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         PÁSOVÉ DOPRAVNÍKY

Vyrábame pre Vás pásové dopravníky, ideálne pre 
prepravu produktov rôznych veľkostí a hmotností.
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PÁSOVÉ DOPRAVNÍKY

Nami vyrábané pásové dopravníky sa vyznačujú extrémne odolnou a zároveň estetickou konštrukciou  

z hliníkových konštrukčných profilov. Vďaka takémuto technickému riešeniu je možné dopravníky jednoducho 

prispôsobiť existujúcim systémom, rozšíriť a prispôsobiť rôznym konštrukciám strojov a zariadení. V dôsledku 

toho sú nami ponúkané riešenia moderné, flexibilné a prispôsobené potrebám príjemcov.

EBS 40

 štandardná šírka 100-800 mm

 nosnosť od 20 do 100 kg/m

EBS 80

 štandardná šírka 200-1500 mm

 nosnosť do 150 kg/m

KONŠTRUKCIA PÁSOVÝCH DOPRAVNÍKOV

Nami prezentované dopravníky pozostávajú z nosného rámu a nosnej konštrukcie 

skladajúcej sa z vhodne zvolených hliníkových profilov. V dopravníkoch 

sa nachádzajúci remeňový pohonný systém a dopravný pás sa vyberajú 

individuálne, v závislosti od individuálnych potrieb zákazníka. Vďaka tomu sme 

schopní poskytnúť Vám systémy, ktoré budú plne prispôsobené rôznorodým 

požiadavkám.

TYPY PÁSOVÝCH DOPRAVNÍKOV:

kompletných riešení vybavených nosným rámom a riadiacim systémom

dopravníkov s nosným rámom bez riadiaceho systému a napájania

dopravníkov určených pre ďalšiu inštaláciu

PÁSOVÉ DOPRAVNÍKY VYRÁBAME PODĽA POŽIADAVIEK PRÍJEMCU V PODOBE:

POHON DOPRAVNÍKA MÔŽE BYŤ

REALIZOVANÝ AKO:

centrálny priamy

koncový nepriamy

koncový priamy

koncový s elektrobubnom
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Jednoduché pásové dopravníky sa vyrábajú na báze 

ktorejkoľvek z nami ponúkaných sérií dopravníkov. 

Sú vybavené nosnými rámami so šírkou 60 až 

1500 mm. Základom pre výrobu týchto rámov sú  

hliníkové konštrukčné profily kompatibilné s exi- 

stujúcimi systémami popredných výrobcov,  špeciálne  

určené na tieto účely.

Pásové dopravníky typu „Z“ sú dopravníky, ktoré  

zdvíhajú prepravované výrobky smerom nahor alebo  

ich naopak spúšťajú smerom nadol. 

Charakteristickou črtou tohto typu dopravníkov je 

skutočnosť, že ako príjem, tak aj odovzdanie výrobku 

prebieha na častiach rovnobežných s podlahou. Medzi 

týmito časťami sa nachádza naklonená časť dopravníka. 

Naša spoločnosť vyrába tieto dopravníky na báze série 

EBS 80.

Ponúkané dopravníky tohto typu majú konštantný 

uhol sklonu, ktorý sa pohybuje v rozmedzí od  

0 do 45°.

DOPRAVNÍKY TYPU „Z”

JEDNODUCHÉ DOPRAVNÍKY
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DOPRAVNÍKOVÉ VALCE

Šikmé dopravníky je možné chápať dvojako:

Ako dopravníky s jednoduchou konštrukciou nosného 

rámu, namontované na stojane spôsobujúcom také 

naklonenie dopravnej trasy, že sa vstup a výstup 

dopravníka nachádzajú v rôznych výškach.

Ako dopravníky, v ktorých je nosný rám skonštruo- 

vaný takým spôsobom, že sa vstup alebo výstup  

dopravníka nachádzajú na jeho časti  rovnobežnej  

s podlahou, pričom sa produkt  medzi nimi prepravuje  

po naklonenej časti.

Keďže sa prepravované výrobky môžu na týchto 

dopravníkoch kĺzať, je nevyhnutné použiť vhodný druh  

dopravného pásu. Môžu to byť pásy so špeciálnou, na  

tieto účely určenou štruktúrou, napr. pásy so  štruktúrou  

Super grip, prípadne pásy vybavené klinmi alebo 

priečnymi unášačmi.

Tieto dopravníky sa často používajú v prípadoch, keď 

sa na jednej strane dopravníka nachádza zariadenie  

s oveľa menšou výkonnosťou ako zariadenie, z ktorého 

sa výrobky na dopravník dodávajú. 

V takej situácii sa s cieľom minimalizovať nároky na  

plochu podlahy využívajú práve viacúrovňové doprav-  

níky. Mnohé z týchto riešení spolupracujú s robotmi,  

a teda vyžadujú od nás návrh a vybudovanie  príslušného  

riadiaceho systému  a rovnako aj pracovného priestoru 

s ochranným krytom.

