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         PÁSOVÉ DOPRAVNÍKY

Vyrábíme pro Vás pásové dopravníky ideální pro 
přepravu produktů různých velikostí a hmotností.
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PÁSOVÉ DOPRAVNÍKY

Námi vyráběné pásové dopravníky se vyznačují extrémně odolnou a zároveň estetickou konstrukcí  

z hliníkových konstrukčních profilů. Díky takovému technickému řešení je možné dopravníky jednoduše 

přizpůsobit stávajícím systémům, rozšířit a přizpůsobit strojům a zařízení různých konstrukcí. V důsledku toho 

jsou námi nabízené řešení moderní, flexibilní a přizpůsobené potřebám příjemců.

EBS 40

 standardní šířka 100-800 mm

 nosnost od 20 do 100 kg/m

EBS 80

 standardní šířka 200-1500 mm

 nosnost do 150 kg/m

KONSTRUKCE PÁSOVÝCH DOPRAVNÍKŮ

Námi prezentovány dopravníky sestávají z nosného rámu a nosné konstrukce 

skládající se z vhodně zvolených hliníkových profilů. V dopravnících se nacházející 

řemenový pohonný systém a dopravní pás se vybírají individuálně, v závislosti 

na individuálních potřebách zákazníka. Díky tomu jsme schopni poskytnout Vám 

systémy, které budou plně přizpůsobeny různorodým požadavkům.

TYPY PÁSOVÝCH DOPRAVNÍKŮ:

kompletních řešení vybavených nosným rámem a řídicím systémem

dopravníků s nosným rámem bez řídicího systému a napájení

dopravníků určených pro další instalaci

PÁSOVÉ DOPRAVNÍKY VYRÁBÍME DLE POŽADAVKŮ PŘÍJEMCE V PODOBĚ:

POHON DOPRAVNÍKU MŮŽE BÝT

REALIZOVÁN JAKO:

centrální přímý

koncový nepřímý

koncový přímý

koncový s elektrobubnem
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Jednoduché pásové dopravníky se vyrábějí na bázi 

kterékoliv z námi nabízených sérií dopravníků. Jsou 

vybaveny nosnými rámy o šířce  60 až 1500 mm.  

Základem pro výrobu těchto rámů jsou hliníkové  

konstrukční  profily kompatibilní se stávajícími systémy  

předních  výrobců, speciálně určené pro tyto účely.

Pásové dopravníky typu "Z" jsou dopravníky, které 

zvedají přepravované výrobky směrem nahoru nebo je 

naopak spouštějí dolů. 

Charakteristickým rysem tohoto typu dopravníků 

je skutečnost, že jako příjem, tak i předání výrobku 

probíhá na částech rovnoběžných s podlahou. Mezi 

těmito částmi se nachází nakloněná část dopravníku. 

Naše společnost vyrábí tyto dopravníky na bázi série 

EBS 80.

Nabízené dopravníky tohoto typu mají konstantní úhel 

sklonu, který se pohybuje v rozmezí od 0 do 45°.

DOPRAVNÍKY TYPU „Z”

JEDNODUCHÉ DOPRAVNÍKY
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DOPRAVNÍKOVÉ VÁLCE

Šikmé dopravníky lze chápat dvěma způsoby:

Jako dopravníky s jednoduchou konstrukcí nosného 

rámu, namontované na stojanu způsobujícím takové 

naklonění dopravní trasy, že se vstup a výstup 

dopravníku nacházejí v různých výškách.

Jako dopravníky, ve kterých je nosný rám 

zkonstruován takovým způsobem, že se vstup  nebo  

výstup dopravníku nacházejí na jeho částech  

rovnoběžných s podlahou, přičemž se produkt mezi 

nimi přepravuje po nakloněné části.

Jelikož se přepravované výrobky mohou na těchto  

dopravnících klouzat, je nezbytné použít vhodný druh 

dopravního pásu. Mohou to být pásy se speciální,  

pro tyto účely určenou strukturou, např. pásy se  

strukturou Super grip, případně pásy vybavené klíny 

nebo příčnými unášeči.

Tyto dopravníky se často používají v případech, kdy se 

na jedné straně dopravníku nachází zařízení s mnohem 

menší výkonností než zařízení, ze kterého se výrobky 

na dopravník dodávají. 

V takové situaci se s cílem minimalizovat nároky na plochu 

podlahy využívají právě víceúrovňové  dopravníky. Mnohé 

z těchto řešení spolupracují  s roboty, a tudíž vyžadují 

od nás návrh a vybudování příslušného řídícího systému 

a rovněž pracovního prostoru s ochranným krytem.

V závislosti na použití je možné tyto dopravníky vyrábět 

na bázi kterékoliv z námi nabízených sérií dopravníků.

DVOUÚROVŇOVÉ 
DOPRAVNÍKY

ŠIKMÉ DOPRAVNÍKY
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SESTAVY PÁSOVÝCH DOPRAVNÍKŮ

V některých situacích nelze zamýšlenou úlohu realizovat pouze pomocí jednoho dopravníku.  

V takových případech je nezbytné použít sestavu dopravníků.

