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Memilih jenis Conveyor yang susuai
untuk dipergunakan
Supaya tercapai tingkat effisiensi
perusahaan dalam produksi perlu
dipikirkan design yang cocok atau
sesuai yang dipertimbangkan untuk
menentukan jenis conveyor apa yang
sangat sesuai untuk dipergunakan,
dengan melihat beberapa hal berikut
ini :
Ÿ Kondisi daerah kerja (basah atau

Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ

kering, dibawah lantai, dilantai
atau diatas lantai)
Produk (jenis produk, dimensi
produk, ukuran produk, serta
perlakuan khusus dari produk )
Kapasitas produksi (Jumlah
produksi, jam kerja produksi)
Bagaimana sistim handling /
penghantaran produk serta produk
yang di handling
Effisiensi yang diharapkan
Serta berbagai hal lainnya dengan
melihat spesifikasi tertentu

Untuk Industri pengolahan makanan
dan minuman diperlukan tingkat
hygenis yang tinggi untuk menjaga
kontaminasi ke produk makanan atau
minuman tersebut. Oleh karena itu
pemilihan Bahan Frame / kerangka
material hendaknya menggunakan
bahan stainless steel, baik AISI 201,
304 maupun 316 (disesuaikan
kebutuhan). Demikian juga untuk
beltnya menggunakan belt yang
benar-benar disertifikasi Foodgrade.
Untuk jenis conveyor belt Food grade
diperlukan design yang berbeda,
karena menyangkut sanitasi.

Conveyor System adalah sebuah peralatan mekanis untuk
memindahkan sesuatu produk / barang yang bergerak
dari suatu tempat / lokasi ke tempat / lokasi lain. Conveyor
pada umumnya digunakan untuk sebagai tranpostasi
untuk memindahkan barang yang berat atau ringan, dan
pada umumnya untuk menggantikan tenaga manusia.
Conveyor System dapat memindahkan barang tersebut
secara kontinyu secara cepat (bisa diatur kecepatannya)
dan sangat effesien, effektifiatas yang tinggi dibanding
menggunakan tenaga manusia.
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Conveyor dapat dipergunakan disemua bidang industry dikarenakan dengan investasi conveyor
biaya produksi jauh lebih murah dibandingkan dengan tenaga manusia. Hanya saja investasi
awal untuk penggadaan conveyor tersebut sangatlah mahal.
Hampir semua conveyor digunakan dalam industry :
Ÿ Electronic (TV, Komputer, lemari es, dll)
Ÿ Rokok
Ÿ Chemical / Farmasi
Ÿ Otomotif
Ÿ Food Processing (pengolahan makanan)
Ÿ Canning and Bottling (pengalengan dan botol)
Ÿ Packaging di semua industry
Ÿ Mining atau Pertambangan
Spiral Conveyor

Conveyor Belt PVC

Conveyor Belt PU

Conveyor Chain

Conveyor Magnet

Slat Conveyor

Free Flow

Table Top Chain

Overhead

Omni Wheel

Gravity Roller

Food Process Conveyor

Bar Conveyor

Screw Conveyor

Skate Whee

Transfer Ball

Modular Belt Conveyor