V závislosti od použitia je možné tieto dopravníky 

vyrábať na báze ktorejkoľvek z nami ponúkaných sérií 

dopravníkov.

DVOJÚROVŇOVÉ 
DOPRAVNÍKY

ŠIKMÉ DOPRAVNÍKY
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ZOSTAVY PÁSOVÝCH DOPRAVNÍKOV

V niektorých situáciách nie je možné zamýšľanú úlohu realizovať len pomocou jedného dopravníka.  

V takých prípadoch je nevyhnutné použiť zostavu dopravníkov.

ZOSTAVU DOPRAVNÍKOV MÔŽEME CHÁPAŤ DVOJAKO:

ako zostavu poháňanú jedným prevodovým motorom, pričom sa pohon prenáša na jednotlivé dopravníky pomocou 

rôznych typov pásových a reťazových prevodov atď.

ako sústavu viacerých dopravníkov so samostatnými pohonmi, pričom sa ich vzájomná spolupráca realizuje 

prostredníctvom vhodne navrhnutého riadiaceho systému.

Zostavy dopravníkov môžu spolupracovať  s rôznymi  

externými zariadeniami, tak v ich nakladacej, ako  

aj vo vykladacej časti.

VÝBER RIADIACEHO SYSTÉMU
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PÁSOVÉ DOPRAVNÍKY

VÝBER TYPU PÁSA A KONCOVEJ ÚPRAVY

VÝBER RIADIACEHO SYSTÉMU

VÝBER TYPU PODPERNÉHO RÁMU

VÝBER TYPU POHONU

KLINY BOČNÉ VLNOVCE UNÁŠAČE

BEZ STRIEDAČA SO STRIEDAČOM ŠPECIALIZOVANÉ RIEŠENIA

NA NOHÁCH S VÝŠKOVÝM 
NASTAVENÍM

NA KOLESÁCH BEZ PODPERNÉHO RÁMU

CENTRÁLNY NEPRIAMY PRIAMY

Vyrábame dopravníky rôznych dĺžok, rozmerov a v špeciálnych prevedeniach, 

v závislosti od požiadaviek zákazníka. 



DOPRAVNÍKOVÉ VALCE
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V ponuke máme skladacie dopravníky:

Gravitačné - sú vybavené PVC valcami so zvýšenou 

pevnosťou a s priemermi 40 mm, 50 mm alebo 48 

mm (v tvare tanierov), a s pracovnou šírkou od 300 

do 1200 mm (krok 100 mm). Maximálna nosnosť 

týchto dopravníkov je 120 kg/m. Sú vybavené   

súpravami kolies s priemerom 112 mm  s plastovým  

povlakom a s brzdami,

S pohonom - sú vybavené pozinkovanými valcami Ø 

50 mm a dostupné sú v štyroch šírkach: 460 mm, 610 

mm, 760 mm alebo 900 mm. Maximálna prevádzková 

nosnosť týchto dopravníkov je 100 kg/m. Umožňujú 

max. 400 štartovacích cyklov za hodinu.

Sú vybavené kolieskami s brzdami, kazetou štart/

stop a bezpečnostnými spínačmi na začiatku a na 

konci dopravníka. Rýchlosť pohybu je možné nastaviť 

meničom v rozpätí od 0 do 40 m/min.

KLINOVACIE 
DOPRAVNÍKY

SKLADACIE 
DOPRAVNÍKY

Séria dopravníkov používaných na prepravu výrobkov  

s hmotnosťou do 1 kg/ks.  Najčastejšie sa používajú  

na prepravu takých prvkov ako sú fľaše, kartónové 

obaly, či plechovky. 

Tieto dopravníky sa používajú vtedy, keď je potrebné 

získať prístup k dnu obalu, a to napríklad za účelom 

nanesenia na dne potlače, nalepenia štítka alebo 

vykonania röntgenovej snímky. 

Sú tak skonštruované, aby umožňovali nastaviť, 

respektíve upraviť vzájomný rozostup rovnobežných 

pásov napríklad podľa veľkosti prepravovaného 

objektu, a okrem toho aj ich výškové nastavenie. Tento 

typ dopravníkov dodávame s napájacím a riadiacim 

rozvádzačom.
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DOPRAVNÍKY S MODULÁRNYM PÁSOM EMBS

Dopravníky s modulárnym pásom typu EMBS umožňujú 

prepravu rôznych produktov prakticky v každom 

priemyselnom odvetví. 

Charakteristickou črtou tohto systému, ktorým sa 

odlišuje od iných podobných systémov, je veľmi vysoká 

odolnosť reťaze proti roztrhnutiu. Vďaka tomu je 

možné systém ľubovoľne konfigurovať, v závislosti od 

individuálnych potrieb. Poskytuje to možnosť vytvoriť 

finančne najoptimálnejší dopravníkový systém.

