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Czeski producent napędow łańcuchowych i zębatych

Jesteśmy czeskim producentem i dostawcą szerokiego asortymentu urządzeń dla przenoszenia napędu. Od ponad 
15 lat oferujemy naszym klientom swoje doświadczenie w dziedzinie specjalistycznej produkcji maszynowej, 
którą dostarczamy na rynek pod marką MR. 
Na początku naszej działalności ukierunkowaliśmy się na handlu, na obróbkę metali i produkcję łańcuchów 
specjalnych. Później poszerzyliśmy swoją działalność o produkcję przekładni zębatych, łańcuchów na indywidualne 
zlecenie i innych części systemów przenośnikowych. 
Obecnie dostarczamy na rynek europejski elementy przekładni systemów napędowych spełniające najwyższe 
wymagania jakościowe.

• Produkcja przekładni
łańcuchowych
Przede wszystkim produkcja 
łańcuchów transportowych, 
drabinkowych tulejowych, 
sworzniowych (łańc. Galla) 
i innych specjalistycznych 
łańcuchów i kół łańcuchowych 
w różnym wykonaniu.

• Produkcja przekładni
zębatych
Produkcja zębatek (listwy zębate 
modułowe), kół zębatych i kół 
zębatych pasowych.

• Produkcje na zamówienie
Nasze bogate wyposażenie 
technologiczne pozwala nam 
podołać specjalistycznym 
wymaganiom klientów 
na produkcję elementów 
na podstawie oryginalnej 
dokumentacji rysunkowej.  
Produkowane przez nas specjalne 
elementy maszynowe to przede 
wszystkim elementy stalowe, 
na przykład koła jezdne i rolki, 
wały, tuleje do rozruszników, 
pierścienie rozpierające, elementy 
systemów hydraulicznych
i przenośnikowych oraz wiele 
innych.

Produkcja naszej spółki kształtuje się w trzech podstawowych kierunkach:
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Produkujemy i dostarczamy szeroki wachlarz łańcuchów przemysłowych dla różnych aplikacji we wszystkich 
dziedzinach przemysłu. Proces produkcji i jakość łańcuchów spełniają międzynarodowe standardy (ISO, DIN, BS, 
ANSI). 
Naszym podstawowym asortymentem są łańcuchy przenośnikowe i łańcuchy drabinkowe panwiowe 
wolnoobrotowe (transmisyjne), dostarczamy też jednak łańcuchy Galla, Fleyera i łańcuchy rolnicze. Oprócz 
łańcuchów standardowych jesteśmy w stanie wyprodukować także łańcuchy o budowie niestandardowej na 
podstawie specyficznych wymagań klienta dla różnych aplikacji przemysłowych.
Wszystkie rodzaje łańcuchów standardowych można też produkować w wersji galwanizowanej (niklowanie, 
ocynk). Jakość naszych łańcuchów potwierdza między innymi zainteresowanie naszych klientów, jak również 
długoletnie zadowolenie z poziomu wykonania naszych łańcuchów na rynkach zagranicznych całego świata.

Łańcuchy

Łańcuchy drabinkowe tulejkowe
• Seria B - norma europejska
• Seria A - norma amerykańska
• Łańcuchy wzmocnione
• Łańcuchy z płytkami prostymi
• Łańcuchy nierdzewne
• Łańcuchy niklowane
• Łańcuchy z powiększonym rozstawem
• Łańcuchy z pustymi czopami
• Łańcuchy specjalne zgarniakowe z występami
• Łańcuchy z wydłużonymi czopami
• Łańcuchy zgarniakowe z U występem - 

ogumowanym
• Łańcuchy akumulacyjne
• Łańcuchy krzywoliniowe

Łańcuchy transportowe
• Łańcuchy metryczne
• Łańcuchy calowe
• Zgarniakowe z zabierakami i w innych wersjach 

specjalistycznych
• Łańcuchy zgarniakowe
• Łańcuchy Galla
• Łańcuchy Fleyera
• Łańcuchy rolnicze
• Łańcuchy drabinkowe panwiowe wolnoobrotowe

Nasza oferta łańcuchów:



Koła łańcuchowe współdziałając z łańcuchami tworzą z nimi jedną całość przekładni łańcuchowej i z tego 
powodu produkowane są wg ścisłych norm. Wzajemna zgodność i wysoka jakość łańcucha i koła łańcuchowego 
są podstawowymi czynnikami wpływającymi na funkcjonalność i długą żywotność całej przekładni łańcuchowej.

Do wszystkich oferowanych przez nas łańcuchów oferujemy również odpowiednie koła łańcuchowe. Koła 
łańcuchowe różnią się między sobą rodzajem przekładni, liczbą zębów, a także materiałem, z którego są one 
wykonane.  Jeżeli klient jest zainteresowany, możemy dostarczyć koła łańcuchowe wykonane na podstawie jego 
własnej przekazanej dokumentacji technicznej, koła nierdzewne, lub z dowolnym wykończeniem powierzchni. 
Stalowe uzębienie kół łańcuchowych hartujemy powierzchniowo metodą indukcyjną wprost w naszym zakładzie 
produkcyjnym.

