ou externa (MA = A)
Lote de fornecimento:
– Módulo de curva completo com
acionamento
– Via de entrada (com L1 > 150 mm)
– Via de saída (com L2 > 150 mm)
Condição de entrega:
Parcialmente montada
Acessórios opcionais:
– Regulador da pressão de acumulação,
 4-18
– Jogo de união para montagem em
BS 1,  5-12
– Jogo de união para montagem em
AS 1 ou UM 1,  4-18
– Suportes SZ 1,  6-2

3 842 528 597 (2016-05)

TS 1 5.3

Bosch Rexroth AG

4–7

Curve · Curvas
Profilati
· Perfiles· Curvas
· Perfis

1
2
L1

3
4

KR=R

L

2

5
6
MA=A

7

b

8

00128662

30 kg

9

Curva KU 1/90
Curva
Curva

b1)
[mm]

L1 , L2
[mm]

vN2)
[m/min]
 11-58ff

80
120
160

0; 150...5000
0; 150...5000
0; 150...5000

0; 6; 9; 12; 15; 18
0; 6; 9; 12; 15; 18
0; 6; 9; 12; 15; 18

b = Larghezza tratto in direzione di trasporto
2)
vN = Velocità nominale
3)
Montaggio motore A = esterno, I = interno
1)

U,f
 11-58ff

KR

MA3)

L; R
L; R
L; R

I; A
I; A
I; A

b = Ancho de vía en dirección de transporte
2)
vN  = Velocidad nominal
3)
Montaje del motor A = exterior, I = interior
1)

Nr./No./N°

3 842 999 986
b
= ... mm
= ... mm
L1
L2
= ... mm
vN
= ... m/min
U
= ... V
f
= ... Hz
KR
= ...
MA
= ...

b = Largura da faixa no sentido de transporte
2)
vN = Velocidade nominal
3)
Montagem do motor A = externa, I = interna

10
11
12
13
14

1)

15
16
17
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Curva KU 1/180
Curva
Curva
30 kg

00128660


Utilizzo:
Curva KU 1/180 con azionamento
proprio per il trasporto in curva a
180° di un pallet. Grazie alla sua
capacità di accumulo la KU 1/180 può
essere azionata senza un comando
dispendioso.
Si adatta anche all’impiego in
applicazioni ESD.
L’esercizio invertito non è consentito.
All‘interruzione della produzione (p. es.
fine turno) non devono trovarsi WT
nell‘unità.
Esecuzione:
– Distanza tra nastri a = 135 mm
– Azionamento comune integrato del
disco rotante e dei tratti a nastro
annessi nel tratto di entrata e uscita
– Carico del tratto fino a 30 kg
– Mezzo di trasporto: disco rotante,
adatto per l‘impiego in applicazioni ESD
– Lunghezza del tratto di entrata e di
uscita a scelta, lmax = 5000 mm
– Direzione curva a destra (KR = R) o a
sinistra (KR = L)
– Montaggio motore esterno (MA = A)
Fornitura:
– Modulo curva completo con
azionamento
– Tratto di entrata (con L1 ≥ 150 mm)
– Tratto di uscita (con L2 ≥ 150 mm)
Stato alla consegna:
Parzialmente montato
Accessori opzionali:
– Regolazione della pressione di
accumulo,  4-18
– Set di collegamento per il montaggio
sul BS 1,  4-18
– Set di collegamento per il montaggio
sull'AS 1 o sull'UM 1,  4-18
– Supporti SZ 1,  6-3

 4‑2

 11‑20


Utilización:
Curva KU 1/180 con accionamiento
propio para el transporte de curva de
180° de un portapiezas. La KU 1/180 se
puede accionar sin demasiado esfuerzo
para el control debido a su capacidad
de acumulación.
También está indicada para su uso en
aplicaciones ESD.
No es posible el funcionamiento
reversible.
En caso de parada del servicio (p. ej. fin
de turno) no debe haber ningún WT en
la unidad.