DOSTUPNÉ SÚ V DVOCH VERZIÁCH VYKONANIA:

Hliníkové systémy s plastovou reťazou, umožňujúce 

horizontálne a vertikálne zmeny smeru pohybu. V tomto 

type dopravníkov sa okrem univerzálnych článkov  

používajú aj pásy s gumovým povrchom, vďaka 

ktorému je možné zvýšiť trenie medzi pásom  

a výrobkom.

Systémy z nehrdzavejúcej ocele (pre použitie 

v potravinárskom priemysle) je prispôsobený 

požiadavkám potravinárskeho, farmaceutického  

a hygienického priemyslu. 

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

machinery

Vďaka tomu sme schopní vytvoriť  jedinečný dopravný  

systém spĺňajúci  aj tie najnáročnejšie podmienky.
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         VALČEKOVÉ DOPRAVNÍKY

Je to skupina dopravníkov, ktorá sa najčastejšie využíva 
vo všetkých priemyselných odvetviach. Vďaka ich 
univerzálnosti ide o produkt, ktorý je možné kedykoľvek 
prispôsobiť novým úlohám. 
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         VALČEKOVÉ DOPRAVNÍKY

Dopravníky s najjednoduchšou konštrukciou  bez pohonu.  

Výrobky sa tu môžu premiestňovať ručne alebo, 

po naklonení dopravníka pod príslušným uhlom, 

vplyvom gravitácie. Pri voľbe rýchlosti a funkcie  

gravitačne poháňaných dopravníkov je potrebné  

vziať do úvahy ich dĺžku a špecifické vlastnosti  

prepravovaných výrobkov, t. j. ich  hmotnosť, tvar, 

rozmery atď.

V závislosti od použitia a požiadaviek zákazníka sme 

schopní vyrobiť dopravníky tohto typu s nosným rámom 

na báze hliníkových alebo oceľových profilov vhodnej 

veľkosti, druhu a s vhodným ochranným náterom. 

Konštrukcia dopravníkov tohto typu závisí predovšetkým 

od špecifických vlastností prepravovaných výrobkov, t.j. 

od ich tvaru, hmotnosti a rozmerov.

Takže v závislosti od produktu, ktorý má byť na  

danom dopravníku prepravovaný, na jeho konštrukciu  

používame valce s priemerom od 20 do 89 mm s rôznymi 

povrchovými materiálmi a rôznymi ochrannými vrstvami. 

Valce s priemerom 40 mm a viac môžu byť vybavené ako  

klietkovými tak  aj strojovými ložiskami. Naše dopravníky  

určené na prepravu nákladov značných hmotností sú 

vybavené aj brzdovými valcami.

GRAVITAČNÉ VALČEKOVÉ DOPRAVNÍKY

VALČEKOVÉ DOPRAVNÍKY OBLÚKOVÉ

Doplnením produktov tohto typu sú oblúkové valčekové 

dopravníky. Ponúkame oblúkové valčekové dopravníky 

vo verzii gravitačnej ako aj vo verzii s pohonom. 

Oblúkové valčekové dopravníky projektujeme vždy 

v súlade s poskytnutými technickými parametrami 

prepravovaného predmetu. 
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Ide o jednu z najpoužívanejších sérií dopravníkov. Tieto 

dopravníky sa vyznačujú tým, že ich hlavná nosná časť je 

vyrobená z práškovo lakovanej ocele, zatiaľ čo nosný rám 

môže byť vyrobený ako z ocele, tak aj z konštrukčných 

hliníkových profilov. 

Pohon takéhoto dopravníka sa vždy vyberá individuálne 

na základe parametrov dohodnutých s príjemcom.

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

Používajú sa prevažne na prepravu tovaru na 

europaletách prípadne na iných, podobných paletách. 

Na prepravu tovaru sa používajú valce s priemerom 60 

až 89 mm zakončené hlavami s reťazovými vencami. 

Pohon sa prenáša z kotúča na kotúč. V tomto prípade 

sú nosná časť aj rám vyrobené z práškovo lakovanej 

alebo pozinkovanej ocele. Vzhľadom na druh nákladu, 

aký sa pomocou týchto dopravníkov prepravuje, sa 

tieto zvyčajne delia na úseky, ktoré umožňujú prepravu 

od 1 až do 3 paliet.

VALČEKOVÉ DOPRAVNÍKY S POHONOM
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DOPRAVNÍKOVÉ VALCE
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Doplnením série dopravníkov určených na prepravu 

europaliet sú otočné stoly. Umožňujú vytvárať dopravné 

linky s inými, ako len priamymi dopravnými trasami. 