SESTAVU DOPRAVNÍKU MŮŽEME CHÁPAT DVĚMA ZPŮSOBY:

jako sestavu poháněnou jedním převodovým motorem, přičemž se pohon přenáší na jednotlivé dopravníky pomocí 

různých typů pásových a řetězových převodů atd.

jako soustavu několika dopravníků se samostatnými pohony, přičemž se jejich vzájemná spolupráce realizuje 

prostřednictvím vhodně navrženého řídicího systému.

Sestavy dopravníků mohou spolupracovat s různými 

externími zařízeními, tak v jejich nakládacích, jakož  

i ve vykládacích částech.

VÝBĚR ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU
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PÁSOVÉ DOPRAVNÍKY

VÝBĚR TYPU PÁSU A KONCOVÉ ÚPRAVY

VÝBĚR ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU

VÝBĚR TYPU PODPĚRNÉHO RÁMU

VÝBĚR TYPU POHONU

KLÍNY BOČNÍ VLNOVCE UNÁŠEČE

BEZ STŘÍDAČE SE STŘÍDAČEM SPECIALIZOVANÉ ŘEŠENÍ

NA VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÝCH 
NOHÁCH

NA KOLECH BEZ PODPÉRNÉHO RÁMU

CENTRÁLNÍ NEPŘÍMÝ PŘÍMÝ

Vyrábíme dopravníky různých délek, rozměrů a ve speciálních provedeních,  

v závislosti na požadavcích zákazníka. 



DOPRAVNÍKOVÉ VÁLCE
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V naší nabídce máme skládací dopravníky:

Gravitační - jsou vybaveny PVC válci se zvýšenou 

pevností a s průměry 40 mm, 50 mm nebo 48 mm  

(ve tvaru talířů), a s pracovní šířkou od 300 do  

1200 mm (krok 100 mm). Maximální nosnost těchto  

dopravníků je 120 kg/m. Jsou vybaveny soupravami kol  

s průměrem 112 mm s plastovým povlakem a s brzdami,

S pohonem - jsou vybaveny pozinkovanými válci  

Ø 50 mm a dostupné jsou ve čtyřech šířkách:: 460 

mm, 610 mm, 760 mm nebo 900 mm. Maximální 

provozní nosnost těchto dopravníků je 100 kg/m. 

Umožňují max. 400 startovacích cyklů za hodinu.

Jsou vybaveny kolečky s brzdami, kazetou start/

stop a bezpečnostními spínači na začátku a na konci 

dopravníku. Rychlost pohybu lze nastavit měničem  

v rozmezí od 0 do 40 m/min.

KLÍNOVACÍ 
DOPRAVNÍKY

SKLÁDACÍ 
DOPRAVNÍKY

Série dopravníků používaných pro  přepravu výrobků  

s hmotností do 1 kg/ks. Nejčastěji se používají pro 

přepravu takových prvků jako jsou lahve, kartonové 

obaly, či plechovky. 

Tyto dopravníky se používají tehdy, když je třeba získat 

přístup k dnu obalu, a to například za účelem nanesení 

na dně potisku, nalepení štítku nebo provedení 

rentgenové snímky. 

Jsou tak zkonstruovány, aby umožňovaly nastavit, 

respektive upravit vzájemný rozestup rovnoběžných 

pásů například podle velikosti přepravovaného objektu,  

a kromě toho i jejich výškové nastavení. Tento  

typ dopravníků dodáváme s napájecím a řídicím  

rozvaděčem.
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DOPRAVNÍKY S MODULÁRNÍM PÁSEM EMBS

Dopravníky s modulárním pásem typu EMBS umožňují 

přepravu různých produktů prakticky v každém 

průmyslovém odvětví. 

Charakteristickým rysem tohoto systému, kterým se 

odlišuje od jiných podobných systémů, je velmi vysoká 

odolnost řetězu proti roztržení. Díky tomu lze systém 

libovolně konfigurovat, v závislosti na individuálních 

potřebách. Poskytuje to možnost vytvořit finančně 

nejoptimálnější dopravníkový systém.

DOSTUPNÉ JSOU V DVOU VERZÍCH PROVEDENÍ:

Hliníkové systémy s plastovým řetězem, umožňující 

horizontální a vertikální změny směru pohybu.  

V tomto typu dopravníků se kromě univerzálních  

článků používají i pásy s gumovým povrchem, 

díky kterému je možné zvýšit tření mezi pásem 

a výrobkem.

Systém z nerezové oceli (pro použití v potravinářském 

průmyslu) je přizpůsoben požadavkům potravinář-

ského, farmaceutického a hygienického průmyslu. 

* European Hygiene Engineering and Design Group,
   an EU machine directive for safe and hygienic    

machinery

Díky tomu jsme schopni vytvořit jedinečný dopravní  

systém splňující i ty nejnáročnější požadavky.
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         VÁLEČKOVÉ DOPRAVNÍKY

Je to skupina dopravníků, která se ve všech 
průmyslových odvětvích využívá nejčastěji. Díky 
jejich univerzálnosti jde o produkt, který lze kdykoli 
přizpůsobit novým úkolům. 



11www.movlink.pl

         VÁLEČKOVÉ DOPRAVNÍKY

Dopravníky s nejjednodušší konstrukcí bez pohonu. 