Utilização:
Curva KU 1/180 com acionamento
próprio. Destinada ao transporte em
curva de 180° de um pallet porta-peças.
A curva KU 1/180 pode ser operada
sem comandos complexos por causa
de sua capacidade de funcionamento
de acumulação. É adequada também
para utilização em aplicações com
capacidade para descarga eletrostática.
O funcionamento reverso não é possível.
Em caso de parada de funcionamento
(por ex. fim do turno) não devem existir
WT‘s na unidade.

Modelo:
– Distancia de la banda a = 135 mm
– Accionamiento conjunto integrado para
la placa giratoria y los tramos de cinta
montados en la cinta de entrada y salida
– Carga de tramo de hasta 30 kg
– Medio de transporte: placa giratoria,
apta para ESD
– Longitud de la cinta de entrada y salida
de libre elección, Imáx = 5000 mm
– Dirección de la curva derecha
(KR = R) o izquierda (KR = L)
– Montaje del motor exterior (MA = A)

Modelo:
– Largura de esteira a = 135 mm
– Acionamento conjunto integrado para
o disco giratório e as vias de esteiras
integradas nas vias de entrada e de saída
– Carga de via até 30 kg
– Meio de transporte: Disco giratório,
com capacidade para descarga
eletrostática
– Comprimento das vias de entrada
e de saída livremente selecionável,
lmax = 5000 mm
– Direção da curva à direita (KR = R) ou
esquerda (KR = L)
– Montagem do motor externa (MA = A)

Volumen de suministro:
– Módulo de curva completo con
accionamiento
– Tramo de entrada (con L1 ≥ 150 mm)
– Tramo de salida (con L2 ≥ 150 mm)
Estado de suministro:
Parcialmente montado
Accesorios opcionales:
– Regulador de presión de acumulación,
 4-18
– Juego de unión para el montaje BS 1,
 4-18
– Juego de unión para el montaje en
AS 1 o UM 1,  4-18
– Montantes SZ 1,  6-3

Lote de fornecimento:
– Módulo de curva completo com
acionamento
– Via de entrada (com L1 ≥ 150 mm)
– Via de saída (com L2 ≥ 150 mm)
Condição de entrega:
Parcialmente montada
Acessórios opcionais:
– Regulador da pressão de acumulação,
 4-18
– Jogo de união para montagem em
BS 1,  4-18
– Jogo de união para montagem em
AS 1 ou UM 1,  4-18
– Suportes SZ 1,  6-3
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b

MA=A

7
00128659
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30 kg

9

Curva KU 1/180
Curva
Curva

b1)
[mm]

L1 , L2
[mm]

vN2)
[m/min]
 11-58ff

80
120
160

0; 150...5000
0; 150...5000
0; 150...5000

0; 6; 9; 12; 15; 18
0; 6; 9; 12; 15; 18
0; 6; 9; 12; 15; 18

b = Larghezza tratto in direzione di trasporto
2)
vN = Velocità nominale
3)
Montaggio motore A = esterno
1)

U,f
 11-58ff

KR

MA3)

L; R
L; R
L; R

A
A
A

b = Ancho de vía en dirección de transporte
2)
vN = Velocidad nominal
3)
Montaje del motor A = exterior
1)

Nr./No./N°

3 842 999 987
b
= ... mm
L1
= ... mm
L2
= ... mm
vN
= ... m/min
U
= ... V
f
= ... Hz
KR
= ...
MA
= ...

b = Largura da via na direção de transporte
2)
vN = Velocidade nominal
3)
Montagem do motor A = externa

10
11
12
13
14

1)

15
16
17
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Curva KU 1/360
Curva
Curva
30 kg