Nami ponúkané otočné stoly sú prispôsobené nosnosti 

paletových dopravníkov. Umožňujú zastavenie palety 

v medzipolohách, maximálnu rotáciu o 180 stupňov  

a návrat späť do pôvodnej polohy. Najčastejšie dochádza 

k zastaveniu po otočení o každých 90 stupňov.

Pri vytváraní dopravníkových systémov určených na  

prepravu europaliet používame  aj transfery.  Umožňujú  

zmenu smeru  prepravy paliet z pozdĺžneho na priečny.

Charakteristickou črtou tohto riešenia je, že nosičom 

paliet sú 2 alebo 3 rady reťazových dopravníkov so 

samotným nosičom v podobe dvojradovej reťaze. Tieto 

dráhy sa obvykle montujú medzi valcami valčekových 

dopravníkov umožňujúcich pozdĺžnu prepravu paliet.

TRANSFERY

OTOČNÉ STOLY
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Ide o rad dopravníkov určených na použitie v potravinár- 

skom alebo armaceutickom priemysle a všade tam,  

kde je prepravovaný produkt v priamom kontakte  

s jednotlivými  prvkami dopravníka.

Nosné časti tejto série dopravníkov sú vyrobené na  

báze prvkov vyrobených z ocele 1.4301. Na požiadanie  

môžu byť vyrobené aj z iných druhov ocele. Konštrukcia 

pracovnej časti je vytvorená tak, aby sa minimalizovalo 

riziko usadzovania sa a hromadenia nečistôt a baktérií. 

Celá konštrukcia je vyrobená tak, aby sa ani pri 

umývaní zariadenia  nikde nehromadila voda, a aby bez 

akýchkoľvek problémov odtekala dole.

Ako nosič prepravovaných prvkov sa môžu použiť rôzne  

typy dopravných pásov: od PVC pásov s osvedčením  

FDA, cez PU pásy určené pre styk s potravinami  až po PU  

pásy  so zanorenými okrajmi. 

Pri výbere pohonných jednotiek používaných v týchto  

dopravníkoch sa tiež zohľadňuje jeho zamýšľané 

použitie, pričom sa pozornosť venuje tomu, aby boli 

pri zachovaní ekonomických požiadaviek daného 

riešenia dodržané aj všetky jeho požadované funkcie.  

Je možné použiť lakovaný pohon so štandardným  

stupňom ochrany krytom IP 54, pohon zakrytý  krytom  

z nehrdzavejúcej ocele, ako aj pohony s vyšším  stupňom  

IP, tzv. aseptické, prípadne  aj nehrdzavejúce prevodové 

motory so stupňom krytia IP 66.

PÁSOVÉ DOPRAVNÍKY Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE

Aby bolo možné zachovať 

požadovaný stupeň tesnosti  

celého zariadenia, ponúkame 

aj napájacie a riadiace 

systémy vyrobené v mnohých  

štandardoch so stupňom 

ochrany krytom až do IP 65.
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Dopravníky tohto typu sa používajú ako predĺženie výrobných liniek v miestach priameho kontaktu medzi produktom  

a prvkami dopravníka, alebo všade tam, kde sa aj napriek skutočnosti, že je prepravovaný produkt v hromadnom balení, 

stále nachádzame v zóne CIP.

Nosné konštrukcie týchto dopravníkov sú vyrobené z ocele 1.4301. Valce použité v dopravníkoch tohto typu  

môžu byť vyrobené rôznymi spôsobmi, v závislosti od zamýšľaného účelu. Môžu byť celé vyrobené  

z nehrdzavejúcej ocele alebo plastu, a v prípade menej náročných aplikácií aj miešaným spôsobom.

VALČEKOVÉ DOPRAVNÍKY Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE
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         DOPRAVNÍKOVÉ VALCE

Ponúkame široký sortiment dopravníkových valcov 
používaných ako v gravitačných dopravníkoch, tak  
aj v dopravníkoch s pohonom.

PRODUKT
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         DOPRAVNÍKOVÉ VALCE

Ponúkame nasledujúce modely série KTR:

Iné typy a veľkosti valcov vyrábame na

základe individuálnej požiadavky.

  Charakteristické vlastnosti dopravníkových valcov KTR

Plášť valca -  polyvinylchlorid PCV-U
Ložiská -  valivé ložisko s plastovou klietkou, guľky z uhlíkovej 