Výrobky se zde mohou přemisťovat ručně, nebo, po  

naklonění dopravníku pod příslušným úhlem, vlivem 

gravitace. Při volbě rychlosti a funkce gravitačně  

poháněných dopravníků je třeba vzít v úvahu jejich délku 

a specifické vlastnosti přepravovaných výrobků, t. j. jejich 

hmotnost, tvar, rozměry atd.

V závislosti na použití a požadavcích zákazníka jsme  

schopni vyrobit dopravníky tohoto typu s nosným 

rámem na bázi hliníkových nebo ocelových profilů 

vhodné velikosti, druhu a s vhodným ochranným 

nátěrem. Konstrukce dopravníků tohoto typu závisí 

především na specifických vlastností přepravovaných 

výrobků, tj na jejích tvarech, hmotnostech a rozměrech.

Takže v závislosti na produktu, který má být na daném  

dopravníku přepravovaný, na jeho konstrukci  používáme  

válce s průměrem od 20 do 89 mm s různými 

povrchovými materiály a různými ochrannými vrstvami. 

Válce o průměru 40 mm a více mohou být vybaveny jako 

klecovými tak i strojovými ložisky. Naše dopravníky 

určené k přepravě nákladů značných hmotností jsou 

vybaveny i brzdovými válci.

GRAVITAČNÍ VÁLEČKOVÉ DOPRAVNÍKY

VÁLEČKOVÉ DOPRAVNÍKY OBLOUKOVÉ

Doplněním produktů tohoto typu jsou obloukové 

válečkové dopravníky. Nabízíme obloukové válečkové 

dopravníky ve verzi gravitační jakož i ve verzi s pohonem. 

Obloukové válečkové dopravníky projektujeme vždy 

v souladu s poskytnutými technickými parametry 

přepravovaného předmětu. 
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Jde o jednu z nejpoužívanějších sérií dopravníků. Tyto 

dopravníky se vyznačují tím, že jejich hlavní nosná část 

je vyrobena z práškově lakované oceli, zatímco nosný 

rám může být vyroben jako z oceli, tak i z konstrukčních 

hliníkových profilů. 

Pohon takového dopravníku se vždy vybírá individuálně 

na základě parametrů dohodnutých s příjemcem.

S NOSNOSTÍ DO 100 kg/m S NOSNOSTÍ DO 1 t/m

Používají se převážně na přepravu zboží na 

europaletách, případně na jiných, podobných paletách. 

Na přepravu zboží se používají válce s průměrem 60 až 

89 mm zakončené hlavami s řetězovými věnci. Pohon 

se přenáší z válce na válec. V tomto případě jsou 

nosná část i rám vyrobené z práškově lakované nebo 

pozinkované oceli. Vzhledem k druhu nákladu, jaký se 

pomocí těchto dopravníků přepravuje, se tyto obvykle 

dělí na úseky, které umožňují přepravu od 1 až do 3 

palet.

VÁLEČKOVÉ DOPRAVNÍKY S POHONEM
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DOPRAVNÍKOVÉ VÁLCE
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Doplněním série dopravníků určených k přepravě 

europalet jsou otočné stoly. Umožňují vytvářet dopravní 

linky s jinými, jak jen přímými dopravními trasami. 

Námi nabízené otočné stoly jsou přizpůsobeny nosnosti 

paletových dopravníků. Umožňují zastavení palety  

v mezipolohách, maximální rotaci o 180 stupňů a návrat 

zpět do původní polohy. Nejčastěji dochází k zastavení 

po otočení o každých 90 stupňů.

Při vytváření dopravníkových systémů určených  

k přepravě europalet používáme i transfery. Umožňují  

změnu směru přepravy palet z podélného na příčný.

Charakteristickým rysem tohoto řešení je, že nosičem 

palet jsou 2 nebo 3 řady řetězových dopravníků se 

samotným nosičem v podobě dvouřadého řetězu. Tyto  

dráhy se obvykle montují mezi válci válečkových 

dopravníků umožňujících podélnou přepravu palet.

TRANSFERY

OTOČNÉ STOLY
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Jde o řadu dopravníků určených na použití  

v potravinářském nebo  farmaceutickém průmyslu  

a všude tam, kde je přepravován produkt  v přímém  

kontaktu s jednotlivými prvky dopravníku.

Nosné části této série dopravníků jsou vyrobeny na  

bázi prvků vyrobených z oceli 1.4301. Na požádání  

mohou být vyrobeny i z jiných druhů oceli. Konstrukce 

pracovní části je vytvořena tak, aby se minimalizovalo 

riziko usazování a hromadění nečistot a bakterií. Celá 

konstrukce je vyrobena tak, aby se ani při mytí zařízení 

nikde nehromadila voda, a aby bez jakýchkoliv problémů 

odtékala dolů.

Jako nosič přepravovaných prvků lze použít různé  

typy dopravních pásů: od PVC pásů s osvědčením FDA,  

přes PU pásy určené pro styk s potravinami až  

po PU pásy se zanořenými okraji. 

