
Kuljetinhihnan uusi laatuluokka



EuroPowerBelt® tuo kuljetinhihnojen tuoteryhmään 
uuden laatuluokan. EuroPowerBelt® -hihna ylittää 
DIN 22102 standardin mukaisen X-laadun ohjearvon. 
EuroPowerBelt® on erikoisen kulutusta kestävä. 

EuroPowerBelt® on suunniteltu erityisesti raskaan 
teollisuuden vaativiin käyttökohteisiin sekä ääri-
olosuhteisiin. EuroPowerBelt® on parhaimmillaan 
kohteissa, jossa kuljetinhihnalta vaaditaan suurta 
lujuutta, kulutuskestävyyttä, kustannustehokkuutta 
sekä pitkää ikää.

EuroPowerBelt®-hihna edustaa teknistä ylivoi-
maa. Hihnan suunnittelusta ja tuotekehityksestä 
ovat vastanneet pitkään kuljetinhihnojen parissa 
työtään tehneet alan ammattilaiset. Tuotekehityk-
sessä on huomioitu vaativien asiakkaiden toiveet. 
EuroPowerBelt® valmistetaan EU:n alueella.

Käyttökohteita mm.

• Louhokset, kaivokset
• Lämpövoimalat
• Sementtitehtaat
• Terästeollisuus
• Satamat
• Paperitehtaat

Varmistettua laatua

EuroPowerBelt®-hihnat valmistetaan tarkoin valikoi-
duista raaka-aineista nykyaikaisilla tuotantomene-
telmillä ja tiukkojen standardien mukaisesti. Laa-
dunvarmistusjärjestelmämme takaa asiakkaillemme 
huippulaatuisen tuotteen. Jokainen valmistuserä 
kirjautuu laadunvarmistusjärjestelmään ja asiakas 
saa toimituksen yhteydessä laatusertifikaatin, josta 
käy ilmi valmistuserä ja -päivämäärä.

Tuotekehitystyötä asiakkaamme 
parhaaksi

EuroPowerBelt®-hihnan ylivoimaisuus perustuu 
tuotekonseptiin, jossa yhdistyvät laadukkaat ma-
teriaalivalinnat ja tuotteen ainutlaatuinen rakenne 
sekä tuotesuunnitteluun käytetty tietotaito, jonka 
taustalla on vuosikymmenten vankka kuljetinhih-
nojen ja kumituotteiden tuntemus.

EuroPowerBeltin valmistukseen on käytetty tuote-
suunnittelijoiden kehittämää erityisen kulutuskes-
tävää kumiseosta sekä vahvoja sidosmateriaaleja. 
Kuljetinhihnan vahvikkeet ja runko on ympäriinsä 
kuumavulkanoitu yhden yhtenäisen ulkokuoren 
sisään.

Kuljetinhihnan uusi laatuluokka



EuroPowerBelt -hihnatyypit 
Hihnatyyppi Pinta-

kumit
Laatu Leveydet (mm) Paksuus

(mm)
Paino

(kg/m²)

650 800 1000 1200 1400
EP 500/3 5+2 X x x x x 10,3 12,3
EP 630/4 6+2 X x x x x x 12,4 14,8
EP 630/4 8+3 X x x x x 15,4 18,4
EP 630/5 8+3 X (* (* x x 16 19,2
EP 800/5 (* 8+3 X (* (* (* 16,5 18,8
EP 1000/5 (* 10+3 X (* (* (* 19 22,8
EP 1250/5 (* 12+3 X (* (* (* 21,5 25,8

 (* Tilauslaatu
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Tavallinen X-tyypin hihna

Tavallinen Y-tyypin hihna

EuroPowerBelt

Kulutuskestävyysvertailu

Pitkäikäistä kustannustehokkuutta

EuroPowerBelt®-hihnojen reunojen kuumavulka-
noinnin ansiosta hihna pysyy tarkasti kuosissaan. 
Kuljettimella hihna kulkee tasaisesti. Tasaiset 
vulkanointikäsittellyt reunat kestävät satunnaisia 
iskuja ja törmäyksiä huomattavasti tavallista hihnaa 
paremmin. 

EuroPowerBelt®-hihnan reunojen vulkanointikäsit-
tely suojaa hihnan vahvikkeita ja kudoksia liestymi-
seltä ja repeytymisiltä. 

EuroPowerBelt®-hihnan elinkaari on tavallista 
pitempi. Kun vaihtovälit pitenevät, asiakas saa tun-
tuvaa kustannustehokkuutta.

Teknistä etumatkaa

EuroPowerBelt®XX Tavallinen hihna

Rakenne

pohjakumi

kudos

vulkanoidut reunat

välikumi

pintakumi



Hallipussi 3, 76100 Pieksämäki
Puh. (015) 484 311
E-mail: euro-kumi@euro-kumi.com
www.euro-kumi.com

EuroPowerBelt® on Suomen Euro-Kumi Oy:n rekisteröimä tavaramerkki.

Valmistettu EU:ssa.

Myynti: Jälleenmyyjät kautta maan

Valmistuttaja, maahantuonti ja markkinointi:
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Tehty kestämään