alebo nehrdzavejúcej ocele, 
   v prípade valcov s priemermi od D=40 mm aj  

so strojovými ložiskami
Hriadeľ valca -  uhlíková alebo nehrdzavejúca oceľ

Spôsoby ukončenia hriadeľov 
valcov

Označenie parametrov

GŁ - hladký hriadeľ

GZ - hriadeľ s vonkajším závitom

GW - hriadeľ s vnútorným závitom

SP - hladký pružinový hriadeľ

SW - šesťuholníkový hriadeľ

PRODUKT

B

A

C

KLIETKOVÉ LOŽISKO STROJOVÉ LOŽISKO

VALCE SÉRIE KTR

Priemer plášťa 
x hrúbka 

D x g

Priemer
hriadeľ 
valca d

Spôsob 
ukončenia 
hriadeľov 

valcov

Dĺžka 
hriadeľa - 
dĺžka pre 
osadenie 

A-B

Min. 
pracovná 

dĺžka 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

Priemer plášťa 
x hrúbka 

D x g

Priemer
hriadeľ 
valca d

Spôsob 
ukončenia 
hriadeľov 

valcov

Dĺžka 
hriadeľa - 
dĺžka pre 
osadenie 

A-B

Min. 
pracovná 

dĺžka 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 dĺžka valca
B -  pracovná dĺžka valca
C -  vzdialenosť plášťa valca
D -  vonkajší priemer valca
    (priemer plášťa)
d -  priemer hriadeľa valca
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 Charakteristické vlastnosti dopravníkových valcov MTR

Plášť valca -  presná rúrka vyrobená z pozinkovanej  
   uhlíkovej alebo nehrdzavejúcej ocele

Ložiská -  klietkové z uhlíkovej alebo nehrdzavejúcej ocele,
   od priemeru D=50 mm aj so strojovým 
   ložiskom

Hriadeľ valca -  uhlíková alebo nehrdzavejúca oceľ

Ponúkame nasledujúce 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

Spôsoby ukončenia hriadeľov 
valcov

Označenie parametrov

VALCE SÉRIE MTR

Priemer plášťa 
x hrúbka 

D x g

Priemer
hriadeľ 
valca d

Spôsob 
ukončenia 
hriadeľov 

valcov

Dĺžka 
hriadeľa - 
dĺžka pre 
osadenie 

A-B

Min. 
pracovná 

dĺžka 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 - hladký hriadeľ
GZ - hriadeľ s vonkajším závitom
GW - hriadeľ s vnútorným závitom
SP - hladký pružinový hriadeľ
SW - šesťuholníkový hriadeľ

A -  celková dĺžka valca
B -  pracovná dĺžka valca
C -  vzdialenosť plášťa valca
D -  vonkajší priemer valca 

(priemer plášťa)
d -  priemer hriadeľa valca
g -  hrúbka plášťa valca
M -  veľkosť vonkajšieho 
  závitu
M -  veľkosť vnútorného závitu
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DOPRAVNÍKOVÉ VALCE

Spôsoby ukončenia hriadeľov valcov:

Iné typy a veľkosti valcov 
vyrábame na základe

individuálnej požiadavky.

PRODUKT

HLADKÝ HRIADEĽ HRIADEĽ S VNÚTORNÝM ZÁVITOM HRIADEĽ S VONKAJŠÍM ZÁVITOM

Priemer plášťa 
x hrúbka 

D x g

Priemer
hriadeľ 
valca d

Spôsob 
ukončenia 
hriadeľov 

valcov

Dĺžka 
hriadeľa - 
dĺžka pre 
osadenie 

A-B

Min. 
pracovná 

dĺžka 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

Priemer plášťa 
x hrúbka 

D x g

Priemer
hriadeľ 
valca d

Spôsob 
ukončenia 
hriadeľov 

valcov

Dĺžka 
hriadeľa - 
dĺžka pre 
osadenie 

A-B

Min. 
pracovná 

dĺžka 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

Priemer plášťa 
x hrúbka 

D x g

Priemer
hriadeľ 
valca d

Spôsob 
ukončenia 
hriadeľov 

valcov

Dĺžka 
hriadeľa - 
dĺžka pre 
osadenie 

A-B

Min. 
pracovná 

dĺžka 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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Používajú sa všade tam, kde sú potrebné valce so 

značnou mechanickou pevnosťou, a kde existuje 

riziko poškodenia prepravovaného produktu 

oceľovým plášťom. 

Najčastejšie sa preto používajú pri preprave  

hotových výrobkov z plastu,  skla alebo pri  preprave  

lakovaných predmetov. Úspešne sa používajú aj  

v nábytkárskom priemysle. 

Pogumované hnané valce sa používajú tam, 

kde je potrebné zväčšiť koeficient trenia medzi 

valcom a prepravovaným produktom.

Natiahnutím hotového ochranného krytu. 

Ochranné rúrky sú vyrobené z PVC a sú vhodné pre valce 

všetkých priemerov nachádzajúce sa v ponuke našej 

spoločnosti. Hrúbka plášťa ochranného krytu je 2 alebo 3 mm 

v závislosti od menovitého priemeru plášťa valca. Ide o rýchlu 

a ekonomickú metódu výroby pogumovaných valcov. 

Nanesením ochrannej vrstvy príslušnou metódou a následným 

sústružením alebo brúsením plášťa valca na požadovaný 

priemer. 