Při výběru pohonných jednotek používaných v těchto  

dopravnících se rovněž zohledňuje jejich zamýšlené 

použití, přičemž se pozornost věnuje tomu, aby byly 

při zachování ekonomických požadavků daného řešení 

dodrženy i všechny jejich požadované funkce. Je  možné  

použít lakovaný pohon se standardním stupněm  

krytí IP 54, pohon zakryt krytem z nerezové oceli, jakož 

i pohony s vyšším stupněm IP, tzv. aseptické, případně 

i nerezavějící převodové motory se stupněm krytí IP 66.

PÁSOVÉ DOPRAVNÍKY Z NEREZOVÉ OCELI

Aby bylo možné zachovat 

požadovaný stupeň těsnosti  

celého zařízení, nabízíme  

i napájecí a řídicí systémy  

vyrobené v mnoha  standar- 

dech se stupněm krytí až do 

IP 65.



15www.movlink.pl

Dopravníky tohoto typu se používají jako prodloužení výrobních linek v místech přímého kontaktu mezi produktem 

a prvky dopravníku, nebo všude tam, kde se i přes skutečnost, že je přepravován produkt v hromadném balení, stále 

nacházíme v zóně CIP.

Nosné konstrukce těchto dopravníků jsou vyrobeny z oceli 1.4301. Válce použité v dopravnících tohoto typu  

mohou být vyrobeny různými způsoby, v závislosti na účelu. Mohou být celé vyrobené z nerezové oceli nebo  

plastu, a v případě méně náročných aplikací i smíšeným způsobem.

VÁLEĆKOVÉ DOPRAVNÍKY Z NEREZOVÉ OCELI
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         DOPRAVNÍKOVÉ VÁLCE

Nabízíme široký sortiment dopravníkových válců 
používaných jako v gravitačních dopravnících, tak  
i v dopravnících s pohonem.

PRODUKT



17www.movlink.pl

         DOPRAVNÍKOVÉ VÁLCE

Nabízíme následující modely série KTR:

Jiné typy a velikosti válců vyrábíme na

základě individuálního požadavku.

  Charakteristické vlastnosti dopravníkových válců KTR

Plášť válce - polyvinylchlorid PVC-U
Ložiska - valivé ložisko s plastovou klecí, kulky z uhlíkové  

nebo nerezové oceli,  v případě válců s průměry  
od D = 40 mm i se strojovými ložisky

Hřídel válce - uhlíková nebo nerezová ocel

Způsoby ukončení hřídelů válců

Označení parametrů

GŁ - hladká hřídel

GZ - hřídel s vnějším závitem

GW - hřídel s vnitřním závitem

SP - hladká pružinová hřídel

SW - šestiúhelníková hřídel

PRODUKT

B

A

C

KLECOVÉ LOŽISKO STROJNÍ LOŽISKO

VÁLCE SÉRIE KTR

Průměr pláště 
x tloušťka 

Dxg

Průměr
hřídel 

válce d

Způsob 
ukončení 

hřídelů válců

Délka 
hřídele - 
délka pro 

osazení A-B

Min. 
pracovní 

délka B-2C

20x1,5

6

GZ M6 20 A-14

GŁ 20 A-4

SP 20 A-4

8

GZ M6 20 A-14

GZ M8 20 A-17

GŁ 20 A-4

SP 20 A-4

30x1,8

6

GZ M6 20 A-14

GŁ 20 A-4

SP 20 A-4

8

GZ M6 20 A-14

GZ M8 20 A-17

GŁ 20 A-4

SP 20 A-4

10

GW M6 - A-20

GW M8 20 A-17

GZ M10 20 A-20

GŁ 20 A-4

SP 20 A-4

Průměr pláště 
x tloušťka 

Dxg

Průměr
hřídel 

válce d

Způsob 
ukončení 

hřídelů válců

Délka 
hřídele - 
délka pro 

osazení A-B

Min. 
pracovní 

délka B-2C

40x2,3

6

GZ M6 20 A-14

GŁ 20 A-4

SP 20 A-4

8

GZ M6 20 A-14

GZ M8 20 A-17

GŁ 20 A-4

SP 20 A-4

10

GW M6 - A-20

GW M8 20 A-17

GZ M10 20 A-20

GŁ 20 A-4

SP 20 A-4

50x2,0

8

GZ M6 20 A-15

GZ M8 20 A-18

GŁ 20 A-5

SP 20 A-5

10

GW M6 - A-20

GZ M8 20 A-18

GZ M10 20 A-21

GŁ 20 A-5

SP 20 A-5

12

GW M6 - A-20

GW M8 - A-20

GZ M10 30 A-20

GZ M12 30 A-25

GŁ 20 A-5

SP 20 A-5

SW11 SW11 20 A-5

A -  celková délka válce
B -  pracovní délka válce
C -  vzdálenost pláště válce
D -  vnější průměr válce
    (průměr pláště)
d -  průměr hřídele válce
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 Charakteristické vlastnosti dopravníkových válců MTR

Plášť válce - přesná trubka vyrobena z pozinkované 
   uhlíkové nebo nerezové oceli

Ložiska - klecová z uhlíkové nebo nerezové oceli,
   od průměru D = 50 mm i se strojovým 
   ložiskem

