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MORAVIA ŘETĚZY
český výrobce řetězových a ozubených převodů
Jsme český výrobce a dodavatel rozsáhlého sortimentu pro převod pohonu. Svým zákazníkům nabízíme již více
než 15 let zkušeností v oblasti specializované strojírenské výroby, kterou dodáváme na trh pod značkou MR.
Ve svých začátcích jsme se zaměřovali na obchodní činnost, kovoobráběcí činnost a výrobu speciálních řetězů.
Později jsme rozšířili své aktivity o výrobu ozubených převodů, zakázkovou výrobu řetězů a další součásti
dopravníkových systémů.
V současnosti dodáváme na český i evropský trh prvky pro převod pohonu splňující nejpřísnější parametry kvality.

Činnost naší firmy se odvíjí ve 3 hlavních směrech výroby:

• Výroba řetězových převodů

• Výroba ozubených převodů

Výroba především dopravních
řetězů, válečkových řetězů,
gallových řetězů a dalších
speciálních řetězů, řetězových
kol v různých provedeních.

Výroba ozubených hřebenů,
ozubených kol a ozubených
řemenic.
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• Zakázková kovovýroba
Díky vlastnímu rozsáhlému
technologickému vybavení jsme
schopni řešit speciální zákaznické
požadavky dle originální
výkresové dokumentace.
K naší produkci z oblasti speciální
strojírenské výroby patří
především různé ocelové díly,
např. pojezdová kola a kladky,
hřídele, záběrová pouzdra,
distanční kroužky, prvky pro
hydraulické a dopravní systémy
a mnoho dalšího.

Řetězy
Vyrábíme a dodáváme široké spektrum průmyslových řetězů pro různé průmyslové aplikace. Výrobní postup
i kvalita řetězů splňuje mezinárodní standardy (ISO, DIN, BS, ANSI).
Naším hlavním sortimentem jsou dopravníkové řetězy, válečkové řetězy a řetězy pouzdrové pomaloběžné
(transmisní), dodáváme však i řetězy gallovy, fleyerovy a řetězy agrární. Kromě standardních řetězů jsme schopni
vyrobit i řetězy se specifickou konstrukcí dle speciálních požadavků zákazníka pro různé průmyslové aplikace.
Všechny druhy standardních řetězů je možné vyrábět i v provedení s galvanickým pokovením (poniklování,
pozinkování). O kvalitě řetězů svědčí také zájem zákazníků a dlouholetá spokojenost s kvalitou řetězů na
zahraničních trzích po celém světě.

Naše nabídka řetězů:

Válečkové řetězy

Dopravní řetězy

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Série B – evropská norma
Série A – americká norma
Zesílené řetězy
Řetězy s rovnými deskami
Nerezové řetězy
Poniklované řetězy
Řetězy s prodlouženou roztečí
Řetězy s dutými čepy
Speciální řetězy s unášeči
Řetězy s prodlouženými čepy
Řetězy s pogumovanými U-unášeči
Akumulační řetězy
Křivoběžné řetězy

Metrické řetězy
Palcové
S unášeči a dalšími speciálním provedením
Redlerové řetězy
Gallovy řetězy
Fleyerovy řetězy
Zemědělské řetězy
Řetězy pouzdrové pomaloběžné
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Řetězová kola
Řetězová kola a řetězy tvoří funkční celek řetězového převodu a proto se vyrábějí podle přísných norem. Vzájemná
kompatibilita a vysoká úroveň kvality řetězu a řetězového kola jsou zásadními faktory vynikající funkčnosti
a dlouhé životnosti celého řetězového převodu.
Ke všem nabízeným řetězům dodáváme také adekvátní řetězová kola. Řetězová kola se liší dle druhu převodu
a počtu zubů a liší se i materiály, že kterých se řetězová kola vyrábějí. V případě zájmu zákazníka vyrobíme či
dodáme řetězová kola dle vlastní dodané výkresové dokumentace, kola nerezová nebo s různou povrchovou
úpravou. Ocelové ozubení řetězových kol povrchově indukčně kalíme přímo v naší výrobě.