Táto metóda umožňuje nanášanie ochrannej vrstvy z rôznych 

kaučukov, silikónov a polyuretánov. Tento spôsob nanášania 

ochrannej vrstvy sa používa vtedy, keď je potrebné dosiahnuť 

presne definované mechanické a fyzikálno-chemické 

vlastnosti vonkajšieho povrchu valcov. Táto metóda okrem 

toho umožňuje dosiahnuť rôzne štruktúry vonkajšej vrstvy. 

V porovnaní s natiahnutím hotového ochranného krytu je to 

časovo aj finančne náročnejšia metóda. 

POUŽITIE DVE TECHNOLÓGIE NANÁŠANIA 
GUMOVÉHO POVLAKU:

VALCE S POGUMOVANÝM OCEĽOVÝM PLÁŠŤOM
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X1 X2B

Ø
D

A

A - celková dĺžka valca
B - dĺžka valca 
X1 - rozsah presunutia valca
X2 - rozsah presunutia valca
ØD - priemer valca 

Charakteristické znaky kužeľových valcov:

Nadstavce - sú vyrobené z odolného plastu čiernej farby. Valce sa vďaka takémuto riešeniu charakterizujú 
  nízkou vlastnou hmotnosťou a značnou odolnosťou proti nárazom a oderu. 

Vyrábame valce s rôzne umiestnenými kužeľovými nadstavcami. Nadstavce môžu byť presunuté ako na jednu, tak aj na druhú stranu valca.

Uhol sklonu kužeľových nadstavcov: 3,80°

Maximálna dĺžka súpravy valcov s kužeľovými nadstavcami: ~580 mm

Uhol sklonu kužeľových nadstavcov: 3,80°

Maximálna dĺžka súpravy valcov s kužeľovými nadstavcami: ~990 mm

Valce sa vyrábajú na báze valcov:

PRODUKT

KUŽEĽOVÉ DOPRAVNÍKOVÉ VALCE

s priemerom D=30 mm vo verzii KTR alebo MTR

s priemerom D=50 mm vo verzii KTR alebo MTR
a tiež na báze hnaných valcov s rôznymi typmi hláv
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Aktívna hlava: Vysoko odolný plast so zabudovaným guľkovým ložiskom.

Pasívna hlava: Klietkové puzdro alebo puzdro s guľkovým ložiskom, pozinkovaná oceľ.

Hriadeľ valca: Uhlíková alebo nehrdzavejúca oceľ.

Plášť valca: Surová alebo pozinkovaná uhlíková oceľ, vo vybraných prípadoch je možné použiť aj
nehrdzavejúcu oceľ.

Materiály použité na výrobu valcov:

PRODUKT

HNANÉ VALCE SÉRIE NTR

Sú určené na použitie vo valčekových dopravníkoch s pohonom určených na prepravu stredne ťažkých nákladov.  

Ponúkame široký sortiment dopravníkových valcov spĺňajúcich väčšinu požiadaviek  

moderného priemyslu. Vyrábame dopravníkové valce rôznych dĺžok, rozmerov   a v špeciálnych  

prevedeniach podľa požiadaviek zákazníka. Pri výrobe valcov používame komponenty 

najvyššej kvality od osvedčených dodávateľov z EÚ. Dodávame výrobky 100% poľskej 

výroby.
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DOPRAVNÍKOVÉ VALCE

Plášť valca: S priemerom D=50 mm z uhlíkovej ocele (surovej alebo pozinkovanej).

Hriadeľ valca: S priemerom d=10 mm, d=12 mm, alebo SW 11, možné ukončenia: hladký hriadeľ, pružinový hriadeľ,  
s vonkajším alebo vnútorným závitom.

Ložiská: Plastové puzdrá so zabudovanými guľkovými ložiskami.

Príklady použitia: Valčekové dopravníky so strednou nosnosťou s pohonom prostredníctvom elektrobubna alebo  
kráľovského hriadeľa.

B C

A

F  

G 

A - celková dĺžka valca
B - dĺžka valca
C - vzdialenosť medzi 
      plášťom valca  
      a povrchom konštrukcie
F - vzdialenosť prvej drážky  
     od okraja valca
G - vzdialenosť medzi 
 drážkami

Plášť valca: S priemerom D=40 mm, D=50 mm, D=60 mm, D=80 mm z uhlíkovej ocele (surovej alebo 
pozinkovanej).

Hriadeľ valca: S priemerom d=8 mm, d=10 mm, d=12 mm, d=15 mm alebo SW 11, možné ukončenia: hladký hriadeľ, 
pružinový hriadeľ, s vonkajším alebo vnútorným závitom.

Ložiská: Plastové puzdrá so zabudovanými guľkovými ložiskami.

Príklady použitia: Valčekové dopravníky so strednou nosnosťou s pohonom prostredníctvom kráľovského hriadeľa.

s drážkou pre okrúhly remeň.