Hřídel válce - uhlíková nebo nerezová ocel

Nabízíme následující modely série MTR:

MD

g

C
B

A

GZ

dD

g

B

A

C
SP

D

g

B

A

C
GW

dD

g

B

A

C
GŁ

Způsoby ukončení hřídelů válců Označení parametrů

VÁLCE SÉRIE MTR

Průměr pláště 
x tloušťka 

Dxg

Průměr
hřídel 

válce d

Způsob 
ukončení 

hřídelů válců

Délka 
hřídele - 
délka pro 

osazení A-B

Min. 
pracovní 

délka B-2C

30x1,5

8

GZ M6 20 A-15

GZ M8 20 A-18

GŁ 20 A-5

SP 20 A-5

SW 6 13 A-5

10

GW M6 20 A-20

GZ M8 20 A-18

GZ M10 20 A-21

SW 6 13 A-5

SW 8 13 A-5

GŁ 20 A-5

SP 20 A-5

40x1,5

8

GZ M6 20 A-15

GZ M8 20 A-18

GŁ 20 A-5

SP 20 A-5

SW 6 13 A-5

10

GW M6 20 A-20

GZ M8 20 A-18

GZ M10 20 A-21

SW 6 13 A-5

SW 8 13 A-5

GŁ 20 A-5

SP 20 A-5

12

GW M6 20 A-20

GW M8 20 A-20

GZ M10 20 A-20

GZ M12 20 A-25

GŁ 20 A-5

SP 20 A-5

SW 11 SW 11 20 A-5

50x1,5

8

GZ M6 20 A-15

GZ M8 20 A-18

GŁ 20 A-5

SP 20 A-5

SW 6 13 A-5

10

GW M6 20 A-20

GZ M8 20 A-18

GZ M10 20 A-21

SW 6 13 A-5

SW 8 13 A-5

GŁ 20 A-5

SP 20 A-5

12

GW M6 20 A-20

GW M8 20 A-20

GZ M10 30 A-20

GZ M12 30 A-25

GŁ 20 A-5

SP 20 A-5

SW 11 SW 11 20 A-5

GŁ - hladká hřídel
GZ - hřídel s vnějším závitem
GW - hřídel s vnitřním závitem
SP - hladká pružinová hřídel
SW - šestiúhelníková hřídel

A -  celková délka válce
B -  pracovní délka válce
C -  vzdálenost pláště válce
D -  vnější průměr válce (průměr 

pláště)
d -  průměr hřídele válce
g -  tloušťka pláště válce
M -  velikost vnějšího 
  závitu
M -  velikost vnitřního závitu
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DOPRAVNÍKOVÉ VÁLCE

Způsoby ukončení hřídelů válců:

Jiné typy a velikosti válců 
vyrábíme na základě 

individuálního požadavku.

PRODUKT

HLADKÁ HŘÍDEL HŘÍDEL S VNITŘNÍM ZÁVITEM HŘÍDEL S VNĚJŚÍM ZÁVITEM

Průměr pláště 
x tloušťka 

Dxg

Průměr
hřídel 

válce d

Způsob 
ukončení 

hřídelů válců

Délka 
hřídele - 
délka pro 

osazení A-B

Min. 
pracovní 

délka B-2C

80x2,5

8

GZ M6 20 A-15

GZ M8 20 A-18

GŁ 20 A-5

SP 13 A-5

SW 6 20 A-5

10

GW M6 20 A-20

GZ M8 20 A-18

GZ M10 20 A-21

SW 6 13 A-5

SW 8 13 A-5

GŁ 20 A-5

SP 20 A-5

12

GW M6 20 A-20

GW M8 20 A-20

GZ M10 30 A-20

GZ M12 30 A-25

GŁ 20 A-5

SP 20 A-5

SW 11 SW 11 20 A-5

Průměr pláště 
x tloušťka 

Dxg

Průměr
hřídel 

válce d

Způsob 
ukončení 

hřídelů válců

Délka 
hřídele - 
délka pro 

osazení A-B

Min. 
pracovní 

délka B-2C

89x3,0

16

GW M10 30 A-30

GW M12 30 A-30

GZ M14 30 A-32

SW 14 15 A-10

GŁ 20 A-10

SP 20 A-10

17

GW M10 30 A-30

GW M12 30 A-30

GZ M14 30 A-32

GZ M16 40 A-26

SW 14 15 A-10

GŁ 20 A-10

SP 20 A-10

20

GW M14 30 A-30

GW M16 30 A-30

GZ M16 40 A-26

GZ M20 40 A-28

GŁ 15 A-10

25

GW M14 30 A-30

GW M16 30 A-30

GZ M20 40 A-28

GZ M24 40 A-34

GŁ 20 A-10

Průměr pláště 
x tloušťka 

Dxg

Průměr
hřídel 

válce d

Způsob 
ukončení 

hřídelů válců

Délka 
hřídele - 
délka pro 

osazení A-B

Min. 
pracovní 

délka B-2C

60x2,0

8

GZ M6 20 A-15

GZ M8 20 A-18

GŁ 20 A-5

SP 20 A-5

SW 6 13 A-5

10

GW M6 20 A-20

GZ M8 20 A-18

GZ M10 20 A-21

SW 6 13 A-5

SW 8 13 A-5

GŁ 20 A-5

SP 20 A-5

12

GW M6 20 A-20

GW M8 20 A-20

GZ M10 30 A-20

GZ M12 30 A-25

GŁ 20 A-5

SP 20 A-5

SW 11 SW 11 20 A-5
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Používají se všude tam, kde jsou zapotřebí válce 

se značnou mechanickou pevností, a kde existuje 

riziko poškození přepravovaného produktu 

ocelovým pláštěm. 