00128657


Utilizzo:
Con la curva KU 1/360 è possibile
realizzare con un unico azionamento un
circuito di pallet chiuso a prezzi
convenienti.
Grazie alla sua capacità di accumulo la
KU 1/360 può essere azionata senza un
comando dispendioso.
Si adatta anche all’impiego in
applicazioni ESD.
L’esercizio invertito non è consentito.
All’interruzione della produzione (p. es.
fine turno) non devono trovarsi WT
nell’unità.
Esecuzione:
– Distanza tra nastri a = 135mm
– Azionamento comune integrato dei
due dischi rotanti e dei tratti a nastro
annessi.
– Carico del tratto fino a 24 kg
– Carico del tratto fino a 30 kg con
l’impiego di un secondo azionamento
(AE = 2)
– Mezzo di trasporto: disco rotante,
adatto per l’impiego in applicazioni ESD
– Lunghezza dei tratti a nastro a scelta,
lmax = 5000 mm
– Direzione curva a destra (KR = R) o a
sinistra (KR = L)
– Montaggio motore esterno (MA = A)


Utilización:
Con la curva KU 1/360, se puede
construir un circuito cerrado de
portapiezas de forma bastante
económica con un único accionamiento.
La KU 1/360 se puede accionar sin
demasiado esfuerzo para el control
debido a su capacidad de acumulación.
También está indicada para su uso en
aplicaciones ESD.
No es posible el funcionamiento
reversible.
En caso de parada del servicio (p. ej. fin
de turno) no debe haber ningún WT en
la unidad.


Utilização:
Com a curva KU 1/360 é possível
montar um trajeto circular de pallets
porta-peças de modo muito econômico
e com um acionamento apenas. A
curva KU 1/360 pode ser operada
sem comandos complexos por causa
de sua capacidade de funcionamento
de acumulação. É adequada também
para utilização em aplicações com
capacidade para descarga eletrostática.
O funcionamento reverso não é possível.
Em caso de parada de funcionamento
(por ex. fim do turno) não devem existir
WT‘s na unidade.

Modelo:
– Distancia de la banda a = 135mm
– Accionamiento conjunto integrado
para las dos placas giratorias y los
tramos de cinta montados.
– Carga de tramo de hasta 24 kg
– Carga de tramo de hasta 30 kg al usar
dos accionamientos (AE = 2)
– Medio de transporte: placa giratoria,
apta para ESD
– Longitud del tramo de cinta de libre
elección, lmáx = 5000 mm
– Dirección de la curva derecha
(KR = R) o izquierda (KR = L)
– Montaje del motor exterior (MA = A)

Modelo:
– Largura da esteira a = 135 mm
– Acionamento conjunto integrado para
ambos os discos giratórios e as vias
de esteiras integradas.
– Carga de via até 24 kg
– Carga de via até 30 kg em caso
de utilização de um segundo
acionamento (AE = 2)
– Meio de transporte: Disco giratório,
com capacidade para descarga
eletrostática
– Comprimento das vias de
esteiras livremente selecionável,
lmax = 5000 mm
– Direção da curva à direita (KR = R) ou
esquerda (KR = L)
– Montagem do motor externa (MA = A)

Fornitura:
– Modulo curva completo con
azionamento

Volumen de suministro:
– Módulo de curva completo con
accionamiento

Stato alla consegna:
Parzialmente montato

Estado de suministro:
Parcialmente montado

Accessori opzionali:
– Regolazione della pressione di
accumulo,  4-18
– Supporti SZ 1,  6-3

Accesorios opcionales:
– Regulador de presión de acumulación,
 4-18
– Montantes SZ 1,  6-3

 4‑2
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Lote de fornecimento:
– Módulo de curva completo com
acionamento
Condição de entrega:
Montado parcialmente
Acessórios opcionais:
– Regulador da pressão de acumulação,
 4-18
– Suportes SZ 1,  6-3
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1
MA=A
KR=R
AE=1

g

2
3
4
g

5
L

1

6
7

00128656

30 kg

8
9

Curva KU 1/360
Curva
Curva

b1)
[mm]
80
120
160

AE4)