R

B C

A

F  

A - celková dĺžka valca
B - dĺžka valca 
C - vzdialenosť medzi plášťom 
      valca a povrchom kon- 
      štrukcie
ØD - priemer plášťa valca
ØD1 - priemer valca na dne 
          drážky
Ød - priemer hriadeľa valca
F - vzdialenosť drážky od 
     okraja valca
R - polomer drážky

PRODUKT

PRODUKTHNANÉ VALCE NTR - 1R

HNANÉ VALCE NTR - 2R

Opis a technické parametre:

s drážkami pre okrúhly remeň.

Opis a technické parametre:
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DOPRAVNÍKOVÉ VALCE

Plášť valca: S priemerom D=50 mm z uhlíkovej (surovej alebo pozinkovanej) alebo nehrdzavejúcej ocele.

Hriadeľ valca: S priemerom d=12 mm, možné ukončenia: hladký hriadeľ, pružinový hriadeľ, s vonkajším alebo  
vnútorným závitom.

Ložiská: Aktívna hlava - ložisko 6202.
Pasívna hlava - ložiská s oceľovými klietkovými puzdrami alebo so zabudovanými guľkovými  
ložiskami, možné aj plastové puzdrá so zabudovaným guľkovým ložiskom.

Príklady použitia: Valčekové dopravníky so strednou nosnosťou s pohonom prostredníctvom elektrobubna. 

CE
B
A

A - celková dĺžka valca
B - dĺžka valca 
C - vzdialenosť medzi  
      plášťom valca  
      a povrchom konštrukcie 
E - referenčná vzdialenosť
      valca

PRODUKT

Plášť valca: S priemerom D=50 mm z uhlíkovej (surovej alebo pozinkovanej) alebo nehrdzavejúcej ocele.

Hriadeľ valca: S priemerom d=12 mm, možné ukončenia: hladký hriadeľ, s vonkajším alebo 
vnútorným závitom.

Ložiská: Aktívna hlava - dvojité ložiská 6202.
Pasívna hlava - ložiská s oceľovými klietkovými puzdrami alebo so zabudovanými guľkovými ložiska-
mi, možné aj plastové puzdrá so zabudovaným guľkovým ložiskom.

Príklady použitia: Valčekové dopravníky so strednou nosnosťou s pohonom prostredníctvom prevodového motora pre 
celý úsek alebo pohon prenášaný z jedného valca priamo na druhý.

CE

B

A

A - celková dĺžka valca
B - dĺžka valca 
C - vzdialenosť medzi  
      plášťom valca 
      a povrchom konštrukcie 
E - referenčná dĺžka 
      valca

PRODUKT

HNANÉ VALCE NTR - PJ
s hlavou pre pohon viacdrážkovým klinovým remeňom s priečnym prierezom PJ  
(podľa noriem DIN 7867, ISO 9982).
V hlave sa nachádza 9 drážok.

Opis a technické parametre:

HNANÉ VALCE NTR - 8M
s hlavou pre ozubený remeň 8M s maximálnou šírkou 25 mm.

Opis a technické parametre:
Hnacia hlava má po celom svojom obvode 20 zubov.  
Existujú dva typy hnacej hlavy:

1) pre nepretržitý pohon NTR 8M
2) s možnosťou akumulácie NTR 8MA
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DOPRAVNÍKOVÉ VALCE

Plášť valca: S priemerom D=50 mm z uhlíkovej (surovej alebo pozinkovanej) alebo nehrdzavejúcej ocele.

Hriadeľ valca: S priemerom d=12 mm, možné ukončenia: hladký hriadeľ, pružinový hriadeľ, s vonkajším alebo 
vnútorným závitom.

Ložiská: Aktívna hlava - ložisko 6202.
Pasívna hlava - ložiská s oceľovými klietkovými puzdrami alebo so zabudovanými guľkovými 
ložiskami, možné aj plastové puzdrá so zabudovaným guľkovým ložiskom.

Príklady použitia: Valčekové dopravníky so strednou nosnosťou s pohonom prostredníctvom prevodového motora pre 
tangenciálny pohon pri značných dĺžkach jednotlivých úsekov.

CE
B

A

A - celková dĺžka valca
B - dĺžka valca 
C - vzdialenosť medzi  
     plášťom valca 
      a povrchom konštrukcie 
E - referenčná vzdialenosť 
      valca

PRODUKT

A - celková dĺžka valca
B - dĺžka valca 
C - vzdialenosť medzi  
      plášťom valca 
      a povrchom konštrukcie 
E - referenčná vzdialenosť
      valca

Plášť valca: S priemerom D=50 mm z uhlíkovej (surovej alebo pozinkovanej) alebo nehrdzavejúcej ocele.

Hriadeľ valca: S priemerom d=12 mm, možné ukončenia: hladký hriadeľ, s vonkajším alebo
vnútorným závitom.