Nejčastěji se proto používají při přepravě  

hotových výrobků z plastu, skla nebo při přepravě  

lakovaných předmětů. Úspěšně se používají  

také v nábytkářském průmyslu. 

Pogumované hnané válce se používají tam, kde 

je třeba zvětšit koeficient tření mezi válcem  

a přepravovaným produktem.

Natažením hotového ochranného krytu. 

Ochranné trubky jsou vyrobeny z PVC a jsou vhodné pro válce 

všech průměrů v nabídce naší společnosti. Tloušťka pláště 

ochranného krytu je 2 nebo 3 mm v závislosti od jmenovitého 

průměru pláště válce. Jde o rychlou a ekonomicky výhodnou 

metodu výroby pogumovaných válců. 

Nanesením ochranné vrstvy příslušnou metodou a následným 

soustružením nebo broušením pláště válce na požadovaný 

průměr. 

Tato metoda umožňuje nanášení ochranné vrstvy  

z různých kaučuků, silikonů a polyuretanů. Tento způsob 

nanášení ochranné vrstvy se používá tehdy, když je třeba 

dosáhnout přesně definované mechanické a fyzikálně-

chemické vlastnosti vnějšího povrchu válců. Tato metoda 

navíc umožňuje dosáhnout různé struktury vnější vrstvy. Ve 

srovnání s natažením hotového ochranného krytu je to časově 

i finančně náročnější metoda. 

POUŽITÍ DVE TECHNOLOGIE NANÁŠENÍ 
PRYŽOVÉHO POVLAKU

VÁLCE S POGUMOVANÝM OCELOVÝM PLÁŠTĚM
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X1 X2B

Ø
D

A

A - celková délka válce
B - délka válce 
X1 - rozsah přesunutí válce
X2 - rozsah přesunutí válce
ØD - průměr válce 

Charakteristické vlastnosti kuželových válců:

Nástavce - jsou vyrobeny z odolného plastu černé barvy. Válce se díky tomuto řešení vyznačují 
  nízkou vlastní hmotností a značnou odolností proti nárazům a oděru. 

Vyrábíme válce s různě umístěnými kuželovými nástavci. Nástavce mohou být přesunuty jako na jednu, tak i na druhou stranu válce.

Úhel sklonu kuželových nástavců: 3,80°

Maximální délka soupravy válců s kuželovými nástavci: ~580 mm

Úhel sklonu kuželových nástavců: 3,80°

Maximální délka soupravy válců s kuželovými nástavci: ~990 mm

Válce se vyrábějí na bázi válců:

PRODUKT

KUŽELOVÉ DOPRAVNÍKOVÉ VÁLCE

s průměrem D = 30 mm ve verzi KTR nebo MTR

s průměrem D = 50 mm ve verzi KTR nebo MTR
a také na bázi hnaných válců s různými typy hlav
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Aktivní hlava: Vysoce odolný plast se zabudovaným kuličkovým ložiskem.

Pasivní hlava: Klecová pouzdro nebo pouzdro s kuličkovým ložiskem, pozinkovaná ocel.

Hřídel válce: Uhlíková nebo nerezová ocel.

Plášť válce: Surová nebo pozinkovaná uhlíková ocel, ve vybraných případech je možno použít  
i nerezovou ocel.

Materiály použité na výrobu válců:

PRODUKT

HNANÉ VÁLCE SÉRIE NTR

Jsou určeny k použití ve válečkových dopravnících s pohonem určených pro přepravu středně těžkých nákladů.  

Nabízíme široký sortiment dopravníkových válců splňujících většinu požadavků moderního  

průmyslu. Vyrábíme dopravníkové válce různých délek, rozměrů a ve speciálních provedeních  

dle požadavků zákazníka. Při výrobě válců používáme komponenty nejvyšší kvality  

od osvědčených dodavatelů z EU. Dodáváme výrobky 100% polské výroby.
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DOPRAVNÍKOVÉ VÁLCE

Plášť válce: S průměrem D = 50 mm z uhlíkové oceli (surové nebo pozinkované).

Hřídel válce: S průměrem d = 10 mm, d = 12 mm nebo SW 11, možná ukončení: hladká hřídel, pružinová hřídel,  
s vnějším nebo vnitřním závitem.

Ložiska: S plastovými pouzdry a se zabudovanými kuličkovými ložisky.

Příklady použití: Válečkové dopravníky se střední nosností s pohonem prostřednictvím elektrobubnu nebo 
královské hřídele.