1; 2
1; 2
1; 2

L1
[mm]

vN2)
[m/min]
 11-58ff

150...5000
150...5000
150...5000

0; 6; 9; 12; 15; 18
0; 6; 9; 12; 15; 18
0; 6; 9; 12; 15; 18

b = Larghezza tratto in direzione di trasporto
2)
vN = Velocità nominale
3)
Montaggio motore A = esterno
4)
AE = 1: 1 azionamento;
AE = 2: 2 azionamenti
1)

U,f
 11-58ff

b = Ancho de vía en dirección de transporte
2)
vN = Velocidad nominal
3)
Montaje del motor A = exterior
4)
AE = 1: 1 accionamiento;
AE = 2: 2 accionamientos
1)

KR

MA3)

L; R
L; R
L; R

A
A
A

Nr./No./N°

3 842 999 988
b
= ... mm
AE
= ...
L1
= ... mm
vN
= ... m/min
U
= ... V
f
= ... Hz
KR
= ...
MA
= ...

b = Largura da via na direção de transporte
2)
vN = Velocidade nominal
3)
Montagem do motor A = externa
4)
AE = 1: 1 acionamento;
AE = 2: 2 acionamentos

10
11
12
13
14

1)

15
16
17
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Curva KE 1/O-90
Curva
Curva
3 kg

00128665


Utilizzo:
Curva KE 1/O-90 senza azionamento
proprio per il trasporto in curva a 90° di
un pallet. Un singolarizzatore previene
l’accumulo dei pallet sulla curva e sulla
cinghia di collegamento. L’esercizio
invertito non è consentito.
Esecuzione:
– L’azionamento avviene tramite un tratto
a nastro BS 1/T collegato all’uscita
della curva o tramite il rinvio UM 1 di
un’unità tratto.
– L’impiego di ulteriori set di
azionamento migliora il trasporto dei
pallet WT 1/P all’inizio e alla fine della
curva.
– Mezzo di trasporto: cinghia a sezione
circolare, a conducibilità elettrica
– Direzione curva a destra (KR = R) o a
sinistra (KR = L)
– Il punto di inserimento AO descrive la
posizione di montaggio all’entrata o
all’uscita della curva.
Fornitura:
– Curva KE 1/O-90
– Materiale di fissaggio in base al punto
di inserimento AO
Stato alla consegna:
Parzialmente montato
Accessori opzionali:
– Ulteriori set di azionamento,  4-13
(consigliati per WT 1/... b ≥ 120 mm
con posizione del baricentro estrema)

 4‑2
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Utilización:
Curva KE 1/O-90 sin accionamiento
propio para el transporte de curva de
90° de un portapiezas.
Mediante un separador se evita que se
produzcan acumulaciones en la curva y
en la correa de unión.
No es posible el funcionamiento
reversible.
Modelo:
– El accionamiento se realiza a partir de
un tramo de cinta BS 1/T acoplado a
la salida de la curva o la desviación
UM 1de una unidad de tramo.
– El empleo de juegos de accionamiento
adicionales mejora el transporte del
portapiezas WT 1/P al principio y al
final de la curva.
– Medio de transporte: correa redonda,
eléctricamente conductora
– Dirección de curva hacia la derecha
(KR = R) o hacia la izquierda (KR = L)
– El lugar de montaje AO describe la
posición de montaje en el inicio o el
final de la curva.
Volumen de suministro:
– Curva KE 1/O-90
– Material de fijación, dependiendo del
lugar de montaje AO
Estado de suministro:
Parcialmente montado
Accesorios opcionales:
– Juegos de accionamiento adicionales,
 4-13 (recomendado con WT 1/...
b ≥ 120 mm con una posición extrema
del centro de gravedad)


