
ПРЕПЛЕТЕНИ СИСТЕМИ ПРАВО ДВИЖЕНИЕ ALPHAbelt S2900 

 

МОДУЛИ ЗА ЕСКАЛАТОР ТИП RR. 

Модула за ескалатор S2900 тип  RR има вид на 

гребен (новост на ALPHA bros). 
Работи със специалните гребени Ζ8 и Slim, L150 и 
L210, не разрешаващи продукта да се залепва. 
Свързва се с модули от Надупченият, Полу-
надупченият и Затвореният от серия 2900, 
създавайки различни видове ескалатори. 
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МОДУЛИ ЗА ЕСКАЛАТОР ТИП FF. 

Модула за ескалатор S2900 тип  FF и двете му 

страни са гладки и плоски. 
Свързва се със модули от Надупченият, Полу-
надупченият, Затвореният от серия 2900, 
създавайки различни видове ескалатори. 
 

 

  

49
22

 
 

МОДУЛИ ЗА ЕСКАЛАТОР ТИП NN. 

Модула за ескалатор S2900 тип   NN има и на 

двете му страни вертикални ребра,който не 
позволяват продукта да се залепи на ескалатора и 
му дават по голяма издражливост на счупване. 
Свързва се със модули от Надупченият, Полу-
надупченият, Затвореният от серия 2900, 
създавайки различни видове ескалатори. 
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МОДУЛИ ЗА ЕСКАЛАТОР ТИП FN. 

Модула за ескалатор S2900 тип  FN има една 

страна плоска и гладка а на другата има 
вертикални ребра,който не позволяват продукта да 
се залепи на ескалатора. 
Свързва се със модули от Надупченият, Полу-
надупченият, Затвореният от серия 2900, 
създавайки различни видове ескалатори. 
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МОДУЛИ ЗА ЕСКАЛАТОР ТИП RF. 

Модула за ескалатор S2900 тип  RF има една 

страна плоска и гладка  а на другата има има 
диагонална ребра за по голяма издражливост на 
счупване. 
Свързва се със модули от Надупченият, Полу-
надупченият, Затвореният от серия 2900, 
създавайки различни видове ескалатори. 

 

 

49

 

МОДУЛИ ЗА ЕСКАЛАТОР ТИП RΝ. 

Модула за ескалатор S2900 тип RΝ има на едната 

му страна вертикална ребра,които не позволяват 
продукта да се залепи на ескалатора а от другата 
страна има диагонална ребра за по голяма 
издражливост на счупване. 
Свързва се със модули от Надупченият, Полу-
надупченият, Затвореният от серия 2900, 
създавайки различни видове ескалатори. 
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