Produktová řada zahrnuje:
•
•
•
•
•
•
•

Řetězová kola s předvrtaným otvorem (s nábojem)
Řetězová kola s předvrtaným otvorem bez náboje (řetězové disky)
Řetězová kola pro upínací pouzdro Taper Lock
Řetězová kola napínací s ložiskem
Řetězová kola pro dva jednořadé řetězy
Řetězová kola „na hotovo“ - s otvorem, drážkou a kaleným ozubením
Výroba speciálních řetězových kol dle požadavků zákazníka
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Ozubené převody
Ozubené hřebeny, ozubená kola a ozubená kuželová soukolí představují další prvky pro převod točivého momentu
a přenos mechanické energie z jednoho ozubeného segmentu na druhý.
Užití ozubených segmentů je velmi široké v mnoha nejen průmyslových aplikacích. Materiál ozubených
segmentů je ve většině případů ocel nebo nerez, je však možné na přání zákazníka použít i jiný vhodný materiál.
V rámci zakázkové výroby vyrábíme ozubené segmenty dle výkresové dokumentace i mimo standardní výrobní
program.

Ozubené hřebeny
Nabízíme ozubené hřebeny s přímým i
šikmým ozubením až do délky 3000 mm
v modulech M1 – M20.

Ozubená kola
Nabízíme ozubená kola s přímým
ozubením a s šikmým ozubením až do
průměru 3200 mm s možností indukčního
zakalení. V rámci zakázkové výroby
nabízíme zhotovení ozubených kol dle
výkresové dokumentace zákazníka
v modulech M1-M20.

Ozubená soukolí
Nabízíme ozubená kuželová soukolí
s přímým ozubením v typovém
provedení A a B a v poměrech od 1:1
do 1:4, v modulech M1-M5. Soukolí
se dodávají v párech i jednotlivě
a mají standardně předvrtaný otvor.

Ozubené řemenice
Naše výroba se zaměřuje především na ozubené řemenice typu T (profily
řemenů T), HTD (profily řemenů M), AT (profily řemenů AT) a CTB (profily
řemenů L, HL, H, XH). Zákazníkům nabízíme však ucelený program
ozubených řemenic a ozubených hřídelí, zejména zakázkovou výrobu dle
výkresové dokumentace zákazníka.
Řemenice jsou určeny pro všechny druhy ozubených řemenů.
Provedení řemenic může být s plným nábojem (s předvrtaným otvorem
i bez otvoru) i s otvorem pro pouzdro Taper Lock. Materiály vyráběných
a dodávaných řemenic jsou především ocel, fosfátovaná litina a slitina
hliníku.
Doplňkově na řemenice lisujeme bočnice v požadované tloušťce.
Na přání zákazníka provedeme vyvážení řemenic.
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Speciální výrobní program a zakázková výroba
Díky našim výrobním kapacitám a různorodé skladbě našich výrobních strojů jsme schopni nabídnout nejen naše
standardní produkty, ale i jiné ocelové a plastové díly na základě speciálních požadavků našich zákazníků. Do
našeho speciálního programu se řadí zejména záběrová pouzdra do startérů, pojezdová ocelová kola a kladky,
distanční kroužky a další prvky pro české i zahraniční výrobce dopravníkových systémů, hydraulických systémů
a automobilových dílů.

V rámci zakázkové výroby můžeme
nabídnout různé rotační ocelové prvky, prvky
dopravníkových systémů na bázi kovoobrábění,
speciální řetězové a ozubené převody, řemenice
a různé typy hřídelí dle požadavku klienta
a další speciální díly dle výkresové
dokumentace zákazníka.
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Doplňkový sortiment pro převod pohonu
Naši nabídku řetězových a ozubených převodů doplňujeme o další produktové řady a příslušenství pro převod
pohonu, které našim zákazníkům zajišťujeme v nejlepším možném poměru kvalita/cena.

Řemenové převody:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Neoprenové ozubené řemeny
Polyuretanové ozubení řemeny
Klínové řemeny s broušenými boky
Klínové řemeny obalované textilií
Klínové řemenice pro Taper Lock
Variabilní klínové řemenice
Klínové řemenice pro Poly-V řemeny
Ozubené řemeny v metráži
Svařované ozubené řemeny
Ozubené řemeny s povrchovými vrstvami
Ozubené řemeny s unášeči
Speciální úpravy řemenů

Hřídelová upínání:
•
•
•
•
•
•
•

Hřídelové spojky
Upínací pouzdra Shaftlock
Upínací pouzdra Taper Lock
Kuželové náboje
Navařitelné náboje
Demontovatelné náboje
Omezovače krouticího momentu

Ložiska:
•
•
•
•

Kuličková ložiska
Kuželíková ložiska
Domečková ložiska
Napínací ložiskové jednotky

Příslušenství převodů:
• Plastové vedení řetězů
• Napínače řetězů a řemenů
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Sídlo společnosti:
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
GPS souřadnice: 49°18´19.743“N, 17°24´7.996“E
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