Utilização:
Curva KE 1/O-90 para transporte em
curva de 90° de um pallet porta-peças
sem acionamento próprio. Com uma
separação, evita-se que se formem
acumulações na curva e nas correias de
transmissão. O funcionamento reverso
não é possível.
Modelo:
– O acionamento é efetuado em uma via
de esteira BS 1/T acoplada à saída
da curva ou no desvio UM 1 de uma
unidade de vias.
– A utilização de jogos de acionamento
adicionais melhora o transporte
dos pallets porta-peças WT 1/P no
começo e no fim da curva
– Meio de transporte: correias redondas,
condutoras de eletricidade
– Direção da curva à direita (KR = R) ou
esquerda (KR = L)
– A localização de montagem AO
descreve a situação de montagem na
entrada e saída da curva.
Lote de fornecimento:
– Curva KE 1/O-90
– Material de fixação correspondente à
localização de montagem AO
Condição de entrega:
Parcialmente montada
Acessórios opcionais:
– Jogos adicionais do acionamento,
 4-13 (recomendado em caso de
WT 1/... b ≥ 120 mm com posição
extrema do centro de gravidade)
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UM

UM

KR = L
AO = A

AS

KR = R
AO = A

AS

1
2

BS/T

BS/T

3
4

KR = L
AO = B

BS

KR = R
AO = B

BS

5
6

UM

BS/T

7
KR = L
AO = C

AS

BS

UM

8

KR = R
AO = C

9
10

BS/T

11
KR = L
AO = D

BS

12

KR = R
AO = D

AS

00108429.eps

Set di azionamento per WT 1/... b ≥ 120 mm
Juego de accionamiento para WT 1/... b ≥ 120 mm
Jogo do acionamento para WT 1/... b ≥ 120 mm
Nr./No./N°
AS 1-KE 1/O
UM 1-KE 1/O
BS 1-KE 1/O

3 842 537 618
3 842 537 619

3 kg

Curva KE 1/O-90
Curva
Curva
b
[mm]
80
120
160

13
14

KR

AO

L: R
L: R
L: R

A; B; C; D
A; B; C; D
A; B; C; D

Nr./No./N°
3 842 999 764
b
= ... mm
KR
= ... mm
AO = ... mm

15
16
17
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Curva KE 1/O-180
Curva
Curva
3 kg

00128664


Utilizzo:
Curva KE 1/O-180 senza azionamento
proprio per il trasporto in curva a 180° di
un pallet. Un singolarizzatore previene
l’accumulo dei pallet sulla curva e sulla
cinghia di collegamento. L’esercizio
invertito non è consentito.
Esecuzione:
– Per distanze tra nastri a = 60 mm o
a = 135 mm.
– L’azionamento avviene tramite un tratto
a nastro BS 1/T collegato all’uscita
della curva o tramite il rinvio UM 1 di
un’unità tratto.
– L’impiego di ulteriori set di
azionamento migliora il trasporto dei
pallet WT 1/P all’inizio e alla fine della
curva.
– Mezzo di trasporto: cinghia a sezione
circolare, a conducibilità elettrica
– Direzione curva a destra (KR = R) o a
sinistra (KR = L)
– Il punto di inserimento AO descrive la
posizione di montaggio all’entrata o
all’uscita della curva.
Fornitura:
– Curva KE 1/O-80
– Materiale di fissaggio in base al punto
di inserimento AO
Stato alla consegna:
Completamente montato con tutte le
parti necessarie dall’azionamento tramite
il BS 1/T o UM1
Accessori opzionali:
– Ulteriori set di azionamento,
 4-15 (consigliati per WT 1/...
b ≥ 120 mm con posizione del
baricentro estrema)
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Utilización
Curva KE 1/O-180 sin accionamiento
propio para el transporte de curva de
180° de un portapiezas.
Mediante un separador se evita que se
produzcan acumulaciones en la curva y
en la correa de unión.
No es posible el funcionamiento
reversible.
Modelo:
– Disponible para distancias entre cintas
a = 60 mm o a = 135 mm.
– El accionamiento se realiza a partir de
un tramo de cinta BS 1/T acoplado a
la salida de la curva o la desviación
UM 1de una unidad de tramo.
– El empleo de juegos de accionamiento
adicionales mejora el transporte del
portapiezas WT 1/P al principio y al
final de la curva.
– Medio de transporte: correa redonda,
eléctricamente conductora
– Dirección de curva hacia la derecha
(KR = R) o hacia la izquierda (KR = L)
– El lugar de montaje AO describe la
posición de montaje en el inicio o el
final de la curva.
Volumen de suministro:
– Curva KE 1/O-80
– Material de fijación, dependiendo del
lugar de montaje AO
Estado de suministro:
Completamente montado con todas las
piezas necesarias del accionamiento al
BS 1/T o UM1
Accesorios opcionales:
– Juegos de accionamiento adicionales,
 4-15 (recomendado con WT 1/...
b ≥ 120 mm con una posición extrema
del centro de gravedad)