B C

A

F  

G 

A - celková délka válce
B - délka válce
C - vzdálenost mezi pláštěm 
       válce a povrchem kon-  
       strukce
F - vzdálenost první drážky  
 od okraje válce
G - vzdálenost mezi  
      drážkami

Plášť válce: S průměrem D = 40 mm, D = 50 mm, D = 60 mm, D = 80 mm z uhlíkové oceli (surové nebo 
pozinkované).

Hřídel válce: S průměrem d = 8 mm, d = 10 mm, d = 12 mm, d = 15 mm nebo SW 11, možná ukončení: hladká hřídel, 
pružinová hřídel, s vnějším nebo vnitřním závitem.

Ložiska: S plastovými pouzdry a se zabudovanými kuličkovými ložisky.

Příklady použití: Válečkové dopravníky se střední nosností s pohonem prostřednictvím královské hřídele.

s drážkou pro kulatý řemen.

R

B C

A

F  

A - celková délka válce
B - délka válce 
C - vzdálenost mezi pláštěm  
      válce a povrchem  
      konstrukce
ØD - průměr pláště válce
ØD1 - průměr válce na dně   
          drážky
Ød - průměr hřídele válce
F - vzdálenost drážky od 
      okraje válce
R - poloměr drážky

PRODUKT

PRODUKTHNANÉ VÁLCE NTR - 1R

HNANÉ VÁLCE NTR - 2R

Popis a technické parametry:

s drážkami pro kulatý řemen.

Popis a technické parametry:
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DOPRAVNÍKOVÉ VÁLCE

Plášť válce: S průměrem D = 50 mm z uhlíkové (surové nebo pozinkované) nebo nerezové oceli.

Hřídel válce: S průměrem d = 12 mm, možná ukončení: hladká hřídel, pružinová hřídel, s vnějším nebo vnitřním 
závitem.

Ložiska: Aktivní hlava - ložisko 6202.
Pasivní hlava - s ocelovými klecovými pouzdry nebo se zabudovanými kuličkovými ložisky, možná  
i plastová pouzdra se zabudovaným kuličkovým ložiskem.

Příklady použití: Válečkové dopravníky se střední nosností s pohonem prostřednictvím elektrobubna. 

CE
B
A

A - celková délka válce
B - délka válce 
C - vzdálenost mezi pláštěm  
       válce a povrchem kon- 
       strukce 
E - referenční délka válce

PRODUKT

Plášť válce: S průměrem D = 50 mm z uhlíkové (surové nebo pozinkované) nebo nerezové oceli.

Hřídel válce: S průměrem d = 12 mm, možná ukončení: hladká hřídel, a s vnějším nebo
vnitřním závitem.

Ložiska: Aktivní hlava - dvojité ložiska 6202.
Pasivní hlava - s ocelovými klecovými pouzdry nebo se zabudovanými kuličkovými ložisky, možná  
i plastová pouzdra se zabudovaným kuličkovým ložiskem.

Příklady použití: Válečkové dopravníky se střední nosností s pohonem prostřednictvím převodového motoru pro celý 
úsek nebo s pohonem přenášeným z jednoho válce přímo na druhý.

CE

B

A

A - celková délka válce
B - délka válce 
C - vzdálenost mezi pláštěm  
      válce a povrchem kon- 
       strukce 
E - referenční délka válce

PRODUKT

HNANÉ VÁLCE NTR - PJ
s hlavou pro pohon vícedrážkovým klínovým řemenem s příčným průřezem PJ 
(dle norem DIN 7867, ISO 9982).
V hlavě se nachází 9 drážek.

Popis a technické parametry:

HNANÉ VÁLCE NTR - 8M
s hlavou pro ozubený řemen 8M s maximální šířkou 25 mm.

Popis a technické parametry:
Hnací hlava má po celém svém obvodu 20 zubů.  
Existují dva typy hnací hlavy:

1) pro nepřetržitý pohon NTR 8M
2) s možností akumulace NTR 8MA
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DOPRAVNÍKOVÉ VÁLCE

Plášť válce: S průměrem D = 50 mm z uhlíkové (surové nebo pozinkované) nebo nerezové oceli.

Hřídel válce: S průměrem d = 12 mm, možná ukončení: hladká hřídel, pružinová hřídel, s vnějším nebo vnitřním 
závitem.

Ložiska: Aktivní hlava - ložisko 6202.
Pasivní hlava - s ocelovými klecovými pouzdry nebo se zabudovanými kuličkovými ložisky, možná  
i plastová pouzdra se zabudovaným kuličkovým ložiskem.

Příklady použití: Válečkové dopravníky se střední nosností s pohonem prostřednictvím převodového motoru pro 
tangenciální pohon při značných délkách jednotlivých úseků.

CE
B

A

A - celková délka válce
B - délka válce 
C - vzdálenost mezi pláštěm 
      válce a povrchem kon- 
      strukce 
E - referenční délka válce

PRODUKT

A - celková délka válce
B - délka válce 
C - vzdálenost mezi pláštěm 
     válce a povrchem kon- 
      strukce 
E - referenční délka válce

Plášť válce: S průměrem D = 50 mm z uhlíkové (surové nebo pozinkované) nebo nerezové oceli.