Ložiská: Aktívna hlava - dvojité ložiská 6201 alebo 6202 (NTR-B2) alebo s ložiskom 6201 (NTR-C2)
Pasívna hlava - ložiská s oceľovými klietkovými puzdrami alebo so zabudovanými guľkovými 
ložiskami, možné aj plastové puzdrá so zabudovaným guľkovým ložiskom.

Príklady použitia: Valčekové dopravníky so strednou nosnosťou s pohonom prostredníctvom prevodového motora pre 
pohon prenášaný z jedného valca na druhý.

CE
B

A

PRODUKT

HNANÉ VALCE NTR - B1
s hlavou pre pohon reťazou typu 08 B-1 (1/2” x 5/16”), jednoradové.

Opis a technické parametre:
Hnacia hlava s 11 zubmi na svojom obvode.  
Existujú dva typy hnacej hlavy:

1) pre nepretržitý pohon NTR B1
2) s možnosťou akumulácie NTR B1A

HNANÉ VALCE NTR - B2 a NTR - C2
s hlavou pre pohon reťazou typu 08 B-1 (1/2” x 5/16”), dvojradové, pre valce NTR - B2 alebo  
s hlavou pre pohon reťazou typu 06 C-1 (3/8” x 3/16”), dvojradové, pre valce NTR - C2.

Opis a technické parametre:
- Typ NTR - B2 - hlava má na svojom obvode v závislosti od verzie 14 alebo 17 zubov.
- Typ NTR - C2 - hlava má na svojom obvode 20 zubov.
V oboch typoch valcov môže byť pohon len nepretržitý, prostredníctvom reťaze.
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DOPRAVNÍKOVÉ VALCE

Plášť valca: S priemerom v rozsahu od D=50 mm do D=89 mm z uhlíkovej (surovej alebo pozinkovanej) alebo 
nehrdzavejúcej ocele.

Hriadeľ valca: S priemermi od d=12 mm do d=25 mm z uhlíkovej alebo nehrdzavejúcej ocele, ukončený vnútorným 
závitom

Ložiská: Aktívna hlava - so strojovými ložiskami dimenzovanými podľa priemeru plášťa a hriadeľa.
Pasívna hlava - s oceľovými alebo plastovými puzdrami, so strojovým ložiskom.

Príklady použitia: Valčekové dopravníky s väčším priemerom valcov prevádzkované v ťažkých podmienkach, určené na 
prepravu výrobkov umiestnených na prepravných paletách typu EUR a podobných.

A - celková dĺžka valca
B - dĺžka valca 
E - referenčná dĺžka valca
D - vonkajší priemer valca (priemer plášťa)
d - priemer hriadeľa valca

PRODUKT

E

B
A

Dd
E

B

A

Dd

Na základe individuálnej objednávky môžeme 

dodať aj valce s iným počtom zubov pre reťaz,  

s hlavami spolupracujúcimi s inými typmi  

reťazí a s hlavami vyrobenými 

z materiálov podľa požiadaviek zákazníka.

HNANÉ VALCE NTS - B1/B2
s reťazovou hlavou vyrobenou z ocele, určené na použitie s reťazami typu 08 B-1 a 10 B-1 v závislosti od 
možnosti vybranej v tabuľke nižšie. Navrhnuté pre prácu s jednoradovými reťazami, v prípade tangenciálneho 
prenosu pohonu alebo prenosu pohonu z valca na valec (s jedným alebo dvoma reťazovými kolesami).

Opis a technické parametre:
Hlavy s počtom zubov podľa informácií uvedených v tabuľke nižšie - hlavy s iným počtom  
zubov môžeme dodať na základe individuálnej objednávky; hlavy sú k plášťu valca privarené.

Priemer 
rúrky

Min. 
referenčná 

dĺžka E

Šírka venca 
B-E

Priemer 
hriadeľa 
valca d

Spôsob 
ukončenia 
hriadeľov 

valcov

Počet 
zubov 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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PONUKA

DOPRAVNÍKY
 A KOMPONENTY

TRANSPORTNÉ
SYSTÉMY

PÁSOVÉ
DOPRAVNÍKY

SKLADACIE
DOPRAVNÍKY

DOPRAVNÍKY
S MODULÁRNYM  

PÁSOM

VALČEKOVÉ
DOPRAVNÍKY

TRANSFERY DOPRAVNÍKOVÉ
VALČEKY

OTOČNÉ STOLY

Na báze komponentov ponúkaných našou spoločnosťou sme schopní vytvoriť kompletný dopravný systém  

vhodný pre použitie v rôznych priemyselných odvetviach. Môže sa používať na prepravu prvkov rôznych  

veľkostí, od malých predmetov, cez nádoby používané v logistickom priemysle až po europalety s hmot- 

nosťou 1000 kg.
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