Utilização:
Curva KE 1/O-180 para transporte em
curva de 180° de um pallet porta-peças
sem acionamento próprio. Com uma
separação, evita-se que se formem
acumulações na curva e nas correias de
transmissão.
O funcionamento reverso não é possível.
Modelo:
– Disponível para distância entre
esteiras a = 60 mm ou a = 135 mm
– O acionamento é efetuado em uma via
de esteira BS 1/T acoplada à saída
da curva ou no desvio UM 1 de uma
unidade de vias.
– A utilização de jogos de acionamento
adicionais melhora o transporte
dos pallets porta-peças WT 1/P no
começo e no fim da curva.
– Meio de transporte: correias redondas,
condutoras de eletricidade
– Direção da curva à direita (KR = R) ou
esquerda (KR = L)
– A localização de montagem AO
descreve a situação de montagem na
entrada e saída da curva.
Lote de fornecimento:
– Curva KE 1/O-80
– O material de fixação corresponde ao
local de construção AO
Condição de entrega:
Totalmente montada com todas as
peças necessárias para acionamento
através de BS 1/T ou UM 1
Acessórios opcionais:
– Jogos adicionais do acionamento,
 4-15 (recomendado em caso de
WT 1/... b ≥ 120 mm com posição
extrema do centro de gravidade)
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UM

KR = L
AO = A

UM

AS

KR = R
AO = A

AS

1
2

KR = L
AO = B

BS/T

BS/T

BS

BS

3
KR = R
AO = B

4
5
6

BS/T

KR = L
AO = C

UM

AS

7
KR = R
AO = C

BS

8
9
10

UM

KR = L
AO = D

BS/T

BS

11
KR = R
AO = D

AS

00108430.eps

Set di azionamento per WT 1/... b ≥ 120 mm
Juego de accionamiento para WT 1/... b ≥ 120 mm
Jogo do acionamento para WT 1/... b ≥ 120 mm
Nr./No./N°
AS 1-KE 1/O
UM 1-KE 1/O
BS 1-KE 1/O

3 842 537 618
3 842 537 619

3 kg

Curva KE 1/O-180
Curva
Curva
b
[mm]
80
120
160

12
13
14

KR

AO

L: R
L: R
L: R

A; B; C; D
A; B; C; D
A; B; C; D

a
[mm]
60; 135
60; 135
60; 135

Nr./No./N°
3 842 999 765
b
= ... mm
KR
= ... mm
AO = ... mm
a
= ... mm

15
16
17
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Tratto a nastro BS 1/T
Tramo de cinta
Via de esteira
30 kg

00108229


Utilizzo:
– Trasporto longitudinale del pallet con
tratti di trasporto segmentati fino a
5000 mm.
– Azionamento di curve KE 1/O-90 o
KE 1/O-180 possibile dal lato del
rinvio.


Utilización:
– Transporte longitudinal del
portapiezas con tramos de transporte
segmentados hasta 5000 mm.
– Es posible el accionamiento de las
curvas KE 1/O-90 o KE 1/O-180 a
partir del lado de desviación.


Utilização:
– Transporte longitudinal do pallet
porta-peças com vias de transporte
segmentadas até 5000 mm.
– Acionamento de curvas KE 1/O-90 ou
KE 1/O-180 possível a partir do lado
de desvio.