Hřídel válce: S průměrem d = 12 mm, možná ukončení: hladká hřídel, a s vnějším nebo
vnitřním závitem.

Ložiska: Aktivní hlava - dvojité ložiska 6201 nebo 6202 (NTR-B2) nebo s ložiskem 6201 (NTR-C2)
Pasivní hlava - s ocelovými klecovými pouzdry nebo se zabudovanými kuličkovými ložisky, možná  
i plastová pouzdra se zabudovaným kuličkovým ložiskem.

Příklady použití: Válečkové dopravníky se střední nosností s pohonem prostřednictvím převodového motoru pro 
pohon přenášený z jednoho válce na druhý.

CE
B

A

PRODUKT

HNANÉ VÁLCE NTR - B1
s hlavou pro pohon řetězem typu 08 B-1 (1/2 "x 5/16"), jednořadé.

Popis a technické parametry:
Hnací hlava s 11 zuby na svém obvodu.  
Existují dva typy hnací hlavy:

1) pro nepřetržitý pohon NTR B1
2) s možností akumulace NTR B1A

HNANÉ VÁLCE NTR - B2 a NTR - C2
s hlavou pro pohon řetězem typu 08 B-1 (1/2 "x 5/16"), dvouřadé, pro válce NTR - B2 nebo 
s hlavou pro pohon řetězem typu 06 C-1 (3/8 "x 3/16"), dvouřadé, pro válce NTR - C2.

Popis a technické parametry:
- Typ NTR - B2 - hlava má na svém obvodu v závislosti na verzi 14 nebo 17 zubů.
- Typ NTR - C2 - hlava má na svém obvodu 20 zubů.
V obou typech válců může být pohon pouze nepřetržitý, prostřednictvím řetězu.
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DOPRAVNÍKOVÉ VÁLCE

Plášť válce: S průměrem v rozsahu od D = 50 mm do D = 89 mm z uhlíkové (surové nebo pozinkované) nebo 
nerezové oceli.

Hřídel válce: S průměry od d = 12 mm do d = 25 mm z uhlíkové nebo nerezové oceli, ukončená vnitřním závitem

Ložiska: Aktivní hlava - se strojovými ložisky dimenzovanými podle průměru pláště a hřídele.
Pasivní hlava - s ocelovými nebo plastovými pouzdry, se strojním ložiskem.

Příklady použití: Válečkové dopravníky s větším průměrem válců provozované v těžkých podmínkách, určené  
k přepravě výrobků umístěných na přepravních paletách typu EUR a podobných.

A - celková délka válce
B - délka válce 
E - referenční délka válce
D - vnější průměr válce (průměr pláště)
d - průměr hřídele válce

PRODUKT

E

B
A

Dd
E

B

A

Dd

Na základě individuální objednávky můžeme dodat 

i válce s jiným počtem zubů pro řetěz, s hlavami 

spolupracujícími s jinými typy 

řetězů a s hlavami vyrobenými 

z materiálů podle požadavků zákazníka.

HNANÉ VÁLCE NTS - B1 / B2
s řetězovou hlavou vyrobenou z oceli, určené pro použití s řetězy typu 08 B-1 a 10 B-1 v závislosti na 
možnosti vybrané v tabulce níže. Navrženy pro práci s jednořadými řetězy, v případě tangenciálního přenosu 
pohonu nebo přenosu pohonu z válce na válec (s jedním nebo dvěma řetězovými koly).

Popis a technické parametry:
Hlavy s počtem zubů podle informací uvedených v tabulce níže - hlavy s jiným počtem zubů 
můžeme dodat na základě individuální objednávky; hlavy jsou k plášti válce přivařeny.

Průměr 
trubky

Min. 
referenční 

délka E

Šířka věnce 
B-E

Průměr 
hřídele 
válce d

Způsob 
ukončení 
hřídelů 
válců

Počet zubů Typ

50x1,5 I 80 28 12 GW 14 08B-1

60x1,5/2,0 I 80 28 12/15 GW 14 08B-1

80x2,0 I 90 30 15/20 GW 18 10B-1

88,9x3,0 I 90 33,5 20 GW 18 10B-1

50x1,5 II 80 50 12 GW 14 08B-1

60x1,5/2,0 II 80 50 12/15 GW 14 08B-1

80x2,0 II 90 54 15/20 GW 18 10B-1

88,9x3,0 II 90 57,5 20 GW 18 10B-1
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NABÍDKA

DOPRAVNÍKY
 A KOMPONENTY

DOPRAVNÍKOVÉ
SYSTÉMY

PÁSOVÉ
DOPRAVNÍKY

SKLÁDACÍ
DOPRAVNÍKY

DOPRAVNÍKY
S MODULÁRNÍM  

PÁSEM

VÁLEČKOVÉ
DOPRAVNÍKY

TRANSFERY DOPRAVNÍKOVÉ
VÁLEČKY

OTOČNÉ STOLY

Na bázi komponent nabízených naší společností jsme schopni vytvořit kompletní dopravní systém vhodný pro použití  

v různých průmyslových odvětvích. Může být použit na přepravu prvků různých velikostí, od malých předmětů,  

přes obaly používané v logistickém průmyslu, až po europalety s hmotností 1000 kg.
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