Koła łańcuchowe

Oferujemy następujące koła łańcuchowe:
• Koła łańcuchowe ze wstępnie wywierconym otworem (z piastą)
• Koła łańcuchowe ze wstępnie wywierconym otworem bez piasty 

(tarcze łańcuchowe)
• Koła łańcuchowe dla tulei zaciskowej Taper Lock
• Koła łańcuchowe napinające z łożyskiem
• Koła łańcuchowe dla dwu łańcuchów jednorzędowych
• Koła łańcuchowe „kompletnie wykończone“ - z otworem, rowkiem

i zahartowanym uzębieniem
• Produkcja specjalnych kół łańcuchowych na podstawie 

indywidualnych wymagań klienta.

MORAVIA ŘETĚZY



Zębatki, koła zębate i przekładnie zębate stożkowe są następnymi elementami służącymi do przekazywania 
momentu obrotowego i przeniesienia energii mechanicznej z jednego segmentu zębatego na drugi.

Segmenty zębate mają bardzo szeroki zakres zastosowania w różnych aplikacjach nie tylko w przemyśle. Materiałem 
wykorzystywanym do ich produkcji jest w większości przypadków stal lub stal nierdzewna, istnieje jednak możliwość 
wykorzystania także innego odpowiedniego materiału wg życzenia klienta.

Przekładnie zębate

Koła zębate
Oferujemy koła zębate o zębach prostych
i koła zębate o zębach skośnych do 
średnicy 3200 mm z możliwością 
hartowania indukcyjnego.  W ramach 
indywidualnej produkcji na zamówienie 
oferujemy wykonanie kół zębatych 
wg dokumentacji technicznej klienta 
w modułach M 1 – M 20.

Zębatki
Oferujemy zębatki o zębach prostych
i skośnych do długości 3000 mm
w modułach M 1 – M 20.

Przekładnie zębate
Oferujemy przekładnie zębate 
stożkowe o zębach prostych 
w wykonaniu typ A i typ B 
z przełożeniem od 1 : 1 do 1 : 4,
w modułach M 1 – M 5. Przekładnie 
dostarczane są w parze i pojedynczo, 
standardowo mają wstępnie 
wywiercony otwór.

Koła pasowe
Nasza produkcja skupia się przede wszystkim na kołach pasowych 
zębatych typu T (pas profilu T), HTD (pas profilu M), AT (pas profilu 
AT) i CTB (pasy profilów L, HL, H, XH). Klientom oferujemy jednak 
uporządkowany asortyment kół zębatych pasowych i wałów zębatych, 
a zwłaszcza produkcję indywidualną według dostarczonej przez nich 
dokumentacji technicznej.
Koła zębate pasowe przeznaczone są do wszystkich rodzajów pasów 
zębatych.
Koła zębate pasowe mogą być dostarczone w wykonaniu z pełną piastą 
(ze wstępnie wywierconym otworem lub bez niego) lub z otworem dla 
tulei Taper Lock.  Koła zębate pasowe wykonane i dostarczane są przede 
wszystkim ze stali, żeliwa fosforanowanego i stopów aluminium.
Dodatkowo koła zębate pasowe mogą być wyposażone w prowadnice 
boczne, które są na nie wciskane. Na życzenie klienta koła zębate pasowe 
mogą być u nas wyważone.
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Nasze moce przerobowe, jak również różnorodne wyposażenie technologiczne, pozwala nam zaoferować nie 
tylko nasze standardowe produkty, ale również inne elementy wykonane ze stali lub tworzywa według specjalnych 
zapotrzebowań naszych klientów. W nasz program specjalny wchodzą zwłaszcza tuleje do rozruszników, koła 
jezdne i rolki, pierścienie rozpierające, i inne elementy dla europejskich producentów systemów przenośnikowych 
i hydraulicznych, oraz części samochodowych.

Produkcja na zamówienie

W ramach produkcji na zamówienie możemy 
zaoferować różne elementy obrotowe, elementy 

systemów przenośnikowych produkowanych 
maszynowo, specjalne przekładnie łańcuchowe 

i zębate, koła pasowe i różne typy wałów 
wykonane według wymagań klienta, oraz wiele 

innych elementów wykonanych na podstawie 
dokumentacji technicznej klienta.



Nasza oferta przekładni łańcuchowych i zębatych uzupełniona jest następnymi seriami produktów i akcesoriami 
dla przeniesienia napędu, które oferujemy naszym klientom w możliwie najlepszym stosunku cena / jakość.

Akcesoria dodatkowe dla przeniesienia napędu

Przekładnie pasowe:
• Pasy zębate wykonane z neoprenu 

(chloroprenu)
• Pasy zębate poliuretanowe
• Pasy klinowe ze szlifowanymi ścianami 

bocznymi
• Pasy klinowe z owijką
• Koła pasowe klinowe dla Taper Lock
• Koła pasowe klinowe zmienne
• Koło pasowe klinowe dla pasów Poly-V
• Pasy klinowe w metrażu
• Pasy klinowe zębate spawane
• Pasy klinowe zębate o budowie warstwowej
• Pasy klinowe zębate ze zgarniakami
• Wykonanie specjalne pasów napędowych

Uchwyty do wałów:
• Sprzęgła wałowe
• Tuleje zaciskowe Shaftlock
• Tuleje zaciskowe Taper Lock
• Piasty stożkowe
• Piasty do spawania
• Piasty rozbieralne
• Ograniczniki momentu skręcającego

Łożyska:
• Łożyska kulkowe
• Łożyska stożkowe
• Łożyska z obudową
• Napinacze, jednostki łożyskowe

Akcesoria do przekładni:
• Prowadnice łańcuchów z tworzywa
• Napinacze łańcuchów i pasów napędowych

Czeski producent napędow łańcuchowych i zębatych
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