Esecuzione:
– Tratto di trasporto pronto al
funzionamento con azionamento
proprio. Montaggio motore a destra
(MA = R), a sinistra (MA = L) e con
larghezza tratto b = 160 mm anche
centrale (MA = M).
– Carichi del tratto fino a 30 kg nel
funzionamento ad accumulo
– Mezzo di trasporto: cinghie dentate
con rivestimento in tessuto, adatte per
l‘impiego in applicazioni ESD
– Tramite un set di montaggio sul
rinvio può essere azionata una curva
KE 1/O-90 o KE 1/O-180 (set di
montaggio compreso nella fornitura
della KE 1/O).
– In base alla lunghezza, il BS 1/T viene
consegnato con due, tre o quattro
giunti trasversali,  11-13.

Modelo:
– Tramo de transporte disponible para
el funcionamiento con accionamiento
propio. Montaje del motor derecho
(MA = R), izquierdo (MA = l), con
ancho de vía b = 160 mm, también
centrado (MA = M).
– Cargas de tramo de hasta 30 kg en
funcionamiento de acumulación
– Medio de transporte: correa dentada
con capa de tejido, apta para ESD
– En la desviación, se puede accionar
una curva KE 1/O-90 o KE 1/O-180
mediante un juego de montaje (juego
de montaje incluido en el volumen de
suministro de la KE 1/O).
– Según la longitud, se suministra el BS
1/T con dos, tres o cuatro conexiones
transversales,  11-13.

Modelo:
– Via de transporte pronta para
funcionar com acionamento próprio.
Montagem do motor à direita
(MA = R), à esquerda (MA = L), com
largura da via b = 160 mm também no
centro (MA = M).
– Cargas de via até 30 kg em
funcionamento com acúmulo
– Meio de transporte: Correia
dentada com suporte de tecido,
com capacidade para descarga
eletrostática
– No desvio, uma curva KE 1/O-90
ou KE 1/O-180 pode ser acionada
através de um conjunto de montagem
(conjunto de montagem incluído no
volume de fornecimento da KE 1/O).
– Dependendo do comprimento, a BS
1/T é fornecida com duas, três ou
quatro peças de união transversal,
 11-13.

Stato alla consegna:
Montato; motore allegato a parte

Estado de suministro:
Montado; el motor se suministra por
separado

Accessori opzionali:
– Set di collegamento,  4-18
– Supporto tratto SZ 1,  6-3

Accesorios opcionales:
– Juego de unión,  4-18
– Montante de tramo SZ 1,  6-3

 3‑2

 11-13

Condição de entrega:
Montado; motor incluído solto em
separado
Acessórios opcionais:
– Jogo de união,  4-18
– Suporte de via SZ 1,  6-3
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BS 1/T

MA = Posizionamento motore
MA = Disposición del motor
MA = Colocação do motor

b

1

l

2
3
4

R

5
M

30 kg

00116761.eps

MA = L

6
7

Tratto a nastro BS 1/T
Tramo de cinta
Via de esteiras
b1)
[mm]

l2)
[mm]

vN3)
[m/min]
 11-58ff

80
120
160
80-720

320-5000
320-5000
320-5000
320-5000

0; 6; 9; 12; 15; 18
0; 6; 9; 12; 15; 18
0; 6; 9; 12; 15; 18
0; 6; 9; 12; 15; 18

MA

U,f
 11-58ff

R; L
R; L
R; L; M
R; L; M

Nr./No./N°

3 842 999 899
b
= ... mm
l
= ... mm4)
= ... m/min
vN
U
= ... V
f
= ... Hz
AT
= ...
MA
= ...

