Řetězový program
dopravní řetězy

Dopravní řetězy - srdce naší produkce
Výroba dopravních řetězů je jádrem našich výrobních ak vit.
Vyrábíme a dodáváme ucelený sor ment nejen standardních
dopravních řetězů, ale věnujeme pozornost individuálním
požadavkům zákazníků na speciﬁcké konstrukční řešení každého
dopravního řetězu.
Při výrobě využíváme moderní technologická zařízení, která
přispívají ke zvyšování kvality řetězů v každém výrobním kroku.
Dopravní řetězy vyrábíme z oceli, s možnos povrchové úpravy
(nejčastěji pozinkováním), nebo z nerezi.
Základní výrobní řada

Speciální výrobní řada

• Dopravní řetězy Série M (dle normy DIN 8167)
• Dopravní řetězy Série FV (dle normy DIN 8165)

•
•
•
•

Základní provedení řetězů je s plným čepem
a rovnými deskami. K dalším variantám patří:
• Řetězy s dutými čepy
• Řetězy s nosnými deskami
• Redlerové řetězy

řetěz typu B
- malá kladka

řetěz typu A
- bez kladky

Série BS (dle britského standardu 4116/4)
Série SMS (dle švédské normy 1698)
Gallovy řetězy DG (dle normy DIN 8150)
Pouzdrové pomaloběžné řetězy TM
(dle normy DIN 8164)
• Výroba speciálních dopravních řetězů
nestandardní konstrukce dle výkresové
dokumentace zákazníka

ohnuté unášeče

řetěz typu C
- velká kladka

navařené unášeče

řetěz typu D
- velká kladka s nákolkem

řetěz s dutým čepem

redlerový řetěz
s ohnutými deskami

řetěz s nosnými deskami a kladkou typu C

redlerový řetěz s navařenými deskami

MORAVIA ŘETĚZY a.s.

Řetězová kola pro dopravní řetězy
Ke všem řetězům dodáváme adekvátní řetězová kola s precizně
zpracovaným ozubením. Dopravní kola vyrábíme nejčastěji z oceli
(s možnos indukčního zakalení nebo zušlechtění ozubení),
případně z nerezové oceli nebo jiného vhodného materiálu.
U dopravních kol s nábojem je možný výběr z více typů:
• kolo s nábojem z jednoho kusu materiálu
• kolo s navařeným nábojem
Provedení náboje:
• jednostranný nebo oboustranný
• s technickým otvorem anebo s přesným otvorem a drážkou,
případně i s kuželovým otvorem atd.
řetězový disk

řetězové kolo s jednostranným nábojem

řetězové kolo s oboustranným nábojem

Technologie
• Ploškování čepů a pouzder, jako prvek prevence
prokluzu čepů a pouzder v deskách řetězu
• Mechanické čištění řetězových komponentů (desek
řetězu) v tryskacím zařízení
• Kalení nebo zušlechťování rotačních dílů - čepů,
pouzder, kladek
• Svařování dílů
• Nýtování čepů do kulata
• Další varianty zajištění čepů - závlačka, segerová
pojistka nebo zavařování čepů
• Konzervace řetězů ve speciální čistící a mazací lince

český výrobce řetězových a ozubených převodů

Kontakt:
MORAVIA ŘETĚZY a.s.
Hulínská 1799/1 (areál Magneton a.s.)
767 01 Kroměříž
Tel: +420 573 334 106
Fax: +420 573 330 556
e-mail: obchod@moravia-retezy.cz
www.moravia-retezy.cz

www.moravia-retezy.cz