8
9
10
11
12
13
14

b = 	Larghezza tratto in direzione di trasporto
l 	= Lunghezza
3)
vN = Velocità nominale
vN = 0: senza motore e motoriduttore
4) 
Viene arrotondato in base al passo della
cinghia dentata
Esecuzioni speciali su richiesta

b = 	Ancho de vía en dirección de transporte
l = Longitud
3)
vN = 	Velocidad nominal
v = 0: sin motor ni engranaje
4) 
Se redondeará según la partición de las
correas dentadas
Modelos especiales a petición

b = 	Largura da via na direção de transporte
l = 	Comprimento
3)
vN = 	Velocidade nominal
vN = 	0: sem motor e sem engrenagem
4) 
É arredondado de acordo com a divisão da
correia dentada
Modelos especiais a pedido

1)

1)

1)

2)

2)

2)

15
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Set di collegamento KU 1, regolazione della pressione di accumulo
Juego de unión, regul. presión de acumulación
Jogo de união, reg. da press. de acumulação
Set di collegamento
Juego de unión
Jogo de união

Utilizzo:
Tramite il set di collegamento i moduli TS 1
vengono collegati fra loro frontalmente.
Fornitura:
– Viti incluse


Utilización:
Mediante el juego de unión se unen entre sí
los módulos TS 1 en la parte frontal.
Volumen de suministro:
– Tornillos incluidos


Utilização:
Para a montagem de módulos TS 1 uma à
outra.
Lote de fornecimento:
– Com parafusos
Set di collegamento
Juego de unión
Jogo de união
Nr./No./N°

Istruzioni per l’installazione di curve KU 1/...(regolazione di press. in accumulo)
Indicaciones de instalación de curvas KU 1/... (reg. de pres. de acumulación)
Conselhos de instalação KU1/...(reg. da press. de acumulação)

Le curve KU 1/… possono essere
azionate in accumulo. La pressione di
accumulo risultante viene rilevata con
precisione dalla guida esterna della
curva KU 1/…
Nell’esercizio misto con pallet vuoti e
carichi può accadere che un ulteriore
tamponamento causato da pallet più
pesanti alla fine della coda provochi
il sollevamento di pallet più leggeri
in accumulo in curva. Mediante una
regolazione della pressione di accumulo
può essere evitato l’accumulo nell’area
della curva.
Con il bilanciere WI/M ( 8-11), un
interruttore magnetico pneumatico e un
singolarizzatore è possibile effettuare
una semplice regolazione automatica
pneumatica della pressione in accumulo.


Las curvas KU 1/… se pueden utilizar
en atascos. La presión de acumulación
ejercida es admitida de forma segura
por la guía exterior de la curva
KU 1/… En funcionamiento mixto con
portapiezas vacíos y cargados, los
portapiezas más pesados pueden hacer
que se levanten los portapiezas más
ligeros (vacíos) al llegar al final de la
acumulación de los portapiezas. Con un
regulador de presión de acumulación se
puede descargar el atasco en la zona de
las curvas.
Con el balancín WI/M ( 8-11),
un interruptor de cilindro neumático
y un separador se puede poner en
funcionamiento un regulador de presión
de acumulación sencillo y autocontrolable de forma neumática.

KU 1/... - AS 1 (UM 1)
BS 1/... - AS 1 (UM 1)
KU 1/... - BS 1/...
BS 1/... - BS 1/...

VE 1
WI /M

00128654

3 842 530 095


As curvas KU 1/… podem ser
empregadas em funcionamento de
acumulação. A guia exterior da curva
KU 1/… absorve com toda a segurança
a pressão originada pela acumulação.
Porém, em funcionamento misto,
com pallets carregados e vazios, o
agrupamento adicional de pallets no
final da acumulação pode fazer com
que pallets mais leves sejam levantados
na acumulação. Para evitar que isso
aconteça, utiliza-se um regulador de
acumulação que diminui a carga da
acumulação na zona da curva.
Com o balancim WI/M ( 8-11),
um interruptor cilíndrico pneumático
e um separador, é possível efetuar de
forma completamente pneumática uma
regulação de acumulação simples e com
comando automático.
bWT+ 10

00128653

3 842 528 855

